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Η Pirelli δεσμεύεται να προωθήσει, να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια βιώσιμη και υπεύθυνη προμήθεια
και χρήση φυσικού καουτσούκ σε όλη την αξιακή αλυσίδα της.
Δεδομένου ότι η παγκόσμια ζήτηση φυσικού καουτσούκ αναμένεται να αυξηθεί, η βιώσιμη διαχείριση της
αλυσίδας εφοδιασμού φυσικού καουτσούκ είναι απαραίτητη για τη διατήρηση των δασών και της
βιοποικιλότητας και για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων και οικονομιών.
Από το πρώτο έως το τελευταίο στάδιο της ροής, η αλυσίδα εφοδιασμού φυσικού καουτσούκ
περιλαμβάνει Παραγωγούς/Αγρότες, Εμπόρους, Μεταποιητικές μονάδες, Εμπορικές εταιρείες και
Κατασκευαστές. Η Pirelli βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της αλυσίδας, ως Κατασκευαστής Ελαστικών που
δεν διαθέτει φυτείες φυσικού καουτσούκ ή μονάδες επεξεργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η Pirelli προσπαθεί να αποτελέσει ενεργό παράγοντα στις παγκόσμιες προσπάθειες για
βιωσιμότητα του φυσικού καουτσούκ και για το σκοπό αυτό θα συνεργαστεί με την αξιακή της αλυσίδα
και τον βιομηχανικό τομέα για τη βελτίωση της διαφάνειας και την περαιτέρω ανάπτυξη διαδικασιών και
μέσων για την ενίσχυση της ανιχνευσιμότητας, υιοθετώντας μια προσέγγιση βασισμένη στην αξιολόγηση
του κινδύνου.
Η βιώσιμη πολιτική για το φυσικό καουτσούκ της Pirelli βασίζεται στους ακόλουθους πυλώνες.

I.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και προώθηση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας
Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προστασία της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας
των εργαζομένων είναι θεμελιώδεις και μη διαπραγματεύσιμες αρχές.
Η Pirelli αναμένει από όλους τους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού:
-

να υιοθετούν υψηλά πρότυπα πρόληψης, αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων για την υγεία και
την ασφάλεια στην εργασία,

-

να αποφεύγουν διακρίσεις λόγω φύλου, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού,
θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων, ένταξης σε συνδικάτα, φυλετικής καταγωγής, εθνικότητας,
ηλικίας, κοινωνικού υπόβαθρου ή καθεστώτος, σωματικής ή διανοητικής αναπηρίας,

-

να προωθούν κατάλληλες συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών συμβάσεων
εργασίας, μισθών τουλάχιστον ίσων με τους ελάχιστους μισθούς της χώρας για ισοδύναμη εργασία,
δίκαιου ωραρίου εργασίας, ελευθερίας σχηματισμού ή συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις
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και συλλογικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς νόμους,
υποστηρίζοντας όσους ζουν σε φυτείες προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στους απαραίτητους
πόρους για επαρκείς συνθήκες διαβίωσης, όπως περιγράφονται στη Σύμβαση 110 της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας (ILO),
-

να μην επιδείκνύουν ανοχή για οποιαδήποτε μορφή εργασιακής εκμετάλλευσης, παιδικής εργασίας,
αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας ή για οποιεσδήποτε μορφές κατάχρησης ή ψυχικού ή
σωματικού εξαναγκασμού, έναντι στους άμεσους υπαλλήλους και τους εργάτες που απασχολούνται
σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις προσδοκίες αυτές, περιλαμβάνονται στα διεθνή έγγραφα
αναφοράς που χρησιμοποιεί η Pirelli (βλ. Παράρτημα).

Προώθηση της ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων και πρόληψη των συγκρούσεων που σχετίζονται με
την ιδιοκτησία της γης
Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων συνεπάγεται τη δημιουργία θέσεων
εργασίας και την αύξηση της απασχολησιμότητας των τοπικών πληθυσμών, τη βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου και την αποφυγή οποιασδήποτε συμμετοχής , εν γνώσει, άμεσα ή έμμεσα, σε δράσεις που
ενδέχεται να βλάψουν τις τοπικές κοινότητες ή πληθυσμούς.
Η Pirelli αναγνωρίζει το δικαίωμα των αυτόχθονων πληθυσμών και των εξαρτώμενων από τα δάση
κοινοτήτων να έχουν πρόσβαση και να επωφελούνται δίκαια από τους δασικούς πόρους.
Η Pirelli αναμένει από τους προμηθευτές της:
-

-

να ενεργούν υπεύθυνα, αποφεύγοντας να θέτουν σε κίνδυνο την τοπική προμήθεια τροφίμων και
να παρέχουν δίκαιη αποζημίωση στις τοπικές κοινότητες για μέτρα διατήρησης ή εμπορικής
χρήσης γης,
να σέβονται και να προστατεύουν τα εθιμικά δικαιώματα κατοχής γης,
να αγωνίζονται για προσεγγίσεις που δεν περιλαμβάνουν αρπαγή γης.

