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PRINSIPP 1 
Opptre i samsvar  
med lover  
og regler
Gruppens medarbeidere må under alle 
omstendigheter overholde internasjonale,  
føderale, nasjonale, lokale regler og god  
yrkesskikk innen sitt virksomhetsområde,  
samt Gruppens regelverk innen etikk  
og compliance.

Siden disse spesifikke reglene former  
Gruppens identitet, må alle enhetene  
respektere innholdet i erklæringen,  
med forbehold om ufravikelige regler  
i gjeldende lovgivning og lokal sedvane.

PRINSIPP 2 
Opptre ærlig  
og med integritet
Ærlighet og integritet skal styre både 
forretningsforhold og mellommenneskelige  
forhold og yrkespraksis i hverdagen.  
Det er ytterst viktig at hver enkelt av oss  
opptrer redelig i alle situasjoner og at vi  
bidrar til å fostre en kultur som fremmer  
ærlighet og integritet. Derfor er det ekstremt  
viktig at alle medarbeiderne i Gruppen opptrer 
eksemplarisk. ENGIE velger sine partnere  
ut fra strenge krav om ærlighet og respekt  
for menneskerettighetene.

Derfor oppfordrer ENGIE til å varsle om etiske 
hendelser, og ingen medarbeider kan straffes for, 
uselvisk og i god tro, å ha brukt et varslingssystem 
for slike hendelser, eller for å ha nektet å utføre 
et oppdrag som de anser for å være i strid med 
Gruppens etiske prinsipper.

ENGIE ETIKKERKLÆRING

ENGIEs  
grunnleggende 
etiske  
prinsippene
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PRINSIPP 3  
Vise lojalitet
Ifølge Gruppen avhenger kvaliteten i en relasjon  
på lojaliteten mellom partene, spesielt ved inngåelse 
av en kontrakt. Dette innebærer spesielt at vi holder 
de løfter som har blitt gitt, og ikke gir løfter som 
Gruppen ikke kan holde.

Hver gang en medarbeider i Gruppen kommuniserer 
med andre, skjer det i god tro, på en konstruktiv måte, 
i samsvar med alles interesser og med ønske om  
å gi oppriktig informasjon.

Prinsippet om innsyn, som er ledende for et stort 
selskap som ENGIE, hindrer ikke medarbeidernes 
respekt for forretningshemmeligheter innenfor 
rammen av gjeldende lover.

ENGIE forventer at medarbeiderne overholder 
prinsippene som står i denne erklæringen,  
og gir dem til gjengjeld nødvendig beskyttelse  
hvis de blir utfordret eller mistenkt når de har 
opptrådt i god tro og utført sine arbeidsoppgaver.

PRINSIPP 4  
Respektere andre

I overbevisning om at et bærekraftig selskap er  
et selskap som kombinerer økonomisk utvikling  
med menneskelige fremskritt legger ENGIE stor vekt  
på verdiene toleranse og respekt for andre, og disse 
verdiene må gjennomsyre alle virksomhetsområder  
og styre relasjonene i alle ENGIEs enheter.

Respekt for andre innebærer å behandle alle 
rettferdig ved å gi alle like muligheter. Gjensidighet  
er en forutsetning: alle har rettigheter de kan benytte, 
men også plikter de skal oppfylle overfor andre, 
overfor enheten, Gruppen og samfunnet i sin helhet.

Spesielt dekker dette prinsippet respekt, under alle 
omstendigheter, for individets rettigheter, verdighet 
og egenart og respekt for ulike kulturer. Prinsippet 
gjelder også materielle og immaterielle eiendeler  
som tilhører andre og generelt sett, bevaring  
av kulturarv og miljø.

Prinsippet styrer Gruppens retningslinjer for 
likestilling mellom kjønnene, respekt for privatlivet, 
promotering av mangfold og bekjempelse av alle 
former for diskriminering, ivaretakelse av helse  
og sikkerhet på arbeidsplassen og spesielt  
forebygging og straffeforfølgelse i alle situasjoner  
der det forekommer trakassering.

Det danner grunnlaget for alle ENGIEs interne  
og eksterne retningslinjer og bør også være  
en rettesnor ved konfliktløsning.

Toleranse som gir seg uttrykk i vennlighet og åpenhet 
overfor andre utelukker enhver form for ekstremistisk 
adferd.
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ENGIE ETIKKERKLÆRING

Anvendelse  
av ENGIEs  
etikkerklæring

ETIKKERKLÆRINGEN  
OG DE 4 PRINSIPPENE  
GJELDER FOR:

Alle Gruppens 
medarbeidere  
og enheter
ENGIE forventer at medarbeiderne opptrer  
i tråd med Gruppens etiske prinsipper  
under alle omstendigheter og uansett stilling,  
ansvarsnivå og kontakter.

Et sunt arbeidsmiljø bidrar til Gruppens  
fremgang og medarbeidernes velferd. Livskvalitet  
på arbeidsplassen er derfor spesielt viktig  
for Gruppen. Respekt og tillit må ligge til grunn  
for forholdet mellom de ansatte og i dialogen  
med arbeidsmarkedets parter.

