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У Групі «Рено» [Renault Group] норми етики та комплаєнсу запроваджені на всіх рівнях
діяльності компанії на основі фундаментальних цінностей професійної чесності та поваги.

Відповідно до нашої мети ми маємо наступні зобов'язання: ми підтверджуємо, що «Наш дух

новаторства розширює можливості мобільності, щоб зблизити людей», та що «ми дбаємо

про відповідальний розвиток, при якому враховуються інтереси кожного, та віримо у такий

розвиток». Таке завдання має сенс лише за тієї умови, що ми показуватимемо власний
приклад, підкріплений конкретними зобов'язаннями, під час здійснення повсякденної
господарської діяльності.

Етика передбачає усі писані та неписані правила, які допомагають нам прийняти
правильне рішення у певній ситуації, використовуючи інтуїцію та почуття відповідальності.

Вона стосується кожного співробітника Групи, незалежно від його/її ієрархічного
положення, посади та країни, в якій працює такий співробітник. Вона також покладає
зобов'язання на вище керівництво, поведінка якого має бути зразковою.

Цей новий Етичний кодекс повинен стати документом, до якого звертатимуться щодня.

Саме він слугуватиме для вас орієнтиром та допомагатиме вам діяти відповідно до вимог
законодавства та нормативних положень, що є чинними у кожній країні, у відповідності до
зобов'язань компанії «Рено» у соціальній, суспільній сферах та у сфері охорони довкілля.

Якщо у вас виникнуть сумніви, без вагань звертайтеся до Відділу з питань етики та
комплаєнсу, де ви отримаєте необхідну консультацію та підтримку.

Етика та комплаєнс, звісно ж, пов'язані з дотриманням регуляторних норм. Проте вони

охоплюють значно більший спектр питань. Сьогодні, коли наші громади все більше
потребують розуміння того, що відбувається навколо, ми більш ніж будь-коли вбачаємо у
повазі до них та у їх підтримці необхідний засіб для підвищення ефективності усієї Групи, а
також спосіб створення найбільш привабливого іміджу.

Кожен з нас зможе бути більш моральним, справедливим та людяним, а усі разом ми
зможемо бути більш сильними, щоб досягти наших цілей та забезпечити стійке зростання
Групи Renault.
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01 Етика 
у Групі «Рено»

ОФІЦІЙНА КОРПОРАТИВНА МЕТА 
ГРУПИ «РЕНО»

Мета Групи «Рено» – «Наш дух новаторства 
розширює можливості мобільності, щоб зблизити 

людей» – ілюструє прагнення Групи «Рено» щодо 

сталого та відповідального розвитку. 

Це – основа нашого стратегічного плану та курсу, 
який ми обрали в частині соціальної та екологічної 
відповідальності. 

Вона надихає нашу компанію на дотримання 
Етичних стандартів.

Чи відрізняються Етичні норми для окремих сфер 
діяльності? Ні. Насамперед етика – це спосіб 
мислення; вона визначає модель поведінки, при якій 
існує повага до усіх без винятку та яка базується на 
певних цінностях. 

Узгодженість нашої мети, нашої етики та нашої 
стратегії дозволяє нам досягати відмінних 
результатів роботи.

Завдяки тому, що Етичних норм дотримуються усі, 
Група «Рено» діє відповідально, гарантуючи 
відсутність дискримінації, справедливість, 
різноманітність з точки зору освіти й досвіду роботи, 
допомогу людям з обмеженими можливостями, обмін 
думками, належну якість життя на робочому місці.

ДЛЯ ЧОГО НАМ ПОТРІБЕН КОДЕКС
ЕТИКИ?

Кодекс Етики Групи «Рено» підтверджує наше 
колективне зобов'язання щодо просування 
цінностей, які базуються на довірі та повазі між 
співробітниками, клієнтами, постачальниками, 
партнерами та акціонерами. 

Він вимагає від нас професійної чесності та 
пильності незалежно від посади та обов'язків 
кожного з нас. Таким чином, він допомагає нам 
проаналізувати позицію, яку слід займати у 
делікатних ситуаціях, з якими ми іноді стикаємось. 