Πρέπει να αποφεύγεται ο κίνδυνος συνειδητής συμβολής, άμεσα ή έμμεσα, σε ενέργειες που θα
μπορούσαν να οδηγήσουν σε παράνομη οικειοποίηση γης ή/και σε βάρος των τοπικών κοινοτήτων ή
πληθυσμών και για το σκοπό αυτό οι προμηθευτές της Pirelli - ειδικά εάν και όταν εγκαθίστανται ή
μετασχηματίζονται φυτείες ή/και βιομηχανικές περιοχές - αναμένεται να εφαρμόσουν τη μεθοδολογία και
τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ελεύθερη, προηγούμενη και εν επιγνώσει συγκατάθεση (FPIC)
που αναπτύχθηκε από το πρόγραμμα UN-REDD.

II.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ

Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της υλικής ζωής, ο κύκλος συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων συνεπάγεται την αξιολόγηση, την εξασφάλιση και ενδεχομένως την αποκατάσταση των
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οικοσυστημάτων, αποφεύγοντας, μετριάζοντας ή αποκαθιστώντας τις δυσμενείς επιπτώσεις στο
περιβάλλον ή στους πόρους, την κλιματική αλλαγή, τα οικοσυστήματα και τη σχετική χλωρίδα και πανίδα.
Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η Pirelli αναμένει από τους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού της:
-

να αναπτύξουν κατάλληλα σχέδια χρήσης γης για την πρόληψη της υπερεκμετάλλευσης των φυσικών
πόρων, για τη διατήρηση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτινων πόρων, τη μείωση, τη διαχείριση
και την αξιοποίηση των παραγόμενων αποβλήτων,

-

να συμμορφώνονται με τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν τη χρήση χημικών προϊόντων
στον βιομηχανικό τομέα και να διαχειρίζονται χημικές ουσίες προκειμένου να διασφαλίζεται ο
ασφαλής χειρισμός, η κυκλοφορία, η αποθήκευση, η χρήση, η αξιοποίηση και η διάθεσή τους,

-

να εφαρμόζουν κατάλληλες διαδικασίες και τεχνολογίες προκειμένου να μειώνονται οι οσμές που
προκαλούνται από την άλεση του καουτσούκ.

III.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΤΥΡΦΗ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ

Η Pirelli υποστηρίζει την προστασία και τη διατήρηση πρωτογενών δασών και περιοχών υψηλής
περιβαλλοντικής αξίας, συμπεριλαμβανομένων των βασικών οικοσυστημάτων εδαφών τυρφώνων και
άθικτων δασικών τοπίων που θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά από την ανάπτυξη της
καλλιέργειας καουτσούκ, και ζητεί από την αλυσίδα εφοδιασμού της:
-

IV.

να απέχει από οποιαδήποτε μορφή παραγωγής καουτσούκ σε γνωστά εδάφη τυρφώνων,
να απέχει από τη χρήση φωτιάς κατά την προετοιμασία νέων φυτεύσεων ή αναφυτεύσεων ή άλλων
αξιοποιήσεων,
να υιοθετεί τις διεθνώς αναγνωρισμένες προσεγγίσεις Υψηλής Αξίας Διατήρησης (HCV) και Μεγάλου
Αποθέματος Άνθρακα (HCS). Η Pirelli θεωρεί την τελευταία ως ένα αξιόπιστο εργαλείο προς την
κατεύθυνση ενός στόχου Μηδενικής Αποψίλωσης, ενθαρρύνοντας παράλληλα την αειφόρο ανάπτυξη
των τοπικών κοινοτήτων και αξιοποιώντας έναν θεμιτό και ανοιχτό διάλογο με τα ενδιαφερόμενα
μέρη.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η Pirelli αναλαμβάνει τη δέσμευση να χρησιμοποιεί το φυσικό καουτσούκ με έναν εξαιρετικά ποιοτικό και
αποτελεσματικό τρόπο, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με στόχο τη μείωση της
μέσης μάζας των ελαστικών, την επέκταση της ζωής των ελαστικών και την αύξηση της αξιοποίησης των
υλικών.
Η Pirelli προωθεί την ίδια ποιοτική και αποτελεσματική προσέγγιση στην αλυσίδα εφοδιασμού της,
προκειμένου να μειώσει την πίεση που ασκείται στη βιοποικιλότητα, να αυξήσει την αποτελεσματικότητα
του προϊόντος και να μειώσει το κόστος διάθεσης.
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V.

