HÅLLBARHETSPOLICY FÖR NATURGUMMI – OKTOBER 2017

Pirelli åtar sig att främja, utveckla och implementera en hållbar och ansvarsfull anskaffning och användning
av naturgummi i hela sin värdekedja.
Eftersom den globala efterfrågan på naturgummi förväntas öka, är hållbar förvaltning av försörjningskedjan
för naturgummi avgörande för att bevara skogar och biologisk mångfald och för att medge långsiktig
utveckling för lokalsamhällen och lokala ekonomier.
Från första till sista ledet omfattar försörjningskedjan för naturgummmi Producenter/Jordbrukare,
Grossister, Bearbetningsanläggningar, Försäljningsbolag och Tillverkare. Pirelli befinner sig i egenskap av
Däcktillverkare som varken äger egna naturgummiplantager eller bearbetningsanläggningar i kedjans sista
led.
I denna kontext strävar Pirelli efter att vara en aktiv aktör inom ramen för det globala hållbarhetsarbetet för
naturgummi, och i detta syfte kommer Pirelli att i samarbete med värdekedjans aktörer och den industriella
sektorn att förbättra transparensen och ytterligare utveckla processer och instrument för att förbättra
spårbarheten, detta genom ett riskbaserat tillvägagångssätt.
Pirellis hållbarhetspolicy för naturgummi vilar på följande grundpelare.

I.

TA HAND OM MÄNNISKOR

Skydda Mänskliga rättigheter och främja anständiga arbetsvillkor
Respekt för universella mänskliga rättigheter och skyddande av anställdas hälsa, säkerhet och
välbefinnande är grundläggande och icke-förhandlingsbara principer.
Pirelli förväntar sig att alla aktörer i försörjningskedjan:
-

tillämpar höga standarder vad gäller förebyggande, utvärdering och hantering av Hälso- och
säkerhetsrisker på arbetsplatsen,

-

avhåller sig från diskriminering baserad på kön, civilstånd, sexuell läggning, religiös eller politisk
övertygelse, fackligt medlemskap, ras eller etnicitet, nationalitet, ålder, social bakgrund eller status,
fysiska eller psykiska funktionshinder,

-

främjar adekvata arbetsvillkor, inklusive reguljära anställningsavtal, löner som minst motsvarar landets
minimilöner för motsvarande arbete, rättvisa arbetstider, frihet att bilda eller gå med i fackföreningar och
rätt till kollektiva förhandlingar i enlighet med nationellt och internationellt gällande lagstiftning, samt ger
stöd till dem som lever på plantager så att de får tillgång till nödvändiga resurser för adekvata
levnadsförhållanden enligt ILO-konvention nr 110,

-

har noll tolerans för alla former av arbetskraftsexploatering, barnarbete, tvångsarbete eller obligatorisk
arbete eller andra former av missbruk eller psykiskt eller fysiskt tvång gentemot direktanställda och
arbetare i hela försörjningskedjan.
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Dessa förväntningar förtydligas ytterligare i de internationella referensdokument som används av Pirelli (se
bilagor).

Främja utvecklingen av lokalsamhällen och förhindra konflikter som gäller markägande
Ekonomisk och social utveckling av lokalsamhällen inbegriper att skapa fler arbetstillfällen och att öka
anställbarheten bland lokalbefolkningen, att höja levnadsstandarden och att avhålla sig från att uppsåtligen
direkt eller indirekt bidra till verksamhet som kan vara till skada för lokalsamhällen och lokalbefolkning.
Pirelli erkänner urbefolkningarnas och de skogsberoende samhällenas rätt att ha tillgång till och dra nytta av
skogsresurser.
Pirelli förväntar sig att dess leverantörer:
-

ska agera ansvarsfullt, avhålla sig från att riskera den lokala livsmedelsförsörjningen och ge rättvis
kompensation till lokalsamhällena för användning för bevarandeåtgärder eller kommersiell
markanvändning,

-

ska respektera och skydda sedvanlig besittningsrätt,
ska eftersträva metoder som inte innebär beslagtagande av mark.

