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ЕКОЛОГИЧНО УСТОЙЧИВА ПОЛИТИКА ОТНОСНО ПРИРОДНИЯ КАУЧУК — ОКТОМВРИ 2017 Г. 

 
 
Pirelli активно насърчава, развива и прилага екологично устойчивото и отговорно придобиване и 

използване на природен каучук навсякъде, където се работи с него.  

 

Предвид очакваното увеличаване на търсенето на природен каучук в световен мащаб, екологично 

устойчивото ръководство на цялата верига за доставка на природен каучук става наложително, за да 

се запазят горите и биоразнообразието и да се гарантира дългосрочно развитие на местните 

общности и местната икономика.  

 

От източника до крайния потребител, веригата за доставка на природен каучук включва 

производители/фермери, търговци на дребно, преработващи заводи, търговски компании и 

потребители/производители. Pirelli, като производител на автомобилни гуми, се намира в края на 

веригата и не притежава нито плантации за добиване на природен каучук, нито преработващи 

заводи.  

 

В тази ситуация Pirelli се стреми да бъде активен участник в световните усилия за екологичо устойчив 

добив и използване на природния каучук, като за целта възнамерява да работи със всички свои звена 

и съвместно с други организации в отрасъла за увеличаване на прозрачността и по-нататъшно 

развитие на процесите и инструментите за повишаване на проследимостта чрез основан на риска 

подход. 

 
Политиката на Pirelli относно екологичната устойчивост на природния каучук се основава на:  

 

 

I. ГРИЖА ЗА ХОРАТА 

 

Защита на правата на човека и подкрепа за създаване на добри условия на работа  

 
Спазването на универсалните права на човека и защитата на здравето, безопасността и 

благосъстоянието на работниците са фундаментални и неоспорими принципи.  

 

Pirelli очаква от всички участници в своята верига за доставка: 

 

- да прилагат високи критерии за предотвратяване, оценка и управление на рисковете за 

нарушаване на здравословните и безопасни условия на труд; 

 

- да не допускат дискриминация въз основа на пол, гражданско състояние, сексуална ориентация, 

религиозни или политически убеждения, членство в професионални съюзи, расова 

принадлежност, националност, възраст, социален произход, обществено положение, физически 

или умствени недъзи; 
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- да осигуряват нормални условия на труд, в това число постоянни трудови договори, заплати, не 

по-ниски от минималните в съответната държава за същата дейност, нормално работно време, 

право за основаване или участие в професионални съюзи, право на колективно трудово 

договаряне съгласно действащото национално и международно законодателство, подпомагане 

на живеещите на плантациите за получаване на достъп до нормални условия на живот, съгласно 

Конвенция 110 на Международната организация на труда (МОТ); 

 

- да проявяват нетърпимост към всички форми на трудова експлоатация, детския труд, 

принудителния или задължителен труд, както и към всички форми на малтретиране и духовно 

или физическо принуждение спрямо собствените работници и работниците, използвани чрез 

веригата за доставка.  

 

Тези очаквания са разяснени подробно в използваните от Pirelli международни документи (вж. 

приложението). 

 

 

 

Насърчаване на развитието на местните общности и предотвратяване на конфликти, свързани със 

собствеността върху земята 

 
За икономическо и социално развитие на местните общности е необходимо да се създават работни 

места и да се увеличава трудовата заетост на местното население, да се повишава стандартът на 

живот и да не се допускат съзнателно действия, които пряко или косвено може да нанесат вреда на 

местните общности или популации. 

 

Pirelli уважава правото на местното население и на зависещите от горите общности да разполага със 

свободен достъп до горските ресурси и да може да ги използва.  

 

Pirelli очаква от своите доставчици: 

 

- да постъпват отговорно, като не допускат излагане на риск на местните източници на 

продоволствие и предоставят справедливи компенсации на местните общности с цел 

предприемане на мерки за запазване или търговско използване на земята; 

- да спазват и защитават обичайните права за собственост върху земята; 

- да се стремят да не прилагат подходи, свързани със заграбване на земя. 

 

Рискът за съзнателно, пряко или косвено подпомагане на действия, които биха могли да доведат до 

противозаконното присвояване на земя и/или до причиняване на вреди на местните общности или 

популации трябва да се ограничава; за целта се очаква доставчиците на Pirelli — и по-специално ако 

и когато създават или преобразуват плантации и/или промишлени обекти — да прилагат методите и 

насоките за доброволно, предварително и информирано съгласие, разработени от програмата на 

ООН за намаляване на емисиите от обезлесяване и израждане на горите в развиващите се държави 

(UN-REDD).  
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II. ОПАЗВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ, ФЛОРАТА И ФАУНАТА 

  

Непрекъснатото подобряване на въздействията върху околната среда през целия цикъл на 

съществуване на даден материал предполага оценяване на състоянието, опазване и евентуално 

възстановяване на екосистемите, като същевременно се предотвратява, намалява или отстранява 

неблагоприятното въздействие върху природните ресурси, промяната на климата, екосистемите, 

растителния и животински свят.  

