
Als wereldwijde energieoperator heeft Total zijn 

engagement voor het milieu en de gemeenschap tot 

een integraal onderdeel van zijn strategie gemaakt. 

Van het waarborgen van de veiligheid van de 

mensen tot het aangaan van de uitdagingen van de 

klimaatverandering en het versterken van de integratie 

in de lokale gemeenschappen, de groep handelt elke 

dag op een duurzame en verantwoordelijke manier. 

Dit is waar het bij het streven naar betere energie om 

draait.

Als groot energiebedrijf wil Total een bijdrage leveren 

aan drie essentiële uitdagingen: voldoen aan de 

energiebehoeften van een groeiende bevolking, de 

impact van de klimaatverandering beperken en zich 

aanpassen aan de veranderende verwachtingen van 

de klant.

De wereld heeft betere energie nodig om duurzame, 

verantwoorde groei te waarborgen. Omdat de 

groep de ambitie heeft om de verantwoordelijke 

energiegrootmacht te worden, zet zij zich in voor het 

leveren van veiligere, schonere en meer betaalbare 

energie die waarde creëert.

Prestaties, referentiekaders en verslaggeving 

Total is sinds 2001 continu opgenomen in de 

FTSE4Good index (London Stock Exchange) en sinds 

2004 in de Dow Jones Sustainability World Index 

(DJSI World - New York Stock Exchange). Sinds 2005 

is Total elk jaar genoteerd als onderdeel van DJSI 

Europe, met uitzondering van 2015. Total was de 

derde van de extractieve sector en de eerste van de 

Oil & Gas sector op de eerste plaats van de Corporate 

Human Rights Benchmark gepubliceerd in 2017.

Met betrekking tot verslaggeving verwijst Total naar 

de IPIECA (een wereldwijde vereniging van de olie- en 

gasindustrie voor milieu- en sociale kwesties) en naar 

het Global Reporting Initiative (GRI).

In 2016 heeft Total zich ertoe verbonden bij te dragen 

tot de verwezenlijking van de VN-doelstellingen 

voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) en in 2017 

heeft de groep een project gelanceerd om die 

SDG’s te identifi ceren en te prioritiseren waaraan 

zij de belangrijkste bijdrage kan leveren en publieke 

verbintenissen aan te gaan in een blijk van zijn steun 

aan de aanbevelingen van de Verenigde Naties voor 

de tenuitvoerlegging van de SDG’s.

Aanvullende informatie

www.total.com/en/commitment
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Bij GEA zijn duurzaamheid en waardecreatie onlos-

makelijk met elkaar verweven. Ze dienen als leidraad 

voor het nemen van ondernemersinitiatieven en de 

verdere ontwikkeling van de groep. GEA’s begrip van 

duurzaamheid houdt in dat de groep de verantwoor-

delijkheid op zich neemt voor de manier waarop zij 

omgaat met zijn activiteiten en de economische, 

ecologische en sociale implicaties daarvan, en tegelij-

kertijd de transparantie van de rapportage op dit 

gebied waarborgt. Tegen deze achtergrond evalueert 

GEA kritisch haar eigen activiteiten met betrekking tot 

relevante duurzaamheidskwesties zoals de bescher-

ming van hulpbronnen, mensenrechten en de strijd 

tegen corruptie.

De oplossingen van GEA worden gekenmerkt door 

megatrends zoals aanhoudende bevolkingsgroei, toe-

nemende verstedelijking en een verbeterend klimaat: 

In de toekomst zullen steeds meer mensen behoefte 

hebben aan een toereikende aanvoer van voedsel, 

energie of farmaceutische producten - altijd op basis 

van de veronderstelling dat de hulpbronnen in stand 

worden gehouden. Als internationaal actieve technolo-

giegroep, een van ‘s werelds grootste leveranciers van 

procestechnologie in de voedselproductie, houdt GEA 

zich bezig met deze macro-economische trends. GEA 

is ervan overtuigd dat alleen industriële procestech-

nologie kan voldoen aan de veiligheids-, kwaliteits- en 

houdbaarheidseisen van kritische consumenten.

De bedrijfsdoelstelling van GEA omvat de centrale 

belofte van “engineering voor een betere wereld”. 

Op deze manier stelt GEA zich ten doel om 

processen met toegevoegde waarde op een 

verantwoordelijke manier te ontwerpen en bij te 

dragen aan het duurzame beheer en de bescherming 

van natuurlijke hulpbronnen met steeds effi ciëntere 

producten en procesoplossingen voor klanten. Deze 

bewering wordt weerspiegeld in de missie “Duurzame 

waardecreatie” (“Sustainable value creation”).

Kader en prestaties

GEA staat positief tegenover de principes van het 

Global Compact-initiatief van de VN en onderschrijft 

alle interne en externe initiatieven op het gebied 

van maatschappelijk verantwoord ondernemen die 

plaatsvinden in het kader van het voortschrijdende 

proces van internationalisering.

De groep heeft zich er ook toe verbonden de 

mensenrechten en de algemeen aanvaarde 

fundamentele arbeidsnormen van de IAO te 

respecteren en houdt zich volledig aan de OESO-

richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

GEA neemt deel aan het jaarlijkse EcoVadis MVO-

prestatiemonitoringsysteem - in 2017 verbeterde het 

zijn rating van Brons naar Zilver, en behaalde een 

C-score in de 2017 CDP Climate Change.

Aanvullende informatie

www.gea.com/en/responsibility/index.jsp
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