Risken att uppsåtligen direkt eller indirekt bidra till åtgärder som kan leda till olaglig användning av mark
och/eller vara till skada för lokalsamhällen eller lokalbefolkning ska undvikas, och i detta syfte förväntas
Pirelli-leverantörer ‒ speciellt om eller när de inrättar eller omformar plantager eller industriella anläggningar
‒ tillämpa metoder och Riktlinjer för fria och väl underbyggda förhandsgodkännanden (FPIC) som utvecklats
genom UN-REDD-programmet.

II.

SKYDDA EKOSYSTEM, FLORA OCH FAUNA

Under materialets hela livslängd innebär cyklisk kontinuerlig förbättring av miljöpåverkan utvärdering, skydd
och eventuellt återställande av ekosystem samtidigt som negativ miljöpåverkan på resurser,
klimatförändring, ekosystem och relevant flora och fauna ska undvikas, mildras eller åtgärdas.
I linje med detta tillvägagångssätt förväntar sig Pirelli följande av aktörerna i försörjningskedjan:
-

att de ska utveckla lämpliga markanvändningsplaner för att förhindra överexploatering av naturresurser,
bevara yt- och grundvattenresurser samt reducera, hantera och återvinna det producerade avfallet,

-

att de ska efterleva lagar och bestämmelser gällande användning av kemiska produkter inom
industrisektorn och hantera kemikalier så att de kan garantera säker hantering, transport, förvaring,
användning, återvinning och bortskaffande,

-

att de ska tillämpa korrekta processer och tekniker för att reducera odörer som produceras vid
gummimasticering.
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III.
INGEN AVSKOGNING, INGEN TORV, INGEN BRÄNNING
Pirelli stödjer skyddandet och bevarandet av urskogar och områden med högt miljövärde, inklusive viktiga
ekosystem med torvmarker och intakta skogslandskap som skulle kunna påverkas negativt av utvecklingen
av gummiodling och uppmanar försörjningskedjan:
-

att avstå från all slags gummiproduktion på identifierade torvmarker,
att avstå från användning av eld vid beredning av nyplantering, återplantering och all annan
markutveckling,

-

att anamma internationellt erkända system för skogar med högt bevarandevärde (HCV, High
Conservation Value) och stora kollager (HCS, High Carbon Stock). Pirelli ser det senare som ett mycket
tillförlitligt verktyg för att nå målet Noll avskogning samtidigt som man främjar hållbar utveckling för
lokalsamhällen och drar fördel av rättvis och öppen dialog med berörda Intressenter.

IV.

BEVARA RESURSER

Pirelli åtar sig att använda naturgummi på ett mycket kvalitetsmässigt och effektivt sätt och engagera sig i
forsknings- och utvecklingsverksamhet som syftar till att reducera den genomsnittliga däckmassan,
förlänga däckens livslängd och öka materialåtervinningen.
Pirelli främjar samma kvalitativa och effektiva metod i hela försörjningskedjan för att reducera trycket på den
biologiska mångfalden, öka produkteffektiviteten och reducera bortskaffningskostnaderna.
V.

ETIK SOM BAS

Bekämpa korruption
Aktiv och/eller passiv korruption får inte tolereras i någon skepnad eller form i någon berörd jurisdiktion eller
ens på platser där sådan aktivitet i praktiken tillåtits, tolererats eller inte tagits upp i domstol.
VI.

SPÅRBARHET OCH RISKKARTLÄGGNING

Pirelli har studerat förfaranden för att spåra sin försörjningskedja för naturgummi och samarbetar därför
med entreprenörer för att utveckla och använda sociala och miljörelaterade spårbarhets- och
riskkartläggningsverktyg som är effektiva och tillförlitliga i hela den relevanta kedjan för att uppnå fullständig
spårbarhet på medellång sikt.
Pirelli kan inte uppge exakt hur låg tid detta kommer att ta på grund av naturgummiförsörjningskedjans
höga fragmenteringsgrad och spårbarhets- och riskkartläggningsförfarandets komplexitet. Pirelli kommer
att rapportera gjorda framsteg enligt Avsnitt XI i denna Policy.
Såväl riskkartläggningsresultaten som försörjningskedjans aktörers beredvillighet att vid behov engagera sig
i återvinningsplaner kommer att påverka Pirellis inköpsbeslut och utvecklingsstrategier vad gäller
naturgummi.
VII.