 

Следвайки този подход, Pirelli очаква от участниците в своята верига за доставка: 

 

- да разработят подходящи земеустройствени планове с цел предотвратяване на прекомерната 

експлоатация на природните ресурси, опазване на повърхностните и подпочвени водоизточници, 

намаляване, управляване и рециклиране на получаваните отпадъци; 

 

- да спазват законите и другите нормативни разпоредби относно използването на химични 

вещества в промишлеността, както и да осигурят безопасно боравене, транспортиране, 

съхранение, използване, рециклиране или изхвърляне на химичните вещества; 

 

- да използват подходящи процеси и технологии за намаляване на миризмата при смилане на 

каучука. 

 

 

III. НЕ НА ОБЕЗЛЕСЯВАНЕТО, УНИЩОЖАВАНЕТО НА ТОРФА И ОПОЖАРЯВАНЕТО 

 

Pirelli подкрепя защитата и опазването на първичните гори и екологично значимите зони, в това 

число ключовите екосистеми с находища на торф и девствените горски масиви, които може да се 

повлияят отрицателно от разширяващото се култивиране на растения за добив на каучук, и във 

връзка с това призовава участниците в своята верига за доставка: 

 

- да се въздържат от добив на каучук по какъвто и да е начин върху покрити с торф земи; 

- да се въздържат от използване на огън при подготвяне на нови плантации, насаждения или други 

разработки; 

- да прилагат международно приетите подходи за висока консервационна стойност (HCV) и високи 

въглеродни запаси (HCS). Pirelli счита тези подходи за надежден инструмент при постигане на 

целта за нулево обезлесяване, които същевременно насърчават устойчивото развитие на 

местните общности и акцентират върху честния и открит диалог със заинтересованите лица.   

 

 

IV. ОПАЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ  

 

Pirelli се ангажира да използва природния каучук по качествен и ефикасен начин, като извършва 

изследвания и развойни дейности за намаляване на средната маса на автомобилните гуми, 

удължаване на срока на експлоатацията им и увеличаване на количеството на рециклирания 

материал.  

http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/possibly
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Pirelli подкрепя прилагането на същия качествен и ефикасен метод в своята верига за доставка, за да 

намали заплахите за биоразнообразието, да увеличи ефикасността на своите изделия и да намали 

разходите за изхвърляне на отпадъците. 

 

 

V. ЕТИЧЕН ПОДХОД 

 

Борба с корупцията  

 
Не се допуска толериране на активната и/или пасивна корупция, независимо от нейния образ и 

форма, независимо от юрисдикцията и дори на места, където в ежедневната практика такива 

действия са допустими, толерирани или не подлежат на съдебно преследване.  

 

 

VI. ПРОСЛЕДИМОСТ И КАРТОГРАФИРАНЕ НА РИСКА 

 

Pirelli проучва процедури за проследяване на своята верига за доставка на природен каучук и за 

целта си сътрудничи и работи с подизпълнители за разработване и прилагане на ефикасни и 

заслужаващи доверие социални и екологични инструменти за проследимост и картографиране на 

риска по съответната верига, за да постигне пълна проследимост в средносрочен план. 

 

Pirelli не може точно да определи колко време ще отнеме този процес поради голямата 

раздробеност на веригата за доставка на природен каучук и сложността на процеса за осигуряване на 

проследимост и картографиране на риска. Pirelli ще публикува информация за напредъка в тази 

област съгласно раздел ХІ от настоящия документ. 

 

Резултатите от картографирането на риска, както и готовността на веригата за доставка при 

необходимост да участва във възстановителни действия ще се имат предвид, когато Pirelli приема 

решения за закупуване на природен каучук и прилагане на стратегии за развитие. 