Кодекс Етики допомагає нам приймати правильне 
рішення за усіх обставин.

НА КОГО ПОШИРЮЄТЬСЯ ЕТИЧНИЙ 
КОДЕКС? 

Кодекс Етики є довідковим документом, який 
застосовується до кожного з нас без винятку, а саме: 
до керівників, співробітників, стажерів, тимчасових 
працівників Групи «Рено» та її дочірніх підприємств в 
усьому світі.

Усі, хто безпосередньо чи опосередковано працює у 
Групі «Рено», можуть звертатися до нього у разі 
виникнення запитань та посилатися на нього.
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01 Етика у Групі «Рено»

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ КОДЕКСОМ
ЕТИКИ?

Група «Рено» звертається до кожного з нас із 
проханням ознайомитися з цим Кодексом Етики, 
посилатися на нього та розповсюджувати 
інформацію, що міститься у ньому. 

Кодекс Етики описує принципи, що визначають 
різницю між діями, які є прийнятними, та діями, які не є 
такими, та зобов'язує нас повідомляти про поведінку 
чи пропозиції, які суперечать вимогам цього Кодексу. 

Дотримання цих цінностей сприяє іміджу Групи 
«Рено», її привабливості та ефективності її роботи.

Кожний керівник повинен бути прикладом поведінки 
та заохочувати свою команду діяти етично та 
відповідально.

Кодекс Етики доповнюється та ілюструється 
набором документів, таких як Антикорупційний 
Кодекс та спеціальні кодекси етики які більш 
конкретно застосовуються до певних професій, 
функцій або видів діяльності.

Група «Рено» заохочує усіх своїх працівників 
висловлювати свою точку зору та відстоювати свої 
погляди в процесі діалогу.  Таким чином, якщо ви 
відчуваєте занепокоєння або якщо у вас 
виникають запитання, ви маєте законне право 
висловити їх своєму керівнику на відповідному 
ієрархічному рівні, який забезпечує дотримання
Кодексу Етики.  

Група «Рено» нагадує вам про те, що в обов'язки 
кожного з нас входить повідомляти про 
неприйнятну поведінку або вимоги. 

Кожен із нас зобов'язаний надавати інформацію 
про поведінку або вимоги з урахуванням Кодексу
Етики, законодавства та нормативних положень.

Щоразу, коли ви вважаєте, що ви опинилися у 
ситуації, яка суперечить етичним принципам Групи 
«Рено», вам слід поставити собі такі запитання:

► Чи є такі дії добросовісними та добропорядними?
► Чи є вони чесними та щирими?
► Чи відповідають вони принципам Етичного кодексу?
► Що про це можуть подумати мої колеги? Мої родичі?
► Якими будуть наслідки, якщо ця ситуація буде 

висвітлена у засобах масової інформації та 
соціальних мережах?

Якщо відповідь на будь-яке з вищенаведених запитань 
є негативною або неоднозначною, вам слід звернутися 
до свого керівника на відповідному ієрархічному рівні 
чи до службовця з питань етики та комплаєнсу або до 
контактної особи у вашому підрозділі чи до Відділу з 
питань етики та комплаєнсу за адресою: contact-
ethique-compliance@renault.com. 

Про ситуацію, з якою ви зіштовхнулися, може бути 
доцільно повідомити, в режимі повної конфіденційності,
за допомогою застосунку Whistblowing Alert 
(Повідомлення про підозру вчинення неправомірних 
дій): WhistleB.
Знайдіть інформацію, що стосується Повідомлень про 
підозру вчинення неправомірних дій, у главі 5 цього
Кодексу Етики / у розділі «Корисні посилання».
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ЕТИЧНИЙ КОДЕКС – ГРУПА «РЕНО»

Наша етика як 
роботодавця02
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02 Наша Етика
як роботодавця

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я, ГІГІЄНА ТА 
БЕЗПЕКА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

Група «Рено» підтверджує своє зобов'язання 
вживати необхідних профілактичних заходів у сфері 
охорони здоров'я, гігієни та безпеки, а також 
поліпшення умов роботи своїх співробітників 
шляхом:

► Сприяння заходам, спрямованим на підтримку 
фізичного та психічного здоров'я і благополуччя 
на робочому місці.

