UDRŽITELNÁ POLITIKA PŘÍRODNÍHO KAUČUKU – ŘÍJEN 2017

Společnost Pirelli se zavázala podporovat, rozvíjet a implementovat udržitelné a odpovědné získávání a používání
přírodního kaučuku v celém hodnotovém řetězci.
S ohledem na očekávaný růst globální poptávky po přírodním kaučuku je udržitelné řízení dodavatelského řetězce
přírodního kaučuku zásadní pro zachování lesů a biologické rozmanitosti a pro dlouhodobý rozvoj místních komunit
a ekonomik.
Shora dolů zahrnuje dodavatelský řetězec přírodního kaučuku producenty/pěstitele, prodejce, zpracovatelské závody,
obchodní společnosti a výrobce. Společnost Pirelli je poslední článek řetězce jako výrobce pneumatik, který nevlastní
ani plantáže přírodního kaučuku, ani zpracovatelské závody.
V tomto kontextu se společnost Pirelli snaží být aktivním hráčem v celosvětovém úsilí o udržitelnost přírodního
kaučuku a za účelem naplnění tohoto cíle bude spolupracovat s hodnotovým řetězcem a průmyslovým sektorem na
zvýšení transparentnosti a dalším rozvoji procesů a nástrojů ke zvýšení sledovatelnosti s využitím přístupu
vycházejícího z rizik.
Politika udržitelnosti přírodního kaučuku společnosti Pirelli stojí na následujících pilířích.

I.

PÉČE O LIDI

Ochrana lidských práv a podpora důstojných pracovních podmínek
Dodržování všeobecných lidských práv a ochrana zdraví, bezpečnost a dobré životní podmínky zaměstnanců jsou
základními a neobchodovatelnými zásadami.
Společnost Pirelli očekává, že všechny subjekty v jejím dodavatelském řetězci:
-

akceptují vysoké standardy prevence, hodnocení a řízení rizik ohrožujících zdraví a bezpečnost pracovníků;

-

nebudou nikoho diskriminovat na základě pohlaví, rodinného stavu, sexuální orientace, náboženského či
politického přesvědčení, členství v odborech, etnické příslušnosti, národnosti, věku, sociálního zázemí nebo
postavení, tělesného nebo duševního postižení;

-

budou podporovat přiměřené pracovní podmínky, včetně stálých pracovních smluv, mezd minimálně na úrovni
minimálních mezd za srovnatelnou práci v zemi, spravedlivé pracovní doby, svobody při zakládání nebo
vstupování do odborových organizací a kolektivního vyjednávání v souladu s národními a mezinárodními platnými
právními předpisy, které podporují ty, kteří žijí na plantážích, aby získali přístup k potřebným zdrojům pro
odpovídající životní podmínky, jak je popsáno v úmluvě MOP 110;

-

nebudou tolerovat žádnou formu vykořisťování práce, dětské práce, nucené nebo povinné práce ani jakékoliv
formy zneužívání nebo psychického nebo fyzického nátlaku na zaměstnance a pracovníky zaměstnané v celém
dodavatelském řetězci.
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Tato očekávání jsou dále objasněna v mezinárodních referenčních dokumentech používaných společností Pirelli (viz
příloha).

Podpora rozvoje místních komunit a předcházení konfliktům spojeným s vlastnictvím půdy
Hospodářský a sociální rozvoj místních společenství vyžaduje vytváření pracovních míst a zvyšování zaměstnatelnosti
místního obyvatelstva, zlepšování životní úrovně a zabránění jakémukoliv vědomému, přímému nebo nepřímému vlivu
na činnosti, které by mohly vést k poškození místních společenství nebo obyvatelstva.
Společnost Pirelli uznává právo původních obyvatel a komunit závislých na lese na přístup a spravedlivé využívání
lesních zdrojů.
Společnost Pirelli očekává, že její dodavatelé:
-

budou jednat zodpovědně, nebudou mít negativní vliv na místní produkci potravin a budou poskytovat
spravedlivé kompenzace místním společenstvím za ochranu nebo komerční využívání půdy;
budou respektovat a chránit obvyklá práva na držbu pozemků;
nebudou usilovat o získání půdy.