 

 

VII. РЪКОВОДСТВО 

 

Pirelli очаква от своите доставчици на природен каучук: 

- да спазват принципите на настоящата политика; 

- да подпомагат прилагането й в съответната верига за доставка; 

- да разработват и прилагат система за надлежно добросъвестно отношение към веригата за 

доставка във връзка с настоящата политика. 
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Настоящата политика обединява вече поетите от Pirelli ангажименти за екологично устойчиво 

ръководство1 на своята верига за доставка с прилагания от Pirelli модел за управление: 

 

- стимулиране на доставчиците непрекъснато да се усъвършенстват чрез самостоятелно, със 

съдействието на Pirelli и в сътрудничество с други организации внедряване на методи за 

натрупване на знания и изпълнение на дейности за развитие на нови способности;  

- оценяване на възможните доставчици на природен каучук според тяхното екологично и 

социално поведение и търговска етика — от фазата преди хомологацията до проверки на място, 

извършвани от трета страна;  

- изискване доставчиците да подпишат договор, който включва клауза относно следваната от Pirelli 

политика за екологична устойчивост (клаузата преобразува посочените по-горе ангажименти на 

Pirelli в конкретни екологични, човешки и трудови права, както и изисквания към доставчиците за 

търговска етика) и спазване на антикорупционните принципи с официален ангажимент да 

прилагат същия модел за екологично устойчиво ръководство и в своята верига за доставка, като 

старателно контролират практическото му прилагане, за да се гарантира получаване на 

самоподдържащ се позитивен цикъл; 

- контролиране на изпълнението на клаузата относно прилаганата от Pirelli политика за екологична 

устойчивост чрез проверки на място, извършвани от трета страна, и набелязване на коригиращи 

мерки, когато е необходимо.  

 

При наличие на данни, доказващи съществено нарушаване на настоящата политика, или при отказ да 

се състави план за отстраняване на проблемите, или при неизпълнение на вече съгласуван и приет 

план е възможно Pirelli да прекъсне или прекрати търговските си отношения със съответния 

доставчик. 

 

Ако съществуват сериозни доказателства, че доставчик от ниво 2 във веригата на доставка на Pirelli 

нарушава настоящата политика, Pirelli ще обсъди най-подходящия начин на действие със съответния 

доставчик от ниво 1. Pirelli счита, че доказаната добросъвестност и проактивният подход към мерките 

за противодействие на нарушенията са изходната точка за отговорно съвместно решаване на 

проблемите, а не незабавното прекратяване на търговските отношения. 

 

 

VIII. СЪТРУДНИЧЕСТВОТО И КОНСТРУКТИВНИЯТ ДИАЛОГ — КЛЮЧОВИ ЛОСТОВЕ 

 

Pirelli вярва, че глобалният проблем за постигане на екологична устойчивост на природния каучук 

изисква ангажиране, сътрудничество, диалог и партньорство между всички заинтересовани страни.  

 

В допълнение към работата със своите доставчици, Pirelli насърчава и подкрепя активното 

сътрудничество в отрасъла и между участниците в процеса, които имат важна роля във веригата на 

                                                      
1 Имат се предвид ангажиментите, поети от компанията за екологично устойчиво ръководство на веригата за доставка и по-
специално посочените в: 
Pirelli: Ценности и етичен кодекс, Политика за социална отговорност, здравословни и безопасни условия на труд, право на 
труд и околна среда, "Политика за всеобщите човешки права”, “Политика по управление на продуктите”, “Политика за 
„зелено“ снабдяване със суровини”, “Политика за качество”, “Политика за здраве, безопасност и околна среда”, “Кодекс на 
поведение”, Програма на Pirelli за борба с корупцията; Доставчици на Pirelli: “Клауза за екологична устойчивост”, “Наръчник 
за доставчиците на Pirelli” и свързаните с тях документи; Политика за докладване на нередности. 
Всички посочени документи на Pirelli са публикувани на множество езици на уебсайта www.pirelli.com. 
 

https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/the-ethical-code
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/social-responsibility-policy-for-occupational-healt-safey-rights-environment
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/social-responsibility-policy-for-occupational-healt-safey-rights-environment
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/global-human-rights-policy-
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/product-stewardship-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/green-sourcing-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/green-sourcing-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/quality-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/health-safety-and-environment-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/code-of-conduct
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/code-of-conduct
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/anti-corruption-program
http://www.pirelli.com/asset/index.php?idelement=59887
http://www.pirelli.com/asset/index.php?idelement=94175
http://www.pirelli.com/asset/index.php?idelement=94175
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/whistleblowing-policy
http://www.pirelli.com/
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добиване и използване на природен каучук, тъй като счита, че ако индивидуалните ангажименти на 

корпорациите се съчетаят със съвместни действия може да се реализира по-значителен и бърз 

напредък за постигане в световен мащаб на екологична устойчивост на веригата за доставка на 

природен каучук. 

