POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DOTYCZĄCA KAUCZUKU NATURALNEGO – PAŹDZIERNIK 2017

Firma Pirelli działa na rzecz promowania, rozwoju i wdrażania procedur zamawiania i wykorzystywania kauczuku
naturalnego w sposób odpowiedzialny i z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju w ramach całego łańcucha
wartości.
W obliczu przewidywanego rosnącego światowego zapotrzebowania na kauczuk naturalny, zarządzanie jego zasobami
z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju jest kluczowe dla ochrony lasów i bioróżnorodności, a także
umożliwia długotrwały rozwój lokalnych społeczności i ekonomii.
Łańcuch dostaw kauczuku naturalnego obejmuje Producentów/Farmerów, Sprzedawców, Zakłady przetwórstwa,
Przedsiębiorstwa handlowe i Fabryki. Firma Pirelli, jako producent opon, znajduje się na ostatniej pozycji łańcucha –
nie posiada własnych plantacji ani zakładów przetwórstwa kauczuku naturalnego.
W tej sytuacji Pirelli stara się działać jako aktywny uczestnik ogólnoświatowych starań na rzecz zrównoważonego
rozwoju produkcji kauczuku naturalnego, pracując zgodnie ze swoim łańcuchem wartościi sektorem przemysłowym w
celu zwiększenia przejrzystości i dalszego rozwoju procesów i instrumentów poprawiających identyfikowalność przy
zastosowaniu podejścia opartego na analizie ryzyka.
Polityka zrównoważonego rozwoju firmy Pirelli dotycząca kauczuku naturalnego bazuje na następujących założeniach.

I.

TROSKA O LUDZI

Chronimy prawa człowieka i upowszechniamy godne warunki pracy
Szacunek dla uniwersalnych praw człowieka i ochrona zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu pracowników to nasze
fundamentalne, niepodlegające negocjacji zasady.
Firma Pirelli oczekuje od wszystkich podmiotów w jej łańcuchu dystrybucji:
-

dostosowania się do wysokich standardów zapobiegania, oceny i zarządzania zagrożeniami związanymi z ryzykiem
zawodowym i bezpieczeństwem pracy;

-

unikania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, stan cywilny, orientację seksualną, poglądy religijne lub
polityczne, przynależność do związków zawodowych, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, wiek, pochodzenie
lub status społeczny, niepełnosprawność fizyczną lub umysłową;

-

promowania odpowiednich warunków pracy, z uwzględnieniem zatrudniania na podstawie umowy o pracę, pensji
przynajmniej równych płacy minimalnej obowiązującej w danym kraju na podobnym stanowisku, godziwych
godzin pracy, swobody tworzenia i wstępowania do związków zawodowych i negocjacji zbiorowych, zgodnie z
odpowiednimi krajowymi i międzynarodowymi przepisami, wspierając osoby mieszkające na plantacjach w
zakresie dostępu do zasobów niezbędnych do zapewnienia odpowiednich warunków życia, tak jak opisano w
Konwencji nr 110 MOP;

-

nietolerowania żadnej postaci wyzysku w pracy, pracy dzieci, pracy przymusowej lub obowiązkowej, ani
jakichkolwiek nadużyć lub przymusu psychicznego stosowanego wobec pracowników zatrudnionych bezpośrednio
lub w łańcuchu dostaw.

1

Te wymagania zostały szerzej objaśnione w międzynarodowych dokumentach referencyjnych wykorzystywanych przez
firmę Pirelli (patrz Aneks).

Wspieranie rozwoju lokalnych społeczności i zapobieganie konfliktom związanym z własnością gruntów
Społeczny i gospodarczy rozwój lokalnych społeczności oznacza tworzenie miejsc pracy i zwiększanie możliwości
zatrudnienia miejscowej ludności, poprawę warunków życia i unikanie świadomego, bezpośredniego lub pośredniego
przyczyniania się do działań potencjalnie szkodliwych dla lokalnych społeczności lub zbiorowości.
Firma Pirelli uznaje prawo ludów tubylczych i społeczności zależnych od lasów do swobodnego dostępu i
sprawiedliwego korzystania z zasobów leśnych.
Firma Pirelli oczekuje od swoich dostawców:
-

-

odpowiedzialnego postępowania, unikania negatywnego wpływu na lokalne zaopatrzenie w żywność i
zapewnienia lokalnym społecznościom godziwej rekompensaty za przyjęcie środków ochronnych lub
komercyjne wykorzystanie gruntów;
ochrony i poszanowania zwyczajowych praw własności gruntów;
dołożenia wszelkich starań, by uniknąć zawłaszczania gruntów niczyich.