Alle sammen, fra styremedlemmer til medarbeidere, 
plikter å opptre slik at det aldri kan herske  
den minste tvil om Gruppens etikk.

De grunnleggende etiske prinsippene må fremmes  
av de ansatte hos ENGIE som sitter i styrer eller 
representantskap i selskaper som ikke kontrolleres  
av Gruppen.

Styremedlemmene og lederne i ENGIE er de  
fremste promotørene av Gruppens etikkerklæring  
og dens daglige anvendes blant ansatte og 
interessenter. Ledere må påse at medarbeiderne  
er kjent med sine etiske og rettslige forpliktelser,  
men fremfor alt må de sikre at medarbeidernes 
handlinger reflekterer disse forpliktelsene.

Dersom straffereaksjoner må anvendes på  
grunn av brudd på de etiske og/eller rettslige 
forpliktelsene, må dette gjøres i samsvar  
med lokal lovgivning og sedvane.
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Gruppens  
kunder og  
interessenter
ENGIE anvender sine etiske prinsipper i sine 
relasjoner til alle markedets aktører, spesielt kunder, 
investorer, partnere, leverandører, tjenesteytere 
og underleverandører (inkludert mellommenn 
eller forretningskonsulenter) eller ikke-statlige 
organisasjoner (NGO-er).

Gruppen gjør disse prinsippene kjent blant alle  
sine interessenter.

Gruppen legger stor vekt på kundetilfredshet.  
Den baserer seg på kvaliteten på produktene  
og tjenestene, en åpen dialog, innsyn i prosedyrer, 
overholdelse av forpliktelser og respekt  
for konkurransereglene.

I sine relasjoner med alle markedsaktørene  
må ENGIEs medarbeidere opptre lojalt og vise 
rettferdighet og nøytralitet under forhandlinger.  
De sørger for at den etiske bevisstheten hos  
partnere, leverandører og tjenesteytere sammenfaller 
med Gruppens, og gjør dem kjent med innholdet  
i ENGIEs Etikkerklæring.

Gruppen krever at kontrakter med partnere, 
leverandører, tjenesteytere og underleverandører 
inneholder en klausul som sikrer overholdelse  
av ENGIEs forpliktelser overfor menneskerettigheter 
og korrupsjonsbekjempelse, både i egen bedrift 
og blant sine partnere. Gruppen påser integriteten 
og omdømmet til sine partnere, leverandører, 
tjenesteytere og underleverandører.

ETIKKERKLÆRINGEN  
OG DE 4 PRINSIPPENE  
GJELDER FOR: Samfunnet  

i sin helhet
Gruppen anvender sine etiske prinsipper overalt 
hvor den driver sin virksomhet og utfører sine 
aktiviteter i samsvar med internasjonalt anerkjente 
menneskerettigheter.

ENGIE tar samfunnsansvar og forplikter seg  
til å verne miljøet og det kulturelle mangfold  
og etterlate seg så lite økologisk fotavtrykk som  
mulig i samfunnene der selskapet utvikler sin 
virksomhet. Gruppen kommuniserer åpent om  
sitt arbeid og sine utfordringer på dette området  
og samarbeider med ikke-statlige organisasjoner  
(NGO-er) innenfor miljø og humanitært arbeid.
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Selskapsstyring
Den etiske forpliktelsen til ENGIE fremmes på høyeste 
nivå i Gruppen: styreleder, administrerende direktør  
og ledelsen har utstyrt Gruppen med strukturer til 
dette formål.

Komiteen for etikk, miljø og bærekraftig utvikling 
(CEEDD) i ENGIEs styre overvåker den respekten  
for individuelle og felles verdier som skal understøtte 
Gruppens aktiviteter, og de reglene for opptredenen 
som må etterleves av medarbeiderne. Komiteen sikrer 
at Gruppen har de nødvendige midlene til å iverksette 
disse verdiene og reglene.

Compliance-komiteen i ENGIE ledes av 
generalsekretæren som ser til at Gruppens etiske 
forpliktelsene blir behørig iverksatt, følger opp 
identifiserte mangler og sørger for at de korrigeres  
på en tilfredsstillende måte. Komiteens arbeid  
gir Gruppens styre og ledelse en rimelig forsikring  
om at ENGIEs etiske retningslinjer anvendes  
og overvåkes.

Gruppens Ethics & Compliance avdelingen 
fremmer integreringen av etikk i Gruppens visjon, 
strategi, ledelse og praksis. Avdelingen foreslår 
referansetekster innen etikk og compliance,  
ser til at de implementeres i driftsenhetene og 
avdelingene, organiserer opplæring, tar imot varsler 
om etiske hendelser og bidrar til nødvendige 
kontrollaktiviteter med Gruppens andre overvåkings- 
og kontrollorganisasjonene.