 

Pirelli се включва в национални и международни, правителствени и неправителствени, отраслови и 

академични инициативи за разработване на политики и принципи с цел постигане в световен мащаб 

на екологична устойчивост на веригата за доставка на природен каучук.  

 

 

IX. МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ ФОРМИ НА СЕРТИФИЦИРАНЕ 

 

Pirelli приканва участниците в своята верига за доставка да прилагат международно признати, 

надеждни и проверявани от трети страни системи за сертифициране с цел осигуряване на устойчиво 

ръководство на екологичните и социални действия и търговска етика на всички нива на веригата за 

доставка — от плантациите, през търговците на дребно, преработващите заводи и търговските 

фирми до крайния процес на производство на автомобилни гуми от Pirelli. 

 
 
X. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА  

 

За улесняване на изпълнението на настоящата политика Pirelli ще състави специално Ръководство за 

изпълнение и ще осигури специализирани курсове и материали за обучение на различни нива от 

своята верига за доставка на природен каучук, както и за своите работници, ангажирани с процеса.  

 

Pirelli поддържа и взема участие в инициативи за изграждане и развитие на нови способности с цел 

осигуряване на създаването на умели и квалифицирани кадри, като устойчива основа за доставка на 

природен каучук. 

 

 

XI. ОТЧИТАНЕ НА НАПРЕДЪКА  

Pirelli ще осигурява информация относно напредъка при изпълнение на настоящата политика чрез 

институционалните си канали, в това число чрез уебсайта на компанията и публикуване на годишен 

отчет.  

Когато е уместно, постигнатият напредък и срещнатите трудности ще се обсъждат на специални 

съвещания на заинтересованите страни, с цел да се подпомага изпълнението на политиката по най-

устойчив и ефикасен начин от съответните участници във веригата за доставка. 

 

 

XII. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ 

Pirelli осигурява на участниците в своята верига за доставка и на всички заинтересовани лица 

специализиран поверителен канал („Политика за докладване на нередности — Процедура за 

подаване на сигнали“ публикувана на уебсайта на Pirelli) за сигнализиране относно ситуации, които 

евентуално представляват нарушения на настоящата политика. 

 

 

http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/whistleblowing-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/whistleblowing-policy
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Настоящата политика подлежи на актуализиране в съответствие с резултатите и опита от 

практическото й прилагане. 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛ  
и ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

 
Марко Тронкети Провера  

(Marco Tronchetti Provera) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПОЛИТИКА НА PIRELLI ОТНОСНО ЕКОЛОГИЧНАТА УСТОЙЧИВОСТ НА ПРИРОДНИЯ КАУЧУК: ОСНОВНИ 

ИЗПОЛЗВАНИ МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ 

 
- Международна харта на ООН за правата на човека, включваща Всеобща декларация за правата 

на човека, Международен пакт за гражданските и политическите права и Международен пакт за 

икономически, социални и културни права; 

- Десетте принципа на Глобалния договор на ООН; 

- Конвенция на ООН за правата на детето; 

- Декларация на ООН за правата на коренното население; 

- Конвенция на ООН срещу корупцията; 

- Цели за устойчиво развитие (ООН); 

- Насоки на ОИСР за многонационалните предприятия; 

- Декларация на МОТ за основните принципи и права в областта на труда и съответните 

приложими конвенции; 

- Конвенция № 110 на МОТ относно условията на труд на плантациите; 

- Конвенция № 169 на МОТ относно коренното и племенно население; 

- Европейска конвенция за защита на правата на човека; 

- Нюйоркска декларация за горите; 

- Декларация от Рио за околната среда и развитието; 

- „Принципи за отговорни инвестиции в селското стопанство и продоволствените системи“, 

утвърдени от Комитета по световната продоволствена сигурност; 

- Конвенция за биологичното разнообразие; 

- Конвенция относно международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора; 

- Доброволни насоки за отговорно управление на собствеността на земя, риболовни зони и гори 

(ФАО, ООН);  

- Насоки за екологична устойчивост на природния каучук (Китайска търговска камара на 

вносителите и износителите на метали, минерали и химични вещества);  

- Международен кодекс за поведение при разпространението и използването на пестициди (ФАО, 

ООН); 

- Кръгла маса относно екологичната устойчивост на палмовото масло (RSPO) — принципи и 

критерии; 

- Интегриране на подходите за гори с висока консервационна стойност (HCV) и високи въглеродни 

запаси (HCS) с подхода за доброволно, предварително и информирано съгласие (FPIC) от 

Управляващата група на подхода HCS. 

 

При изготвяне на Ръководството за изпълнение, предвидено в раздел Х на настоящата политика, 

може да се използват и други документи. 