Należy unikać ryzyka świadomego, bezpośredniego lub pośredniego, przyczynienia się do działań, które mogłyby
prowadzić do bezprawnego przywłaszczenia gruntów i/lub wyrządzenia szkód lokalnym społecznościom lub
zbiorowościom. Mając to na uwadze dostawcy firmy Pirelli - szczególnie w czasie ustanawiania lub przekształcania
plantacji i/lub zakładów przemysłowych - powinni stosować się do metodologii i wytycznych w zakresie dobrowolnej,
uprzedniej i świadomej zgody (FPIC) opracowanych w Programie UN-REDD.

II.

OCHRONA EKOSYSTEMÓW, FLORY I FAUNY

Prowadzony przez cały czas życia materiału cykl ciągłego doskonalenia w zakresie wpływu na środowisko zakłada
analizę, ochronę i, jeśli to możliwe, odtwarzanie ekosystemów, przy jednoczesnym unikaniu, łagodzeniu lub
przeciwdziałaniu szkodliwym skutkom dla zasobów naturalnych, zmiany klimatu, ekosystemów i właściwej flory i
fauny.
Zgodnie z tym podejściem, firma Pirelli oczekuje od wszystkich podmiotów w jej łańcuchu dystrybucji:
-

opracowania planów właściwego wykorzystania gruntów, mających na celu zapobieżenie nadmiernej eksploatacji
zasobów naturalnych, zachowanie wód powierzchniowych i zasobów wody gruntowej, ograniczenie ilości
produkowanych odpadów, zarządzanie nimi i ich odzyskiwanie;

-

zachowania zgodności z przepisami i rozporządzeniami dotyczącymi wykorzystania produktów chemicznych w
sektorze przemysłowym i zarządzania chemikaliami w sposób zapewniający ich bezpieczną obsługę, przenoszenie,
przechowywanie, użytkowanie, przetwarzanie i utylizację;

-

stosowania odpowiednich procesów i technologii mających na celu ograniczenie uciążliwych zapachów
wytwarzanych w procesie mielenia kauczuku.
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III.

ZEROWE WYLESIANIE, TORFOWANIE, WYPALANIE

Firma Pirelli działa na rzecz ochrony i zachowania lasów pierwotnych i obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej, w
tym kluczowych ekosystemów torfowisk i dziewiczych obszarów leśnych, na które rozwój upraw kauczuku naturalnego
mógłby mieć negatywny wpływ, i wzywa swój łańcuch dostaw:
-

IV.

do powstrzymania się od jakiegokolwiek rodzaju produkcji kauczuku na terenach znanych jako torfowiska;
do powstrzymania się od wykorzystania ognia w przygotowaniu terenów pod nowe plantacje, ponownym
zakładaniu plantacji i każdej innej działalności;
do stosowania uznanych międzynarodowo zasad dotyczących obszarów o wysokiej wartości ochronnej (HCV) i
obszarów zasobnych w węgiel (HCS). Firma Pirelli uznaje te ostatnie zasady za godne zaufania narzędzie, służące
osiągnięciu celu Zerowego wylesiania, przy jednoczesnym sprzyjaniu zrównoważonemu rozwojowi lokalnych
społeczności i wykorzystaniu otwartego, uczciwego dialogu z odpowiednimi Interesariuszami.