Alle Ethics & Compliance Officers og etiske 
kontaktpersoner i Gruppens enheter er samlet  
i organisasjonen for etikk og compliance som styres  
av Gruppens avdeling for etikk og compliance. 
Avdelingen sender nødvendige instruksjoner  
og observasjoner til sine medlemmer, og mottar 
rapporter og kommentarer fra enhetene.

Gruppens 
Ethics & 
Compliance 
organisasjon

ENGIE ETIKKERKLÆRING
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Ethics & Compliance 
Officer sin rolle
I hver enhet av en viss størrelse og selvstendighet 
oppnevner lederen, i samsvar med organisasjonen  
for etikk og compliance, en Ethics & Compliance  
Officer som får nødvendige menneskelige og 
finansielle ressurser og myndighet til å utføre  
sitt arbeid.

Ethics & Compliance Officers er med på å definere 
regler og plikter innen etikk og compliance,  
og sørger for at disse overholdes i enheten.  
De sørger for at Etikkerklæringen og alle 
referansedokumentene om etikk og compliance 
implementeres i enheten. Med støtte fra  
ledelsen i enheten arbeider de med å kontrollere  
den etiske risikoen, og minner om den  
høye prioriteten Gruppen gir etikk, spesielt 
korrupsjonsbekjempelse og respekt  
for menneskerettighetene.

Og alle referansedokumentene om etikk  
og compliance implementeres i enheten.  
Med støtte fra ledelsen i enheten arbeider  
de med å kontrollere den etiske risikoen,  
og minner om den høye prioriteten Gruppen  
gir etikk, spesielt korrupsjonsbekjempelse  
og respekt for menneskerettighetene.

Kontroll av  
etterlevelsen  
av reglene
For etikk og compliance vurderes iverksettelsen  
av tiltak i en kontinuerlig forbedringsprosess.

I denne sammenheng fastsetter og fremmer 
avdelingen for etikk og compliance de nødvendige 
kontrollrutinene. Avdelingen sørger for gjennomføring 
av etiske revisjoner og rapporterer resultatet  
til Compliance-komiteen og om nødvendig  
til Gruppens ledelse.

Hver år produserer compliance-prosessen en detaljert 
vurdering av hvordan de etiske retningslinjene 
anvendes i Gruppens enheter. Alle Ethics & Compliance 
Officers må fremlegge en årsrapport om aktiviteter 
og fremskritt i sin enhet innen etikk og compliance, 
i samsvar med ENGIEs regler og prosedyrer, samt 
eventuelle egne aksjoner som enheten selv har 
besluttet å gjennomføre. Denne rapporten sendes  
til øverste ledelse sammen med et compliance-brev  
fra lederen som bekrefter forpliktelsen om etikk  
og compliance i organisasjonen som lederen har 
ansvar for.

Gruppens avdeling for etikk og compliance sørger  
også for at individuelle og strukturelle tiltak 
gjennomføres hvis det forekommer brudd på etiske 
regler i samarbeid med ledelsen, lokale avdelinger  
og funksjonelle linjer som måtte være berørt.

Alle disse aktørene må ta hensyn til informasjon  
og indikasjoner som kan tyde på et potensielt tilfelle 
av regelbrudd. De må varsle Ethics & Compliance 
Officer om dette og om nødvendig bidra til 
gjennomgang og undersøkelser, og til gjennomføring 
av korrigerende tiltak.
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Reglene om etikk og compliance hos ENGIE er basert 
på tre nivåer av referansetekster:

1.  Denne Etikkerklæringen for Gruppen og 
Veiledning til ENGIEs etikkerklæring som gjør  
rede for hvordan og når retningslinjene brukes  
og gir eksempler på praktiske situasjoner.

2.  Referansedokumenter som samler policyen og 
de tematiske prosedyrene som ENGIE bruker som 
grunnlag for å iverksette og utvikle en etisk kultur 
innad i Gruppen: dokument om integritet, om 
menneskerettigheter og om etterlevelse av regler.

3.  Regler om forretningsskikk som gjør rede for 
konsekvensene av Gruppens etiske forpliktelser  
for hver profesjonell kategori eller praksis.

Alle ENGIEs dokumenter om etikk og  
compliance er tilgjengelige på nettstedet  
www.engie.com og på Gruppens intranett.

Gruppens 
referansedokumenter

ENGIE ETIKKERKLÆRING
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Ettersom oversettelsene av dette dokumentet  
kan tolkes på ulike måter, er det kun den franske  
og engelske utgaven som har forrang.

For informasjon eller råd om etikk og compliance, 
kontakt:  
ethics-communication@engie.com

For varsling om en etisk hendelse i Gruppen, kontakt:  
ethics@engie.com

Første utgave – november 2009 
Ny utgave – april 2012 
Oppdatering – november 2016

Dette dokumentet ble trykket av et miljøvennlig trykkeri 
på papir av sertifisert opprinnelse. Det er tilgjengelig på 
nettstedet library.engie.com, hvor alle Gruppens utgivelser 
kan leses, lastes ned eller bestilles.
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