► Забезпечення здорового та безпечного робочого 
середовища.

► Проактивного застосування принципу постійного 
вдосконалення з акцентом на запобіганні 
ризикам завдання тілесних ушкоджень та 
виникнення професійних захворювань.

► Усунення найбільш небезпечних процесів/ 
матеріалів/ речовин. 

► Пропагування нових моделей праці з 
використанням дистанційних форм роботи, коли 
це можливо.
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РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ІНКЛЮЗИВНІСТЬ

Повага до людей є ключовою цінністю Групи «Рено». 
Зокрема вона дозволяє гарантувати гідність людини, 
відсутність дискримінації, різноманітність, довіру та 
належну якість життя на робочому місці.

Група «Рено» вважає своїм обов'язком запобігати 
усім формам дискримінації та підтримувати 
різноманітність та інклюзивність серед усіх своїх 
співробітників. 

У зв'язку з цим кожен з нас зобов'язується, зокрема:

► Підтримувати принцип різноманітності в процесі 
пошуку та набору майбутніх співробітників.

► Підтримувати принцип інклюзивності на кожному 
етапі трудового життя.

► Ставитися до кожної людини з гідністю без 
жодних проявів фаворитизму та з повагою до 
приватного життя.

Щоб викоренити будь-яку дискримінацію, Група 
«Рено» серйозно ставиться до підтримки діяльності, 
спрямованої на навчання та обізнаність 
співробітників та забезпечення активного обміну 
інформацією як щодо системи Повідомлення про 
підозру вчинення неправомірних дій (див. главу 5), 
так і щодо дискримінаційної поведінки та заходів. 

Крім того, в рамках Політики щодо відсутності 
дискримінації Група «РЕНО» визначила контактних 
осіб з питань відсутності дискримінації в усіх своїх 
підрозділах.

БОРОТЬБА З УСІМА ВИДАМИ УТИСКІВ 
ТА ДОМАГАНЬ

Щоб боротися з усіма формами утисків та домагань 
на роботі, включаючи психологічний тиск та 
сексуальне домагання, Група «Рено» вважає за свій 
обов'язок захищати та гарантувати гідність, повагу, 
фізичну та психологічну недоторканність усіх своїх 
співробітників.

Тому будь-які твердження, зауваження, дії або тиск, 
метою або наслідком яких є погіршення умов роботи, 
що в свою чергу призводить до змін фізичного або 
психічного здоров'я співробітника, заборонені в 
офіційному порядку. 

Група «Рено» нагадує, що усі види утисків та 
домагань тягнуть за собою кримінальну та цивільну 
відповідальність.

ВІДСУТНІСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ТА 
РЕЛІГІЙНИХ УПЕРЕДЖЕНЬ

Співробітники можуть брати участь у діяльності, що 
носить політичний та/або релігійний характер, але 
вони зобов'язуються не здійснювати таку діяльність 
в межах Групи «Рено». Така діяльність може 
здійснюватися виключно на приватних засадах, з 
дотриманням законів та нормативних положень 
щодо реалізації політичних прав, у неробочий час та 
без зазначення інформації про причетність таких 
осіб до Групи «Рено». 

У Групі «Рено» забороняється будь-яка форма 
політичного або релігійного прозелітизму (прагнення 
поширити свої політичні погляди або 
віросповідання).

Група «Рено» також не займається фінансуванням 
політичних партій або релігійних установ.

ОПЛАЧУВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА МЕЖАМИ 
ГРУПИ «РЕНО»

Будь-яка оплачувана діяльність на користь 
юридичної особи, що не входить до Групи «Рено», є 
неприйнятною, якщо вона суперечить інтересам 
останньої. Для уникнення проблем будь-який 
співробітник групи, який працює на умовах повної 
зайнятості та який бажає здійснювати професійну 
діяльність за межами компанії, повинен спершу 
отримати згоду свого керівника на відповідному 
ієрархічному рівні, а також відділу кадрів.

