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La taula següent mostra els indicadors GRI d’aquest in-
forme que ofereixen una informació més rellevant sobre 

el compliment dels 10 principis del Pacte Mundial, a més 

de la continguda en els enfocaments de gestió de cada 
aspecte GRI. Seguint l’índex de la taula, es pot avaluar el 
grau d’avenç d’EROSKI respecte als esmentats principis.

Principis del Pacte Mundial Estàndards GRI més rellevants

Drets humans

1.Les empreses han de donar suport i respectar 
la protecció dels drets humans fonamentals, re-
coneguts internacionalment, dins del seu àmbit 
d’influència

Pràctiques en matèria de seguretat: 410-1
Drets dels pobles indígenes: 411-1
Avaluació dels drets humans: 412-1
Comunitats locals: 413-1, 413-2

2. Les empreses s’han d’assegurar que les seves 
empreses no són còmplices en la vulneració 
dels drets humans

Avaluació dels drets humans: 412-3
Avaluació social dels proveïdors: 414-1

Normes laborals

3. Les empreses han de donar suport a la lliber-
tat d’afiliació i el reconeixement efectiu del dret 
a la negociació col·lectiva

Acords de negociació col·lectiva: 102-41
Relacions treballador-empresa: 402-1
Llibertat d’associació i convenis col·lectius: 407-1

4. Les empreses han de donar suport a  
l’eliminació de tota forma de treball forçós o 
realitzat sota coacció

Treball forçós o obligatori: 409-1

5. Les empreses han de donar suport a  
l’erradicació del treball infantil

Treball infantil: 408-1

6. Les empreses han de donar suport a  
l’abolició de les pràctiques de discriminació  
en l’ocupació i l’ocupació

Informació sobre empleats i treballadors: 102-8
Presència en el mercat: 202-1, 202-2
Ocupació: 401-1, 401-3
Formació i ensenyament: 404-1, 404-3
Diversitat i igualtat d’oportunitats: 405-1, 405-2
No discriminació: 406-1

Medi ambient

7. Les empreses han de mantenir un enfoca-
ment preventiu que afavoreixi el medi ambient

Materials: 301-1, 301-2, 301-3
Energia: 302-1, 302-2, 302-3, 302-4
Aigua: 303-1
Emissions: 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, 305-6
Efluents i residus: 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5

8. Les empreses han de fomentar les iniciati-
ves que promoguin una major responsabilitat 
ambiental

Materials: 301-1, 301-2, 301-3
Energia: 302-1, 302-2, 302-3, 302-4
Emissions: 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, 305-6
Efluents i residus: 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5
Acompliment ambiental: 307-1
Avaluació ambiental de proveïdors: 308-1

9. Les empreses han d’afavorir el desenvolupa-
ment i la difusió de les tecnologies respectuoses 
amb el medi ambient

Energia: 302-4
Emissions: 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, 305-6
Efluents i residus: 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5

Anticorrupció
10.Les empreses han de treballar contra la 
corrupció en totes les seves formes, incloses 
l’extorsió i el suborn

Valors, principis, estàndards i normes de  
conducta: 102-16
Anticorrupció: 205-1, 205-2, 205-3
Política pública: 415-1

Taula de continguts de Pacte Mundial