OCHRONA ZASOBÓW

Firma Pirelli zobowiązuje się wykorzystywać kauczuk naturalny przy zachowaniu najwyższych standardów jakości i
wydajności, angażując się w prace badawczo-rozwojowe mające na celu ograniczenie średniej masy opon, wydłużenie
czasu ich eksploatacji, zwiększenie odzysku materiałów.
Firma Pirelli promuje te same zasady dotyczące jakości i wydajności w całym łańcuchu dostaw, mając na celu
zmniejszenie negatywnego wpływu na bioróżnorodność, zwiększenie wydajności produktów i ograniczenie kosztów
utylizacji.

V.

ETYKA JAKO PODSTAWA DZIAŁANIA

Przeciwdziałanie korupcji
Nie będzie tolerowana czynna ani bierna korupcja, niezależnie od postaci, w żadnym z miejsc jurysdykcji, nawet w
miejscach, w których taka działalność była w praktyce dopuszczalna, tolerowana lub niezaskarżana na drodze sądowej.

VI.

SYSTEM IDENTYFIKOWALNOŚCI I ANALIZA ZAGROŻEŃ

Firma Pirelli przeprowadziła badania w zakresie procedur identyfikowalności swojego łańcucha dostaw kauczuku
naturalnego, udzielając w tym celu partnerskiego wsparcia i współpracując z wykonawcami w zakresie opracowania i
zastosowania narzędzi identyfikowalności i analizy zagrożeń dotyczących kwestii społecznych i środowiskowych, które
byłyby wydajne i wiarygodne w ramach danego łańcucha, pozwalając osiągnąć pełną identyfikowalność w
średniookresowej perspektywie.
Firma Pirelli, z uwagi na wysoki stopień rozproszenia łańcucha dostaw kauczuku naturalnego i złożoność procesów
identyfikowalności i analizy ryzyka, nie może precyzyjnie określić, jak długo potrwa ten proces. Firma Pirelli przedstawi
sprawozdanie z poczynionych postępów, zgodnie z Częścią XI niniejszej Polityki.
Zarówno wyniki analizy ryzyka, jak i skłonność podmiotów łańcucha dostaw do zaangażowania się w plany odnowy
zasobów w obszarach, w których jest to konieczne, będą miały wpływ na decyzje zakupowe i strategie rozwoju firmy
Pirelli dotyczące kauczuku naturalnego.
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VII.

ZARZĄDZANIE

Firma Pirelli oczekuje od swoich dostawców kauczuku naturalnego:
- działania zgodnego z niniejszą Polityką;
- promowania niniejszej Polityki we właściwym łańcuchu dostaw;
- opracowywania i wdrażania systemu należytej staranności dotyczącego zachowania niniejszej Polityki w
łańcuchu dostaw.
1

Niniejsza Polityka obejmuje zobowiązania podjęte przez firmę Pirelli w zakresie zrównoważonego zarządzania
łańcuchem dostaw i model zarządzania, do którego stosuje się firma Pirelli, to znaczy:
-

-

-

zachęcanie dostawców do stałego doskonalenia przez samodzielne wprowadzanie działań dających możliwość
zdobywania wiedzy i rozwoju potencjału, przy wsparciu firmy Pirelli i za pośrednictwem innych wspólnych działań;
ocena potencjalnych dostawców kauczuku naturalnego na podstawie ich działalności w zakresie ochrony
środowiska, etyki biznesowej i społecznej odpowiedzialności, od etapu wstępnej homologacji, przez audyty na
miejscu przeprowadzane przez strony trzecie;
wymóg podpisania przez dostawców klauzuli umownej Pirelli dotyczącej poszanowania zasad zrównoważonego
rozwoju (objaśniającej wyżej wymienione zobowiązania firmy Pirelli w odniesieniu do określonego środowiska,
praw człowieka i praw pracowniczych, a także etyki biznesu i zgodności z przepisami antykorupcyjnymi
dotyczącymi dostawców), ze sformalizowanym żądaniem przeniesienia tego samego modelu zrównoważonego
zarządzania na bezpośrednio podlegający dostawcy łańcuch dostaw i właściwego monitorowania ich wdrożenia,
dla zapewnienia prawidłowego przebiegu całego cyklu;
monitorowanie zgodności dostawców z ustanowioną przez firmę Pirelli klauzulą poszanowania zasad
zrównoważonego rozwoju, za pomocą audytów przeprowadzanych na miejscu przez strony trzecie; w razie
potrzeby podejmowanie działań naprawczych.

