POLITICA PRIVIND CAUCIUCUL NATURAL DURABIL – OCTOMBRIE 2017

Pirelli se angajează să promoveze, să dezvolte şi să pună în aplicare achiziţia şi utilizarea durabile şi responsabile ale
cauciucului natural pe parcursul întregului lanţ valoric.
Având în vedere că cererea globală de cauciuc natural se estimează că va creşte, o guvernanţă durabilă a lanţului de
aprovizionare cu cauciuc natural este esenţială pentru conservarea pădurilor şi a biodiversităţii şi pentru a permite
dezvoltarea durabilă a comunităţilor şi economiilor locale.
Din amonte până în aval, lanţul de aprovizionare cu cauciuc natural include producători/agricultori, distribuitori,
fabrici de prelucrare, societăţi comerciale şi producători. Pirelli se află pe ultima treaptă a lanţului, ca producător de
anvelope care nu deţine nici plantaţii de cauciuc natural, nici fabrici de procesare.
În acest context, Pirelli se străduieşte să aibă un rol activ în eforturile globale de durabilitate a cauciucului natural şi, în
acest scop, va colabora cu lanţul valoric şi cu sectorul industrial pentru a spori transparenţa şi pentru a dezvolta în
continuare procese şi instrumente de îmbunătăţire a trasabilităţii, folosind abordarea bazată pe riscuri.
Politica Pirelli privind cauciucul natural durabil se bazează pe următorii piloni.

I.

GRIJA FATA DE OAMENI

Protecţia drepturilor omului şi promovarea condiţiilor de muncă decente
Respectarea drepturilor universale ale omului şi protecţia sănătăţii, siguranţei şi bunăstării angajaţilor sunt principii
fundamentale şi nenegociabile.
Pirelli se aşteaptă ca toţi actorii din lanţul său de aprovizionare:
-

să adopte standarde ridicate de prevenire, evaluare şi gestionare a riscurilor de sănătate şi securitate în muncă;

-

să evite discriminarea pe criterii de sex, stare civilă, orientare sexuală, credinţe religioase sau politice,
apartenenţa la sindicate, etnie rasială, naţionalitate, vârstă, istoric sau statut social, handicap fizic sau mental;

-

să promoveze condiţii de muncă adecvate, inclusiv contracte de muncă, salarii cel puţin egale cu salariile minime
pe economie din ţara respectivă pentru un loc de muncă echivalent, program de lucru echitabil, libertatea de a
constitui sau de a adera la sindicate şi negociere colectivă, în conformitate cu legile naţionale şi internaţionale
aplicabile, sprijinirea persoanelor care trăiesc pe plantaţii pentru a obţine acces la resursele necesare în vederea
asigurării unor condiţii de trai adecvate, astfel cum sunt descrise în Convenţia OIM nr. 110;

-

să nu aibă nicio toleranţă pentru nicio formă de exploatare a forţei de muncă, a muncii copiilor, a muncii forţate
sau obligatorii sau a oricărei forme de abuz sau de constrângere psihică sau fizică faţă de angajaţii direcţi şi
lucrătorii angajaţi în întregul lanţ de aprovizionare.

Aceste aşteptări sunt clarificate în documentele internaţionale de referinţă utilizate de Pirelli (consultaţi anexa).
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Promovarea dezvoltării comunităţilor locale şi prevenirea conflictelor legate de proprietatea funciară
Dezvoltarea economică şi socială a comunităţilor locale implică crearea de locuri de muncă şi creşterea capacităţii de
integrare profesională a populaţiei locale, îmbunătăţirea nivelului de trai şi evitarea oricărei contribuţii, cu bună
ştiinţă, direct sau indirect, la acţiuni care ar putea fi în detrimentul comunităţilor locale sau al populaţiei.
Pirelli recunoaşte dreptul persoanelor indigene şi al comunităţilor dependente de resursele forestiere de a avea acces
şi de a beneficia în mod echitabil de resursele forestiere.
Pirelli se aşteaptă ca furnizorii săi:
-

-

să acţioneze în mod responsabil, evitând compromiterea aprovizionării cu alimente la nivel local şi acordând
compensaţii echitabile comunităţilor locale pentru măsuri de conservare sau utilizare a terenurilor
comerciale;
să respecte şi să protejeze drepturile funciare asupra terenurilor;
să facă eforturi pentru combaterea confiscărilor de teren.