ВІДСУТНІСТЬ дискримінації

Група «Рено» приділяє особливу увагу дотриманню 
принципу відсутності дискримінації. Дискримінація –
це незадовільне ставлення до особи чи групи осіб на 
підставі критеріїв, що не пов'язані з професійною 
компетентністю.

Підставами для дискримінації можуть бути стать, вік, 
расове, етнічне, національне, соціальне, культурне 
походження, сексуальна орієнтація чи гендерна 
ідентичність, інвалідність, зовнішній вигляд або 
проблеми зі здоров'ям, політичні чи релігійні 
переконання, участь у діяльності профспілок. ..

Результатом дискримінації можуть бути коментарі, 
рішення або дії, що принижують гідність та 
порушують рівноправність або які полягають у 
залякуванні чи істотному тиску. Це може 
проявлятися у формах, які тією чи іншою мірою є 
очевидними, та може траплятися на будь-якому етапі 
професійного життя.

З іншого боку, підбурювання до дискримінації та 
заохочення дискримінаційних дій також є 
дискримінацією.

Політика щодо відсутності дискримінації Групи 
«Рено» рішуче засуджує дискримінацію в усіх її 
формах та на будь-якому етапі професійного життя. 

Група «Рено» просить кожного з нас:

► Не вдаватися до будь-яких форм дискримінації, 
зокрема таких, що можуть призвести до 
упереджених рішень в процесі набору або 
призначення персоналу, відмови у доступі до 
програм стажування чи навчання, або до 
створення нерівних умов при управлінні 
кар'єрним зростанням співробітників (зарплата, 
підвищення по службі, переведення на іншу 
посаду...).

02 Наша етика як роботодавця
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03 Наша Етика
як компанії

ДІЛОВА ЕТИКА ТА БОРОТЬБА З 
КОРУПЦІЄЮ

Етика – це фундамент нашої діяльності. Її суть у тому, 
як ми управляємо нашими відносинами з нашими 
постачальниками, провайдерами послуг, клієнтами, 
акціонерами, органами державної влади та 
неурядовими організаціями, як ми захищаємо та 
поважаємо їх. 

Пам'ятаючи про це, Група «Рено» зобов'язується:

► Підтримувати етичні цінності щодня, в ході усієї 
діяльності, яку вона здійснює. 

► Запобігати порушенням етики та порушенням 
доброчесності, а також виявляти такі порушення. 

Що стосується боротьби з корупцією та лобізмом, 
кожен співробітник зобов'язаний:

► Дотримуватися вимог французького 
законодавства, відомого як Sapin II, щодо 
прозорості, боротьби з корупцією та модернізації 
економічного життя, а також інших 
антикорупційних законів та нормативних 
положень, що стосуються вищезазначеного.

► Дотримуватися Кодексу антикорупційної 
поведінки Групи «Рено» (з яким можна 
ознайомитися в режимі онлайн на веб-сайті 
«Етика та комплаєнс» внутрішньокорпоративної 
мережі або на веб-сайті за адресою renault.com), 
де описано різні форми корупції, сигнали 
попередження та ситуації, що становлять ризик 
(конфлікти інтересів, подарунки та запрошення, 
здійснення стимулюючих платежів, кредити на 
придбання автомобілів тощо).
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ВІДНОСИНИ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ

Довіра клієнтів до нашої діяльності та продукції має 
вирішальне значення для Групи «Рено».  Вона сприяє 
її сталому розвитку.

Пам'ятаючи про це, Група «Рено» зобов'язується: 

► Дотримуватися чинного законодавства щодо 
захисту споживачів.

► Дотримуватися правил, процесів, а також 
технічних вимог та вимог щодо захисту довкілля, 
які застосовуються до продуктів та послуг, що 
надаються. 

► Визначити одним із пріоритетних напрямків 
безпеку кожного клієнта.

► Надавати клієнтам лише перевірену інформацію 
щодо пропозиції та характеристик продуктів та 
послуг, що пропонуються.

ВІДНОСИНИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ

Встановлення справедливих та лояльних відносин є 
гарантією довіри між Групою «Рено» та її 
постачальниками. У Групі «Рено» реалізується 
відповідальна політика закупівель. Вона включає 
дотримання соціальних та екологічних вимог при 
виборі постачальників.