Η ΗΘΙΚΗ ΩΣ ΒΑΣΗ

Καταπολέμηση της διαφθοράς
Η ενεργητική ή/και παθητική διαφθορά δεν θα πρέπει να γίνεται ανεκτή, υπό οποιαδήποτε μορφή, σε
οποιαδήποτε δικαιοδοσία κι αν αφορά, ακόμη και σε μέρη όπου τυχόν τέτοια ενέργεια στην πράξη
γινόταν αποδεκτή, ανεκτή ή δεν αμφισβητείτο στα δικαστήρια.

VI.

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Η Pirelli μελετά τις διαδικασίες εντοπισμού της αλυσίδας εφοδιασμού φυσικού καουτσούκ και, για το
σκοπό αυτό, συμπράττει και συνεργάζεται με αναδόχους για την ανάπτυξη και χρήση εργαλείων
κοινωνικής και περιβαλλοντικής ιχνηλασιμότητας και χαρτογράφησης κινδύνων, κατά μήκος της σχετικής
αλυσίδας, που είναι αποτελεσματικά και αξιόπιστα, προκειμένου να επιτευχθεί η ιχνηλασιμότητα
μεσοπρόθεσμα.
Η Pirelli δεν μπορεί να δηλώσει με ακρίβεια πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί αυτή η διαδικασία, λόγω
του υψηλού κατακερματισμού της αλυσίδας εφοδιασμού φυσικού καουτσούκ και της πολυπλοκότητας
της διαδικασίας ιχνηλασιμότητας και χαρτογράφησης των κινδύνων. Η Pirelli θα αναφέρει την πρόοδο που
έχει σημειωθεί σύμφωνα με την Ενότητα XI αυτής της Πολιτικής.
Τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης κινδύνων, καθώς και η προθυμία της αλυσίδας εφοδιασμού να
συμμετάσχει σε σχέδια αποκατάστασης όταν είναι απαραίτητο, θα επηρεάσουν τις αποφάσεις αγοράς και
τις στρατηγικές ανάπτυξης της Pirelli για το φυσικό καουτσούκ.

VII.

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η Pirelli αναμένει από τους προμηθευτές της φυσικού καουτσούκ:
- να συμμορφώνονται με την παρούσα Πολιτική,
- να την προωθούν στη σχετική αλυσίδα εφοδιασμού,
- να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν στην αλυσίδα εφοδιασμού ένα σύστημα δέουσας επιμέλειας
που θα σχετίζεται με την παρούσα Πολιτική. .
Η παρούσα Πολιτική ενσωματώνει τις δεσμεύσεις1 που έχει ήδη αναλάβει η Pirelli για την βιώσιμη
διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού της, καθώς για και το μοντέλο διαχείρισης που εφαρμόζει η Pirelli,
δηλαδή:

1

Αναφέρεται στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Εταιρεία για την αειφόρο διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού της και, πιο συγκεκριμένα,
σύμφωνα με τα ακόλουθα:
Pirelli Αξίες και κώδικας δεοντολογίας, Πολιτική κοινωνικής ευθύνης για υγεία στην εργασία, την ασφάλεια, τα δικαιώματα και το περιβάλλον,
"Παγκόσμια πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα”, “Πολιτική διαχείρισης προϊόντων”, “Πολιτική "πράσινου" εφοδιασμού”, “Πολιτική
ποιότητας”, “Πολιτική υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος”, “Κώδικα δεοντολογίας”, το Πρόγραμμα κατά της διαφθοράς της Pirelli, τη Ρήτρα
αειφορίας “των προμηθευτών της Pirelli”, “το Εγχειρίδιο προμηθευτών της Pirelli” και τη σχετική τεκμηρίωση, Πολιτική καταγγελίας
δυσλειτουργιών.
Όλα τα αναφερθέντα έγγραφα Pirelli δημοσιεύονται σε πολλές γλώσσες στην ιστοσελίδα www.pirelli.com.
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-