Riscul de a contribui cu bună ştiinţă, direct sau indirect, la acţiuni care ar putea conduce la însuşirea ilegală a
terenurilor şi/sau la situaţii care sunt în detrimentul comunităţilor sau populaţiilor locale trebuie evitat şi, în acest
scop, furnizorii Pirelli - în special în cazul în care şi atunci când înfiinţează sau transformă plantaţii şi/sau zone
industriale - trebuie să aplice metodologia şi orientările privind consimţământul exprimat liber, prealabil şi în
cunoştinţă de cauză (FPIC) elaborate de programul Naţiunilor Unite privind reducerea emisiilor cauzate de despăduriri
şi de degradarea pădurilor în ţările în curs de dezvoltare (REDD).

II.

PROTECŢIA ECOSISTEMELOR, A FLOREI ŞI A FAUNEI

Pe întreaga durată a ciclului de viaţă al materialului, îmbunătăţirea continuă a impactului asupra mediului implică
evaluarea, asigurarea şi eventual restaurarea ecosistemelor, evitând, atenuând sau remediind în acelaşi timp efectele
de mediu negative asupra resurselor, schimbărilor climatice, ecosistemelor şi florei şi faunei relevante.
În virtutea acestei abordări, Pirelli se aşteaptă de la actorii din lanţul său de aprovizionare:
-

să elaboreze planuri adecvate de utilizare a terenurilor pentru a preveni supraexploatarea resurselor naturale,
conservarea resurselor de apă de suprafaţă şi de ape subterane, reducerea, gestionarea şi recuperarea deşeurilor
produse;

-

să respecte legile şi reglementările privind utilizarea produselor chimice în sectorul industrial şi să gestioneze
substanţele chimice pentru a asigura manipularea, circulaţia, depozitarea, utilizarea, recuperarea sau eliminarea
în condiţii de siguranţă;

-

să aplice procese şi tehnologii adecvate pentru a reduce mirosurile produse de măcinarea cauciucului.

III.

REDUCEREA DESPĂDURIRII ŞI A ARDERII TURBĂRIILOR
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Pirelli pledează pentru protejarea şi conservarea pădurilor primare şi a zonelor cu o valoare ecologică ridicată, inclusiv
ecosistemele-cheie ale terenurilor de turbă şi peisajele forestiere intacte care ar putea fi afectate negativ de
dezvoltarea culturii de cauciuc şi solicită lanţului său de aprovizionare:
-

IV.

să se abţină de la orice formă de producţie a cauciucului pe terenuri de turbă cunoscute;
să se abţină de la utilizarea focului în pregătirea plantaţiilor noi sau a replantărilor sau a oricărei alte dezvoltări;
să adopte abordări recunoscute la nivel internaţional în ceea ce priveşte valoarea de conservare ridicată (HCV) şi
stocurile mari de carbon (HCS). Pirelli consideră că acesta din urmă este un instrument solid în favoarea unui
obiectiv de defrişare zero, încurajând în acelaşi timp dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale şi valorificând
dialogul corect şi deschis cu părţile interesate afectate.

CONSERVAREA RESURSELOR

Pirelli se angajează să utilizeze cauciucul natural într-un mod foarte calitativ şi eficient, implicându-se în activităţile de
cercetare şi dezvoltare care vizează reducerea masei medii a pneurilor, extinderea duratei de viaţă a pneurilor,
creşterea recuperării materialelor.
Pirelli promovează aceeaşi abordare calitativă şi eficientă de-a lungul lanţului său de aprovizionare pentru a reduce
presiunea asupra biodiversităţii, crescând eficienţa produselor şi reducând costurile de eliminare.

V.

ABORDAREA ETICĂ

Lupta împotriva corupţiei
Corupţia activă şi/sau pasivă nu este tolerată, sub nicio formă, în nicio jurisdicţie afectată şi nici în locuri în care
această activitate este admisibilă în practică, tolerată sau necontestată în instanţă.

VI.

TRASABILITATEA ŞI CARTOGRAFIEREA RISCURILOR

Pirelli analizează procedurile de urmărire a propriului lanţ de aprovizionare cu cauciuc natural şi, în acest scop, a
partenerilor şi se angajează împreună cu partenerii contractuali să dezvolte şi să utilizeze instrumente de trasabilitate
socială şi de mediu şi de cartografiere a riscurilor de-a lungul lanţului relevant, instrumente care sunt eficiente şi solide
în scopul asigurării trasabilităţii pe termen mediu.
Pirelli nu poate preciza cu exactitate cât va dura acest proces, din cauza fragmentării ridicate a lanţului de
aprovizionare cu cauciuc natural şi a complexităţii procesului de trasabilitate şi de cartografiere a riscurilor. Pirelli va
prezenta un raport privind progresele înregistrate în conformitate cu secţiunea XI a acestei politici.
Rezultatele cartografierii riscurilor, precum şi disponibilitatea lanţului de aprovizionare de a se implica în planuri de
redresare atunci când este necesar vor avea impact asupra deciziilor de achiziţie a cauciucului natural şi a strategiilor
de dezvoltare Pirelli.