З цією метою Групою «Рено» було вжито таких 
заходів: 

► Побудова з діловими партнерами довірчих 
відносин, що базуються на повазі та прозорості.

► Справедливе ставлення до постачальників з 
дотриманням тендерних процедур та з 
урахуванням документів, що встановлюють 
принципи відповідальних договірних відносин 
(очікування щодо корпоративної соціальної 
відповідальності у питаннях безпеки, якості, прав 
людини та трудових прав, охорони довкілля, 
дотримання вимог...).

► Активізація встановлення та запобігання 
ризикам у сфері Корпоративної соціальної 
відповідальності (КСВ) у ланцюгу постачання 
шляхом проведення регулярних оцінок 
становища постачальників.

► Забезпечення виконання постачальниками 
Групи «Рено» зобов'язання реалізовувати у своїх 
власних компаніях фундаментальні соціальні 
права, про які йдеться у глобальному рамковому 
договорі щодо соціальної, громадської 
відповідальності та відповідальності за стан 
довкілля.

► Забезпечення виконання постачальниками 
зобов'язання дотримуватись настанов Групи 
«Рено» щодо «Соціальної та екологічної 
відповідальності постачальників».

ВІДНОСИНИ З АКЦІОНЕРАМИ

Відповідно до нормативно-правових актів, якими 
регулюється фондовий ринок, від Групи «Рено» 
вимагається публікувати правдиву, точну й 
достовірну інформацію для своїх акціонерів, 
незалежно від того, чи така інформація стосується 
бухгалтерського обліку, операційної діяльності, 
фінансів, чи не пов'язана з фінансами.

Загальне керівництво та Рада директорів 
забезпечують якість та достовірність інформації, що 
доводиться до відома учасників ринку.

Кожний співробітник Групи «Рено» повинен 
забезпечувати достовірність і точність інформації, 
яку він передаватиме, та буде нести відповідальність 
за інформацію, що розповсюджується за межами 
групи.

Крім того, керівники та співробітники Групи «Рено» 
зв'язані зобов'язанням щодо конфіденційності 
стосовно інформації, до якої вони мають доступ під 
час виконання своїх обов'язків та яка не є 
загальнодоступною. Деяка така конфіденційна 
інформація, що є найбільш секретною, може 
призводити до розкриття конфіденційних переліків 
або переліків інсайдерів, коли така інформація 
позначена як «службова».

Кожний співробітник повинен ознайомитися з 
правилами, що викладені у спеціальному Етичному 
кодексі Групи «Рено» щодо діяльності на фондовій 
біржі, доступ до якого можна отримати на веб-сайті 
«Етика та комплаєнс» внутрішньокорпоративної 
мережі / у розділі «Етичні стандарти», та виконувати 
зобов'язання щодо повної конфіденційності та 
обмежень стосовно торгівлі акціями «Рено», причому 
виконання таких зобов'язань є обов'язковим для них 
у разі отримання повідомлення про включення до 
певного переліку.

03 Наша Етика як компанії
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ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Контроль інформації

Етика – це також демонстрація належної поведінки 
по відношенню до кожного співробітника та 
дотримання внутрішніх правил компанії. Зокрема:

► Політики щодо управління інформацією, де 
пояснюється, як потрібно захищати інформацію, 
визначену її власником (істотну інформацію, 
наприклад, стосовно запасних частин чи 
прототипів, або неістотну інформацію, тобто усі 
документи й дані компанії), від ризиків, що 
виникають, зокрема тих, що пов'язані з 
розголошенням.

► Захисту персональних даних.

► Кодексу використання ІТ-ресурсів та цифрових 
засобів «Рено», де пояснюється, як слід 
використовувати ІТ-ресурси Групи «Рено», та де 
встановлено правила використання й права та 
обов'язки компанії та користувачів 
(співробітників, практикантів, стажистів, 
постачальників послуг тощо).

У зв'язку з цим усі особи, що володіють такою 
інформацією, забезпечують:

► Щоб вона була захищена відповідно до 
викладених правил.