STYRNING

Pirelli förväntar sig att deras naturgummileverantörer:
- följer denna Policy,
- främjar den i hela den relevanta försörjningskedjan,
- utvecklar och inrättar ett kontrollsystem vad gäller denna Policy gentemot försörjningskedjan.
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Denna Policyn integrerar de åtaganden1 som redan gjorts av Pirelli vad gäller hållbar styrning av
försörjningskedjan samt den styrningsmodell som Pirelli tillämpar, nämligen:
-

-

-

att uppmuntra leverantörerna att tillämpa kontinuerliga förbättringar genom att implementera
kunskapsbyggande möjligheter och kapacitetsbyggande aktiviteter själva, tillsammans med Pirelli och
genom andra samarbeten,
att utvärdera potentiella naturgummileverantörer i fråga om deras miljömässiga, sociala och
affärsmässiga prestationer från fasen före homologation till revisioner på plats som utförs av tredje part,
att kräva att leverantörerna skriver under Pirellis hållbarhetsavtalsklausul, som överför Pirellis
ovannämnda åtaganden till såväl specifika miljömässiga rättigheter, mänskliga rättigheter och
arbetsrättigheter som efterlevnadskrav när det gäller företagsetik och antikorruption för leverantörer,
detta tillsammans med det formaliserade kravet att föra vidare samma hållbara styrmodell till deras
direkta försörjningskedja och noga övervaka implementeringen för att möjliggöra en positiv spiral.
att övervaka leverantörernas efterlevnad av Pirellis hållbarhetsklausul genom tredjepartsrevisioner och
att identifiera korrigerande åtgärder om sådana behövs.

Vid bevis på allvarliga överträdelser av denna Policy eller vägran att inrätta en räddningsplan eller
underlåtenhet att implementera en avtalad räddningsplan kan följden bli att Pirellis affärsrelationer med
leverantören i fråga avbryts eller avslutas.
Skulle en sekundärleverantör i Pirellis leverantörskedja göra sig skyldig till allvarlig bristande efterlevnad
kommer Pirelli tillsammans med inblandad primärleverantör att diskutera vilken åtgärd som ska vidtas.
Bevisad god tro och ett proaktivt system för motåtgärder ses av Pirelli som en bra startpunkt vad gäller
ansvarsfull och delad skadelindring, detta snarare än omedelbar uppsägning av samarbetet.

VIII.

SAMARBETE OCH KONSTRUKTIV DIALOG SOM NYCKELVERKTYG

Pirelli menar att den globala utmaning som hållbart naturgummi utgör, kräver engagemang, samarbete,
dialog och partnerskap från alla inblandade aktörer.
Utöver Pirellis åtaganden i förhållande till sina leverantörer främjar och stöder Pirelli aktivt samarbete på
branschnivå och bland intressenter som har en avgörande roll i värdekedjan för naturgummi, med
övertygelsen att utöver företagens individuella engagemang kan gemensamma ansträngningar leda till
kraftfullare och snabbare framsteg vad gäller hållbar utveckling av den globala försörjningskedjan för
naturgummi.
Pirelli samarbetar med nationella och internationella statliga, icke-statliga, branschomfattande och
akademiska initiativ för att utveckla globala hållbara riktlinjer för naturgummi.

1

Vi hänvisar till de åtaganden som företaget gör för hållbar styrning av försörjningskedjan, speciellt enligt:
Pirelli Values and the Ethical Code, Social Responsibility Policy for Occupational Health, Safety and Rights, and Environment, "Global
Human Rights Policy”, ”Product Stewardship Policy”, ”Green Sourcing Policy”, “Quality Policy”, “Health, Safety and Environment
Policy”, ”Code of Conduct”, Pirelli Anti-corruption Program, Pirelli Suppliers ”Sustainability Clause”, “Pirelli Suppliers Handbook” och
tillhörande dokumentation, Whistleblowing Policy.
Alla nämnda Pirelli-dokument finns publicerade på flera språk på www.pirelli.com.
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IX.