VII.

GUVERNANŢĂ

Pirelli se aşteaptă ca furnizorii săi de cauciuc natural:
- să respecte această politică;
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-

să o promoveze de-a lungul lanţului de aprovizionare relevant;
să dezvolte şi să pună în aplicare un sistem de due diligence legat de această politică în raport cu lanţul de
aprovizionare.
1

Politica completează angajamentele asumate deja de Pirelli în ceea ce priveşte gestionarea durabilă a propriului lanţ
de aprovizionare şi modelul de gestiune aplicat de Pirelli, mai exact:
-

-

-

încurajarea furnizorilor să realizeze îmbunătăţiri continue prin punerea în aplicare a unor oportunităţi de
consolidare a cunoştinţelor şi capacităţilor pe cont propriu, în colaborare cu Pirelli şi prin alte eforturi de
colaborare;
evaluarea furnizorilor potenţiali de cauciuc natural în ceea ce priveşte performanţa lor în materie de etică de
mediu, socială şi de afaceri din etapa de preomologare prin audituri la faţa locului efectuate de o terţă parte;
solicitarea propriilor furnizori să semneze clauza contractuală Pirelli privind durabilitatea (care traduce
angajamentele Pirelli menţionate mai sus în drepturi de mediu, drepturi ale omului şi drepturi ale lucrătorilor
specifice, precum şi în cerinţe de etică în afaceri şi de combatere a corupţiei pentru furnizori), cu cerinţa oficială
de integrare a aceluiaşi model de gestionare durabilă în propriul lanţ direct de aprovizionare şi de monitorizare în
mod corespunzător a punerii în aplicare aferente, astfel încât să permită asigurarea unui ciclu virtuos;
monitorizarea conformităţii furnizorilor cu clauza de durabilitate Pirelli prin audituri la faţa locului efectuate de
terţi şi definirea eventualelor acţiuni de remediere, dacă este necesar.

Dovada unei nerespectări grave a acestei politici sau refuzului de a stabili un plan de redresare sau neaplicarea unui
plan de redresare convenit poate conduce la suspendarea sau rezilierea relaţiilor de afaceri dintre Pirelli şi furnizorul
în cauză.
Dacă un furnizor indirect din cadrul lanţului de aprovizionare al Pirelli este implicat cu dovezi serioase de
neconformitate, Pirelli va discuta modul cel mai potrivit de a acţiona împreună cu furnizorul direct implicat. Bunacredinţă dovedită şi o abordare proactivă faţă de măsurile de contracarare sunt considerate de Pirelli ca fiind un punct
de plecare spre o diminuare responsabilă şi comună, care este de preferat rezilierii imediate.

VIII.

COOPERAREA ŞI DIALOGUL CONSTRUCTIV CA PÂRGHII ESENŢIALE

Pirelli consideră că provocarea globală a durabilităţii cauciucului natural necesită implicare, cooperare, dialog şi
parteneriat între toţi actorii implicaţi.
În plus faţă de angajarea în relaţii cu furnizorii săi, Pirelli promovează şi sprijină cooperarea activă la nivel de industrie
şi între părţile interesate care joacă un rol important în lanţul valoric al cauciucului natural, având convingerea că, pe
lângă angajamentul individual al corporaţiilor, efortul comun poate duce la un progres mai puternic şi mai rapid către
dezvoltarea durabilă a lanţului global de aprovizionare cu cauciuc natural.
Pirelli colaborează cu iniţiative guvernamentale, non-guvernamentale, sectoriale şi academice de la nivel naţional şi
internaţional pentru dezvoltarea politicilor şi principiilor globale privind cauciucul natural durabil.
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Se face referire la angajamentele asumate de societate în ceea ce priveşte gestionarea durabilă a propriului lanţ de aprovizionare, în
special în conformitate cu:
Valorile şi codul de etică Pirelli, Politica privind responsabilitatea socială pentru sănătate, securitate şi drepturi în muncă, „Politica
globală privind drepturile omului”, „Politica de gestionare globală”, „Politica de aprovizionare ecologică”, „Politica de calitate”, „Politica
privind sănătatea, siguranţ a şi mediul”, „Codul de conduită”, Programul Pirelli de combatere a corupţ iei, „Clauza de durabilitate”
pentru furnizorii Pirelli, „Manualul furnizorilor Pirelli” şi documentaţ ia aferentă, Politica privind denunţ area.
Toate documentele Pirelli menţ ionate sunt publicate în mai multe limbi pe site-ul www.pirelli.com.

4

IX.