► Щоб вона не передавалася фізичним чи 
юридичним особам, які не мають права знати 
таку інформацію, як всередині, так і за межами 
компанії.

► Щоб цю інформацію неможливо було 
сфальсифікувати або змінити з метою завдання 
шкоди чи приховання неетичних чи незаконних 
дій.

Крім того, використання в особистих цілях службової 
інформації про групу, що стосується бухгалтерського 
обліку чи фінансів, є неетичним та являє собою 
інсайдерську торгівлю (торгівлю внутрішньою 
інформацією). 

МАЙНО 
ТА ІМІДЖ ГРУПИ «РЕНО»

Захист та збереження матеріального майна 
(будівель, автомобілів компанії, меблів тощо...) та 
нематеріальних активів (патентів, цифрових даних) 
Групи «Рено» – це гарантія її успіху та процвітання. 
Співробітники зобов'язані сприяти цьому, 
забезпечуючи захист від наклепів, пошкодження, 
викрадення, незаконного привласнення та будь-
яких інших дій, у тому числі через соціальні мережі, 
які можуть негативно вплинути на компанію. 

Співробітники не повинні використовувати таке 
майно компанії у власних цілях.

І, нарешті, кожний співробітник повинен повідомляти 
своєму керівникові на відповідному ієрархічному 
рівні про будь-яку дію чи коментар, які можуть 
завдати шкоди репутації Групи «Рено».

Захист персональних даних

Група «Рено» зобов'язується:

► Дотримуватись правил конфіденційності, 
захищаючи, зокрема, персональні дані. Це 
зміцнює довірчі стосунки, налагоджені зі 
співробітниками, клієнтами, постачальниками та 
акціонерами.

► Дотримуватись законів та нормативних 
положень щодо захисту персональних даних 
існуючих та/або потенційних клієнтів та 
забезпечувати безпечну обробку таких даних 
відповідно до встановлених норм.

► Створити службу, яка володітиме процесами та 
засобами для захисту персональних даних своїх 
співробітників та клієнтів/ користувачів, 
акціонерів та постачальників.

► Підвищувати обізнаність серед усіх 
співробітників щодо захисту персональних даних.

03 Наша Етика як компанії
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ПРАВА ЛЮДИНИ

У 2004 році Група «Рено» опублікувала «декларацію 
про фундаментальні соціальні права». З того часу на 
підставі двох глобальних рамкових договорів, 
укладених у 2013 та 2019 роках, ці зобов'язання були 
посилені, зокрема щодо: 
► Фактичного скасування дитячої праці для 

неповнолітніх, що не досягли встановленого 
законодавством мінімального трудового віку у 
кожній країні чи у кожному регіоні, та у будь-якому 
разі для усіх неповнолітніх віком до 15 років.

► Викорінення всіх форм примусової чи підневільної 
праці.

► Запобігання та ліквідації дискримінації у сфері 
зайнятості та працевлаштування.

► Заборони проявів насильства на робочому місці, 
утисків чи домагань у будь-якій формі, зокрема 
сексуальних домагань чи моральних утисків або 
дискримінації по відношенню до співробітників.

► Свободи об'єднань та захисту права на 
самоорганізацію та укладення колективних 
договорів, а також прав представників 
працівників для запобігання будь-яким формам 
дискримінації на підставі участі у діяльності 
профспілок.

► Рівної оплати за роботу однакової вартості.
► Дотримання вимог щодо робочого часу, права на 

оплачувану відпустку, 
права на відключення (права працівника не 
відповідати на робочі дзвінки, електронні 
повідомлення у неробочий час, у вихідні, під час 
відпустки тощо). 

Група «Рено» також визначає ці зобов'язання в 
якості критерію для відбору своїх постачальників та 
вимагає від них письмового зобов'язання стосовно 
дотримання цих обов'язків. У зв'язку з цим вона 
залишає за собою право просити своїх 
постачальників проводити перевірку дотримання 
ними вищевказаних зобов'язань із залученням 
третьої особи, наприклад, сертифікованої та 
визнаної на міжнародному рівні організації.