-

-

-

ενθαρρύνοντας τους προμηθευτές να εφαρμόζουν συνεχή βελτίωση, υλοποιώντας ευκαιρίες
απόκτησης γνώσεων δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων, με την Pirelli και μέσω άλλων
συλλογικών προσπαθειών,
αξιολογώντας τους πιθανούς προμηθευτές φυσικού καουτσούκ όσον αφορά τα περιβαλλοντικά,
κοινωνικά και επιχειρηματικά ηθικά τους κριτήρια από τη φάση προ-έγκρισης, μέσω επιτόπιων
ελέγχων που διενεργούνται από τρίτους,
απαιτώντας από τους προμηθευτές της να υπογράψουν τη συμβατική ρήτρα αειφορίας της Pirelli (η
οποία ερμηνεύει τις προαναφερθείσες δεσμεύσεις της Pirelli σε συγκεκριμένα περιβαλλοντικά,
ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, καθώς και σε επιχειρηματική δεοντολογία και σε απαιτήσεις
συμμόρφωσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς για τους προμηθευτές), με επίσημο αίτημα να
μεταφέρουν το ίδιο μοντέλο βιώσιμης διαχείρισης στην άμεση αλυσίδα εφοδιασμού και να
παρακολουθούν τη σχετική εφαρμογή της, ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία ενός ενάρετου
κύκλου,
παρακολουθώντας τη συμμόρφωσης των προμηθευτών με τη ρήτρα αεοφορίας της Pirelli μέσω
επιτόπιων ελέγχων από τρίτους και καθορίζοντας τυχόν διορθωτικές ενέργειες εάν απαιτείται.

Ένδειξη σοβαρής μη συμμόρφωσης με την παρούσα Πολιτική ή άρνηση για την κατάρτιση σχεδίου
αποκατάστασης ή μη εφαρμογή συμφωνηθέντος σχεδίου αποκατάστασης, μπορεί να οδηγήσει σε
αναστολή ή τερματισμό των επιχειρηματικών σχέσεων της Pirelli με τον εν λόγω προμηθευτή.
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε προμηθευτής της κατηγορίας 2 στην αλυσίδα εφοδιασμού της Pirelli
εμπλέκεται για σοβαρή ένδειξη μη συμμόρφωσης, η Pirelli θα αναζητήσει τον καταλληλότερο τρόπο
προκειμένου να ενεργήσει με τον εμπλεκόμενο προμηθευτή της κατηγορίας 1. Η αποδεδειγμένη καλή
πίστη και μια προορατική προσέγγιση των αντιμέτρων, θεωρούνται από την Pirelli ως σημείο εκκίνησης
για υπεύθυνο και κοινό μετριασμό, αντί για άμεσο τερματισμό.

VIII.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΟΧΛΟΙ

Η Pirelli πιστεύει ότι η παγκόσμια πρόκληση βιωσιμότητας του φυσικού καουτσούκ απαιτεί δέσμευση,
συνεργασία, διάλογο και σύμπραξη μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Εκτός από τη συνεργασία με τους προμηθευτές της, η Pirelli ενθαρρύνει και υποστηρίζει την ενεργό
συνεργασία σε επίπεδο βιομηχανίας και μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών που διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στην αξιακή αλυσίδα του φυσικού καουτσούκ, με την πεποίθηση ότι εκτός από την
ατομική δέσμευση των εταιρειών, μια κοινή προσπάθεια μπορεί να οδηγήσει σε ισχυρότερη και ταχύτερη
πρόοδο προς την αειφόρο ανάπτυξη της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού φυσικού καουτσούκ.
Η Pirelli συνεργάζεται με εθνικές και διεθνείς κυβερνητικές, μη κυβερνητικές, βιομηχανικού εύρους και
ακαδημαϊκές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη παγκόσμιων πολιτικών και αρχών για το βιώσιμο φυσικό
καουτσούκ.

IX.

ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
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Η Pirelli ενθαρρύνει την αλυσίδα εφοδιασμού της να εμπλακεί σε διεθνώς αναγνωρισμένα και αξιόπιστα
συστήματα πιστοποίησης με ελέγχους από τρίτους, για περιβαλλοντική, κοινωνική και επιχειρηματική
ηθική βιώσιμης διαχείρισης, σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασμού, από τις φυτείες μέχρι τους
αντιπροσώπους και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και εμπορίας, που θα καταλήγουν στη διαδικασία
κατασκευής ελαστικών της Pirelli.