Stwierdzenie szczególnie poważnych niezgodności z niniejszą Polityką, odmowa ustanowienia planu naprawczego lub
niewdrożenie ustalonego planu naprawczego mogą skutkować zawieszeniem lub zakończeniem relacji biznesowych
firmy Pirelli z danym dostawcą.
W przypadku ustalenia, że dowolny dostawca Tier 2 w łańcuchu dostaw firmy Pirelli w poważny sposób narusza
zgodność z niniejszą Polityką, firma Pirelli omówi najwłaściwszy sposób postępowania z dostawcą Tier 1, którego
dotyczy ta sprawa. Stwierdzona dobra wola i proaktywne podejście do środków naprawczych uważane są przez firmę
Pirelli jako punkt wyjścia w kierunku odpowiedzialnego, wspólnego łagodzenia konsekwencji, a nie natychmiastowego
zakończenia współpracy.
VIII.

KLUCZOWE KWESTIE – WSPÓŁPRACA I KONSTRUKTYWNY DIALOG

W firmie Pirelli wierzymy, że ogólnoświatowe wyzwanie w postaci zachowania zasad zrównoważonego rozwoju w
zakresie pozyskiwania kauczuku naturalnego wymaga zaangażowania, współpracy, dialogu i partnerstwa wszystkich
uczestniczących w procesie podmiotów.
1

Poczyniono odniesienie do zobowiązań podjętych przez Firmę w zakresie zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw, w szczególności
nawiązując do następujących dokumentów:
Wartości i kodeks etyczny, Polityka społecznej odpowiedzialności w zakresie BHP, praw pracowników i ochrony środowiska, „Polityka dotycząca
praw człowieka na świecie”, „Polityka zarządzania produktami”, „Polityka ekologicznego pozyskiwania surowców”, „Polityka jakości”, „Polityka
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska”, „Kodeks postępowania ”, Program przeciwdziałania korupcji firmy Pirelli, „Klauzula
poszanowania zasad zrównoważonego rozwoju” dotycząca dostawców firmy Pirelli, „Podręcznik dostawców Pirelli” i powiązane dokumenty,
Polityka informowania o naruszeniach (whistleblowing) firmy Pirelli.
Wszystkie wyżej wymienione dokumenty firmy Pirelli zostały opublikowane w wielu wersjach językowych na stronie internetowej: www.pirelli.com.
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Niezależnie od zaangażowania swoich dostawców, firma Pirelli wspiera aktywną współpracę na poziomie branżowym i
wśród interesariuszy odgrywających istotną rolę w łańcuchu wartości kauczuku naturalnego, z przekonaniem, że
oprócz indywidualnego zaangażowania korporacji, wspólny wysiłek może skutkować silniejszym i szybszym postępem
w dziedzinie zrównoważonego rozwoju światowego łańcucha dostaw kauczuku naturalnego.
Firma Pirelli współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami rządowymi, pozarządowymi, branżowymi i
akademickimi, mając na celu opracowanie polityk i zasad dotyczących ogólnoświatowego zrównoważonego rozwoju.

IX.

MIĘDZYNARODOWO UZNANE FORMY CERTYFIKACJI

Firma Pirelli zachęca podmioty ze swojego łańcucha dostaw do uczestnictwa w uznanych międzynarodowo,
nadzorowanych przez godne zaufania strony trzecie programach certyfikacji z zakresu poszanowania zasad
zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i etyki biznesu, na wszystkich
poziomach łańcucha dostaw, od plantatorów i sprzedawców, przez zakłady przetwórstwa i przedsiębiorstwa
handlowe, po proces produkcji opon Pirelli.

X.