FORME DE CERTIFICARE RECUNOSCUTE LA NIVEL INTERNAŢIONAL

Pirelli îşi încurajează lanţul de aprovizionare să se angajeze în sisteme de certificare solide auditate de terţi
recunoscuţi la nivel internaţional pentru guvernanţa durabilă a eticii de mediu, sociale şi de afaceri, la toate nivelurile
lanţului de aprovizionare, de la plantaţii la comercianţi, la uzinele de procesare şi comercializare, până la procesul
Pirelli de fabricare a pneurilor din aval.

X.

PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII

Pentru a facilita punerea în aplicare a acestei politici, Pirelli va elabora un manual de punere în aplicare dedicat şi va
oferi sesiuni şi materiale de formare dedicate la diferite niveluri ale propriului lanţ de aprovizionare cu cauciuc natural,
precum şi angajaţilor implicaţi în acest proces.
Pirelli susţine şi interacţionează cu iniţiativele de consolidare şi dezvoltare a capacităţilor, care vizează asigurarea
dezvoltării unei baze de aprovizionare cu cauciuc natural competentă, calificată şi durabilă.

XI.
COMUNICAREA ÎN CEEA CE PRIVEŞTE PROGRESUL
Pirelli va comunica cu privire la progresele înregistrate în punerea în aplicare a politicii prin intermediul canalelor sale
instituţionale, inclusiv site-ul societăţii şi raportul anual.
Acolo unde este oportun, progresele înregistrate şi obstacolele constatate vor fi discutate în dialogurile dedicate
părţilor interesate, destinate să sprijine punerea în aplicare a politicii în modul cel mai durabil şi mai eficient de către
actorii implicaţi din cadrul lanţului.

XII.
PROCEDURA DE DEPUNERE A RECLAMAŢIILOR
Pirelli pune la dispoziţia lanţului său de aprovizionare şi părţilor interesate, în general, un canal dedicat şi confidenţial
.(„ Procedura de semnalare la nivel de Grup” publicată pe site-ul Pirelli) pentru a raporta orice situaţie care ar putea
constitui o încălcare a prezentei politici.

Prezenta politică poate face obiectul unor actualizări viitoare, în funcţie de rezultatele şi experienţa care decurg din
punerea în aplicare a acesteia pe teren.

VICEPREŞEDINTE EXECUTIV şi DIRECTOR EXECUTIV
Marco Tronchetti Provera
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ANEXĂ
POLITICA PIRELLI PRIVIND CAUCIUCUL NATURAL DURABIL: PRINCIPALELE DOCUMENTE INTERNAŢIONALE DE
REFERINŢĂ
-

-

Carta Internaţională a Drepturilor Omului a Organizaţiei Naţiunilor Unite, care constă în Declaraţia universală a
drepturilor omului, Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice şi Pactul internaţional cu privire la
drepturile economice, sociale şi culturale;
Cele zece principii ale iniţiativei „Global Compact” a Organizaţiei Naţiunilor Unite;
Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile copilului;
Declaraţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile popoarelor indigene;
Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei;
Obiectivele Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă;
Orientări pentru întreprinderile multinaţionale;
Declaraţia OIM privind principiile şi drepturile fundamentale la locul de muncă şi convenţiile relevante aplicabile;
Convenţia nr. 110 a OIM privind regimul aplicabil lucrătorilor de pe plantaţii
Convenţia nr. 169 a OIM privind populaţiile indigene şi tribale;
Convenţia europeană a drepturilor omului;
Declaraţia de la New York privind pădurile;
Declaraţia de la Rio privind mediul şi dezvoltarea;
„Principiile investiţiilor responsabile în agricultură şi sistemele alimentare” elaborate de Comitetul pentru
securitate alimentară mondială;
Convenţia privind diversitatea biologică;
Convenţia privind „Comerţul internaţional cu specii ale faunei şi florei sălbatice pe cale de dispariţie”.
Orientările voluntare ONU FAO privind gestionarea responsabilă a proprietăţii asupra terenurilor, locurilor de
pescuit şi pădurilor
Orientările privind cauciucul natural durabil elaborate de Camera de Comerţ a importatorilor şi a exportatorilor
de metale, minerale şi produse chimice din China (CCCMC)
Codul de conduită internaţional al FAO privind distribuţia şi utilizarea pesticidelor
Principii şi criterii privind mesele rotunde privind uleiurile de palmier durabile (RSPO).
Integrarea pădurilor cu valori de conservare ridicată (VHC), stocuri mari de carbon (HCS) şi consimţământul
exprimat liber, prealabil şi în cunoştinţă de cauză (FPIC) de către grupul de coordonare al abordării HCS.

Documentele de referinţă suplimentare pot fi luate în considerare pentru redactarea Manualului de punere în
aplicare conform secţiunii X din prezenta politică.
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