X.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή αυτής της Πολιτικής, η Pirelli θα καταρτίσει ένα ειδικό Εγχειρίδιο
Εφαρμογής και θα παρέχει αποκλειστικές εκπαιδευτικές συνεδρίες και υλικά στα διάφορα επίπεδα της
αλυσίδας εφοδιασμού φυσικού καουτσούκ, καθώς και στους υπαλλήλους που συμμετέχουν στη
διαδικασία.
Η Pirelli υποστηρίζει και αλληλεπιδρά με πρωτοβουλίες ανάπτυξης ικανοτήτων και πρωτοβουλίες που
αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανάπτυξης μιας εξειδικευμένης, εγκεκριμένης και βιώσιμης βάσης
εφοδιασμού φυσικού καουτσούκ.

XI.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ
Η Pirelli θα ανακοινώσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την εφαρμογή της Πολιτικής μέσω των
θεσμικών διαύλων, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας της Εταιρείας και της Ετήσιας Έκθεσης.
Όπου είναι σκόπιμο, η πρόοδος που σημειώνεται και τα εμπόδια που διαπιστώνονται θα συζητούνται σε
ειδικούς διαλόγους ενδιαφερομένων μερών, με σκοπό να υποστηριχθεί η εφαρμογή της Πολιτικής κατά
τον πιο βιώσιμο και αποτελεσματικό τρόπο από τους εμπλεκόμενους φορείς της αλυσίδας.

XII.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
Η Pirelli παρέχει στην αλυσίδα εφοδιασμού της και εν γένει στα Ενδιαφερόμενα Μέρη ένα αποκλειστικό
και εμπιστευτικό δίαυλο επικοινωνίας (η “"Πολιτική Γνωστοποίησης Δυσλειτουργιών Ομίλου - Διαδικασία
Καταγγελίας"” που δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Pirelli) για την αναφορά οποιασδήποτε κατάστασης
που ενδέχεται να αποτελεί παραβίαση αυτής της Πολιτικής.

Η παρούσα Πολιτική ενδέχεται να ενημερώνεται στο μέλλον υπό το πρίσμα των αποτελεσμάτων και της
εμπειρίας που προκύπτουν από την εφαρμογή της στο συγκεκριμένο τομέα.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Marco Tronchetti Provera
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
PIRELLI ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ: ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΔΙΕΘΝΗ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
-

-

Διεθνής Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία αποτελείται από την
Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και
Πολιτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά
Δικαιώματα
Οι δέκα αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών.
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού·
Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Αυτόχθονων Πληθυσμών.
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς.
Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.
Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις.
Διακήρυξη της ΔΟΕ σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα εργασίας, καθώς και τις
σχετικές ισχύουσες συμβάσεις.
Σύμβαση αριθ. 110 της ΔΟΕ σχετικά με τους όρους απασχόλησης των εργαζομένων σε φυτείες.
Σύμβαση αριθ. 169 της ΔΟΕ για τους ιθαγενείς και τους φυλετικούς πληθυσμούς.
Ευρωπαϊκή σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τα δάση.
Διακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη.
"Αρχές για Υπεύθυνες επενδύσεις στη Γεωργία και τα Συστήματα Τροφίμων" που εξέδωσε η Επιτροπή
Παγκόσμιας Επισιτιστικής Ασφάλειας.
Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλομορφία.
Σύμβαση για το "Διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας που απειλούνται με
εξαφάνιση".
Εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές για την υπεύθυνη διαχείριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος
γης, αλιευμάτων και δασών του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO).
Εμπορικό Επιμελητήριο Εισαγωγέων και Εξαγωγέων Μετάλλων, Ορυκτών και Χημικών Προϊόντων της
Κίνας (CCCMC) Καθοδήγηση για Βιώσιμο Φυσικò Καουτσούκ.
Διεθνής Κώδικας Δεοντολογίας σχετικά με τη διανομή και τη χρήση των φυτοφαρμάκων του
Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO).
Στρογγυλή τράπεζα για αειφόρο φοινικέλαιο (RSPO) Αρχές και Κριτήρια.
Ενσωμάτωση Υψηλών Αξιών Διατήρησης (HCV) και Μεγάλου Αποθέματος Άνθρακα (HCS) και
Ελεύθερη, προηγούμενη και εν επιγνώσει συγκατάθεση (FPIC) από την Ομάδα καθοδήγησης της
προσέγγισης HCS.

Για τη σύνταξη του Εγχειριδίου Εφαρμογής ενδέχεται να ληφθούν υπόψη τα Πρόσθετα Έγγραφα
αναφοράς σύμφωνα με το Τμήμα Χ της παρούσας Πολιτικής.
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