WDRAŻANIE POLITYKI

Aby ułatwić wdrożenie niniejszej Polityki, firma Pirelli sporządzi specjalny Podręcznik wdrażania Polityki oraz
zorganizuje sesje i materiały szkoleniowe dostosowane do poszczególnych poziomów łańcucha dostaw kauczuku
naturalnego, a także do własnych pracowników zaangażowanych w ten proces.
Firma Pirelli wspiera i angażuje się w rozwój potencjału i inicjatywy podejmowane w zakresie rozwoju zdolności
mające na celu poszerzanie oferty odpowiednio przeszkolonych i wykwalifikowanych dostawców kauczuku
naturalnego pozyskiwanego z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.
XI.
RAPORT DOTYCZĄCY POSTĘPÓW
Firma Pirelli zobowiązuje się informować o postępach w zakresie wdrażania Polityki, korzystając z kanałów
instytucjonalnych, w tym strony internetowej Firmy i Sprawozdania rocznego.
W odpowiednich przypadkach, poczynione postępy i napotkane przeszkody zostaną omówione w specjalnych
Rozmowach z interesariuszami, mając na celu wspieranie wdrażania Polityki przez podmioty uczestniczące w łańcuchu
w sposób najbardziej efektywny i zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju.

XII.
PROCEDURA REKLAMACJI
Zasadniczo, firma Pirelli zapewnia swojemu łańcuchowi dostaw i Interesariuszom specjalny, poufny kanał komunikacji
(„Polityka Grupy w zakresie informowania o naruszeniach (whistleblowing) - Procedura reklamacji” opublikowana na
stronie internetowej Pirelli), służący do zgłaszania dowolnych sytuacji, mogących stanowić naruszenie tej Polityki.
Niniejsza Polityka podlega przyszłym aktualizacjom, dokonywanym z uwzględnieniem wyników i doświadczeń
związanych z jej wprowadzeniem w życie.
WICEPREZES ZARZĄDU I DYREKTOR GENERALNY
Marco Tronchetti Provera
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ANEKS
POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU FIRMY PIRELLI DOTYCZĄCA KAUCZUKU NATURALNEGO: NAJWAŻNIEJSZE
MIĘDZYNARODOWE DOKUMENTY REFERENCYJNE
-

-

Karta Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,
Międzynarodowyę Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych,
Społecznych i Kulturalnych;
Dziesięć Zasad ONZ Global Compact;
Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka;
Deklaracja praw ludów tubylczych ONZ;
Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji;
Strategia zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych;
Wytyczne dla przedsiębiorstw wielonarodowych;
Deklaracja MOP dotycząca Podstawowych Zasad i Praw w Pracy i odpowiednie konwencje;
Konwencja MOP nr 110 dotycząca warunków zatrudnienia pracowników plantacji
Konwencja MOP nr 169 dotycząca ludności tubylczej i plemiennej;
Europejska konwencja praw człowieka;
Nowojorska Deklaracja o Lasach;
Deklaracja z Rio w sprawie Środowiska i Rozwoju;
„Zasady odpowiedzialnego inwestowania w systemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej” wydane przez Komitet
ds. Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego;
Konwencja o różnorodności biologicznej;
Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych.
Dobrowolne wytyczne ONZ FAO w zakresie odpowiedzialnego zarządzania tytułami własności do ziemi, łowisk i
lasów
Przewodnik Chińskiej Izby Handlowej Importerów i Eksporterów Metali, Minerałów i Substancji Chemicznych
(CCCMC) dotyczący zrównoważonego rozwoju w zakresie pozyskiwania kauczuku naturalnego
Międzynarodowy Kodeks Postępowania w sprawie dystrybucji i użytkowania pestycydów FAO
Zasady i kryteria ustalone w ramach Okrągłego Stołu na rzecz Zrównoważonej Produkcji Oleju Palmowego (RSPO).
Przyjęcie zasad dotyczących obszarów o wysokiej wartośści ochronnej (HCV), obszarów zasobnych w węgiel (HCS)
oraz zasady dobrowolnej, uprzedniej i świadomej zgody (FPIC) przez HCS Approach Steering Group.

Opracowując Podręcznik wdrożenia Polityki, zgodnie z częścią X niniejszej Polityki, można rozważyć dodatkowe
dokumenty referencyjne.
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