Нарешті, Група «Рено» зобов'язується 
дотримуватися фундаментальних прав корінного 
населення та місцевих громад, як визначено у 
Декларації Організації Об'єднаних Націй про права 
корінних народів від 2007 року. 

ФОНД

Діяльність Фонду Групи «Рено», створеного у 2001 
році, узгоджена з метою компанії: він докладає 
активних зусиль, які спрямовані на взаємну 
відповідальність та інтеграцію через 
працевлаштування для найбільш 
малозабезпечених осіб. Він співпрацює з 6 
місцевими фондами (в Аргентині, Бразилії, Колумбії, 
Марокко, Іспанії та Румунії), які підтримують 
спонсорську діяльність в усьому світі. 

Мета Фонду Групи «Рено» полягає в наступному:

► Відновити рівність можливостей.

► Надавати консультації та підтримувати осіб, що 
належать до вразливих груп, у їхніх зусиллях 
отримати доступ до роботи або повернутись на 
роботу. 

Крім того, Фонд Групи «Рено» пропонує бажаючим 
співробітникам Групи «Рено» можливість долучитися 
до діяльності Фонду шляхом здійснення внесків до 
об'єднань та організацій, наприклад:

► До фонду зарплат Roundup, що можливе для усіх 
співробітників у Франції.

► Добровільні пожертвування, які здійснюються 
щомісяця та вираховуються безпосередньо з 
платіжних відомостей на користь об'єднань 
(причому сума пожертвувань збільшується на 
100% за рахунок Фонду)

► Волонтерська діяльність, заходи, спрямовані на 
згуртованість команди, та наставництво. 
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ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Зменшення впливу на довкілля впродовж усього 
ланцюга створення вартості за рахунок 
інноваційних рішень та мобільності – це один з 
елементів політики Групи «Рено» з охорони 
навколишнього середовища. Це частина 
стратегічного плану під назвою «Ренолюція», 
здійснення якого розпочалось у січні 2021 року.

У зв'язку з цим зменшення негативного впливу 
діяльності Групи «Рено» на навколишнє середовище 
є вкрай важливим.

З цією метою Група «Рено» зобов'язується:

► Здійснювати навчання відповідних співробітників, 
які працюють на заводі та в інженерній сфері, 
робота яких пов'язана з навколишнім 
середовищем. 

► Здійснювати навчання менеджера з питань 
екології та аудиторів, які проводять перевірку на 
відповідність стандартам ISO 14001, на кожному 
об'єкті, щодо основних правил у сфері охорони 
довкілля.

► Реалізувати план дій на усьому ланцюгу 
створення вартості – починаючи з придбання і до 
кінця життєвого циклу автомобіля – з метою 
зменшення впливу на довкілля: клімат, ресурси, 
екосистема, біорізноманіття та здоров'я. 

► Встановлювати цілі для зменшення такого впливу 
на довкілля. Щодо питання клімату: досягти 
вуглецевої нейтральності (балансування викидів 
та поглинання) до 2040 року на території Європи 
та до 2050 року в усьому світі.

МОБІЛЬНІСТЬ

Для сприяння екологічному переходу та надання 
допомоги у досягненні цілей щодо вуглецевої 
нейтральності Група «Рено» вважає за необхідне 
розробити нові послуги каршерингу. 

04 Наша Етика як корпоративного громадянина
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ЕТИЧНИЙ КОДЕКС – ГРУПА «РЕНО»

Корисні посилання05
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05 Корисні 
посилання

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ 
ВЧИНЕННЯ НЕПРАВОМІРНИХ ДІЙ

Ви зіткнулися з порушенням одного з принципів 
Етичного кодексу чи стали свідком такого 
порушення?

Ви можете надіслати Повідомлення про підозру 
вчинення неправомірних дій в режимі повної 
конфіденційності.