INTERNATIONELLT ERKÄNDA CERTIFIERINGSFORMER

Pirelli uppmuntrar aktörerna i försörjningskedjan att anamma internationellt erkända, robusta
tredjepartsgranskade certifieringssystem för hållbar utveckling inom miljöstyrning, sociala styrning,
företagsetisk styrning på alla nivåer i försörjningskedjan, från odling till grossister och vidare till
bearbetningsanläggningar och handel samt nedströms slutligen Pirellis däcktillverkningsprocess.

X.

IMPLEMENTERING AV RIKTLINJER

För att underlätta för implementeringen av denna Policy kommer Pirelli att ta fram en speciell
Implementeringshandbok och erbjuda speciella utbildningstillfällen och utbildningsmaterial för såväl
naturgummiförsörjningskedjans olika steg som för anställda som deltar i processen.
Pirelli stöder och interagerar med initiativ för kapacitetsbyggande och kapacitetsutveckling, vilka syftar till
att säkra utvecklingen av en kompetent, kvalificerad och hållbar försörjningsbas för naturgummi.

XI.
FRAMSTEGSKOMMUNIKATION
Pirelli kommer att informera om hur implementeringen av Policyn framskrider via sina vanliga kanaler,
inklusive företagets webbplats och årsrapport.
I de fall det är lämpligt kommer framskridandet och hinder att diskuteras i speciella Intressentsamtal, vilka
syftar till att stödja de i kedjan inblandade aktörernas implementering av Policyn på mest hållbara och
effektiva sätt.

XII.
RUTINER VID KLAGOMÅL
Pirelli erbjuder försörjningskedjan och Intressenterna en speciell och konfidentiell kanal (”Group
Whistleblowing Policy-Complaint Procedure” (Koncernens visselblåsarpolicy, rutiner för klagomål)
publicerad på Pirellis webbplats) för rapportering av situationer som kan utgöra överträdelser mot denna
Policy.

Denna Policy kan komma att uppdateras i framtiden med hänsyn till de resultat och erfarenheter som följer
på implementeringen i praktiken.

VERKSTÄLLANDE VICE STYRELSEORDFÖRANDE
och KONCERNCHEF
Marco Tronchetti Provera
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BILAGA
PIRELLIS
HÅLLBARHETSPOLICY
REFERENSDOKUMENT
-

-

FÖR

NATURGUMMI:

VIKTIGA

INTERNATIONELLA

FN:s internationella förklaring om mänskliga rättigheter, som består av Deklarationen om mänskliga
rättigheter, Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt Konventionen
om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
De tio principerna i FN:s Global Compact,
FN:s konvention om barnets rättigheter,
FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter,
FN:s konvention mot korruption,
FN:s globala mål för hållbar utveckling,
Riktlinjer för multinationella företag,
Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter på
arbetet,
ILO-konvention nr 110 angående anställningsförhållanden för plantagearbetare,
ILO:s konvention nr 169 om ursprungsfolk och stamfolk,
Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna,
New York-deklarationen om skogar,
Rio-deklarationen om miljö och utveckling,
”Principer för ansvarsfull investering i jordbruks- och livsmedelssystem” utgiven av Kommittén för
tryggad livsmedelsförsörjning,
Biodiversitetskonventionen,
”Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter”,
FN FAO:s Frivilliga riktlinjer för ansvarsfull förvaltning av markrättigheter, fiske och skog,
China Chamber of Commerce of Metals Minerals and Chemicals Importers and Exporters (CCCMC)
Guidance for Sustainable Natural Rubber,
FAO:s internationella uppförandekod för distribution och användning av bekämpningsmedel,
The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Principles and Criteria,
Integrering av High Conservation Values/höga bevarandevärden (HCV), High Carbon Stock/stora
kollager (HCS) Forest and Free, Prior and Informed Consent/fria och väl underbyggda
förhandsgodkännanden (FPIC) av HCS Approach Steering Group.

Ytterligare referensdokument kan komma i fråga inför skapande av Implementeringshandboken enligt
avsnitt X i denna Policy.
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