Для цього ви можете підключитися до застосунку 
WhistleB, отримавши доступ до нього на веб-сайті 
«Етика та комплаєнс» внутрішньокорпоративної 
мережі Групи «Рено»: 
https://grouperenault.sharepoint.com/sites/EthiqueetC

ompliance

Цей застосунок також можна знайти на головній 
сторінці веб-сайту внутрішньокорпоративної мережі 
Групи «Рено» за адресою: WhistleB, Whistleblowing 
Centre

WhistleB доступний на 14 мовах. Він дозволяє 
нинішнім та колишнім співробітникам Групи «Рено», а 
також кандидатам на посади, акціонерам, зовнішнім 
або тимчасовим працівникам та підрядникам 
надсилати повідомлення в режимі повної 
конфіденційності до Департаменту з питань 
надіслання повідомлень про підозру вчинення 
неправомірних дій у професійній сфері (на території 
Франції) або до службовців, що займаються 
питаннями етики та комплаєнсу, у дочірніх 
підприємствах та в інших країнах, 24 години на добу, 7 
днів на тиждень (див. перелік регіональних 
службовців, що займаються питаннями етики та 
комплаєнсу, у розділі «Спільнота етики та 
комплаєнсу»).

Іншими каналами зв'язку для Повідомлень про 
підозру вчинення неправомірних дій у професійній 
сфері залишаються лінія для повідомлень, Відділ 
кадрів, Відділ з питань виробничої медицини, Відділ з 
питань етики та комплаєнсу Групи «Рено», а також 
профспілки та представники співробітників.

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ЕТИКИ ТА 
КОМПЛАЄНСУ

Для отримання будь-якої інформації щодо Етичного 
кодексу, будь ласка, звертайтесь до Відділу з питань 
етики та комплаєнсу Групи «Рено» за такою 
адресою:
contact-ethique-compliance@renault.com

На додаток до Кодексу Етики, щоб отримати 
подальшу інформацію, ви можете скористатися 
Етичними стандартами, що розміщені у 
внутрішньокорпоративній мережі Групи «Рено», у 
нижній частині головної сторінки у розділі «Корисні 
посилання», «Етика та комплаєнс», «Етичні 
стандарти».

СПІЛЬНОТА ЕТИКИ ТА КОМПЛАЄНСУ

Щоб поліпшити ефективність та дієвість заходів, 
ініційованих Відділом з питань етики та комплаєнсу
Групи «Рено», у країнах, дочірніх підприємствах, 
глобальних підрозділах та філіях працює мережа 
посадовців та контактних осіб з питань етики та
комплаєнсу.

Тому, якщо вам потрібна оцінка, порада або якщо ви 
бажаєте повідомити про ситуацію, яка, на вашу 
думку, не відповідає принципам Етичного кодексу, ви 
можете звернутися до мережі етики та комплаєнсу в 
режимі повної конфіденційності.

Ви зможете знайти перелік членів спільноти у 
внутрішньокорпоративній мережі Групи «Рено», у 
нижній частині головної сторінки у розділі «Хто ми?» 
«Корисних посилань», «Етика та комплаєнс». 

QR-код WhistleB

https://grouperenault.sharepoint.com/sites/EthiqueetCompliance
https://report.whistleb.com/fr/portal/renaultgroup
mailto:contact-ethique-compliance@renault.com
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ВЕБ-САЙТ ВІДДІЛУ ЕТИКИ ТА 
КОМПЛАЄНСУ

Відділ з питань етики та комплаєнсу Групи «Рено» 
також дає змогу своїм співробітникам 
користуватися спеціалізованим сайтом «Етика та 
комплаєнс» у внутрішньокорпоративній мережі 
Групи «Рено», який можна знайти у нижній частині 
головної сторінки у «корисних посиланнях»: 
https://grouperenault.sharepoint.com/sites/EthiqueetC
ompliance

Зокрема, ви зможете знайти останні новини про 
етику та коплаєнс, а також довідковий модуль
(Кодекс Етики, Кодекс антикорупційної поведінки, 
кодекси професійної поведінки, процедури тощо), 
отримати доступ до системи повідомлення про 
підозру вчинення неправомірних дій, навчальних 
програм тощо... 

Будь-яка зміна або оновлення цього Етичного кодексу можливі лише за згодою Відділу з питань етики та 
комплаєнсу. 

05 Корисні посилання

https://grouperenault.sharepoint.com/sites/EthiqueetCompliance
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