Je třeba se vyvarovat nebezpečí vědomého přispění, přímo nebo nepřímo, k činnostem, které by mohly vést
k nelegitimnímu přivlastnění půdy a/nebo škodám na úkor místních komunit nebo obyvatelstva, a z tohoto důvodu se
od dodavatelů společnosti Pirelli – zejména v případě a při zakládání nebo transformaci plantáží a/nebo průmyslových
areálů – očekává, že budou používat metodiku a pokyny pro svobodný, předběžný a informovaný souhlas (FPIC)
vypracované v rámci programu UN-REDD.

II.

OCHRANA EKOSYSTÉMŮ, FLÓRY A FAUNY

Během celé životnosti materiálu vyžaduje neustálé omezování vlivů na životní prostředí posouzení, zajištění a případné
obnovení ekosystémů při současném zamezení odstraňování nebo nápravě nepříznivých dopadů na zdroje, změnu
klimatu, ekosystémy a příslušnou flóru a faunu.
V souladu s tímto přístupem společnost Pirelli očekává, že aktéři v dodavatelském řetězci:
-

vypracují vhodné plány využívání půdy, aby se předešlo nadměrnému využívání přírodních zdrojů, ochránily se
zdroje povrchových a podzemních vod, omezily, regulovaly a recyklovaly produkované odpady;

-

budou dodržovat zákony a předpisy týkající se používání chemických přípravků v průmyslovém odvětví a nakládat
s chemickými látkami tak, aby zajistili jejich bezpečnou manipulaci, přepravu, skladování, recyklaci nebo likvidaci;

-

budou uplatňovat správné postupy a technologie ke snížení produkce zápachu při mletí gumy.

III.

ŽÁDNÉ ODLESŇOVÁNÍ, ŽÁDNÁ RAŠELINA, ŽÁDNÉ PÁLENÍ

Společnost Pirelli podporuje ochranu primárních lesů a oblastí s vysokou ekologickou hodnotou včetně klíčových
ekosystémů rašelinišť a neporušených lesních porostů, které by mohly být negativně ovlivněny rozvojem produkce
kaučuku, a vyzývá k tomu, aby její dodavatelský řetězec:
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-

IV.

nepoužíval jakékoliv formy produkce kaučuku na známých rašeliništích;
nepoužíval oheň při vytváření nových plantáží, opětovné výsadbě nebo jakémkoliv jiném rozvoji;
přijal mezinárodně uznávané přístupy vysoké ekologické hodnoty (HCV) a vysoké zásoby uhlíku (HCS). Společnost
Pirelli považuje druhý jmenovaný za důvěryhodný nástroj k dosažení cíle nulového odlesňování a zároveň
podporuje udržitelný rozvoj místních komunit a využívá spravedlivý a otevřený dialog s dotčenými
zainteresovanými stranami.

OCHRANA ZDROJŮ

Společnost Pirelli se zavazuje používat přírodní kaučuk vysoce kvalitním a účinným způsobem, zapojit se do
výzkumných a vývojových aktivit zaměřených na snížení průměrné hmotnosti pneumatik, prodloužení životnosti
pneumatik, zvýšení recyklace materiálu.
Společnost Pirelli podporuje stejný kvalitativní a efektivní přístup v rámci svého dodavatelského řetězce, aby snížil tlak
na biologickou rozmanitost, zvýšil účinnost produktu a snížil náklady na likvidaci.

V.

ETIKA JAKO ZÁKLAD

Boj proti korupci
Aktivní a/nebo pasivní korupce nesmí být tolerována, v jakékoliv podobě nebo formě, v jakékoliv dotčené jurisdikci,
a to dokonce ani v místech, kde byla tato činnost v praxi přípustná, tolerovaná nebo nebyla zpochybněna u soudů.

VI.

SLEDOVATELNOST A MAPOVÁNÍ RIZIK

Společnost Pirelli zkoumala postupy pro sledování svého dodavatelského řetězce přírodního kaučuku a za tímto
účelem spolupracuje se smluvními partnery na vývoji a využití nástrojů sociální a environmentální sledovatelnosti
a mapování rizik v příslušném řetězci, které jsou efektivní a důvěryhodné, za účelem dosažení plné sledovatelnosti ve
střednědobém horizontu.
Společnost Pirelli nemůže přesně stanovit dobu trvání tohoto procesu z důvodu vysoké roztříštěnosti dodavatelského
řetězce přírodního kaučuku a složitosti procesu sledovatelnosti a mapování rizik. Společnost Pirelli bude informovat
o dosaženém pokroku podle oddílu XI této politiky.
Výsledky mapování rizik, stejně jako ochota dodavatelského řetězce zapojit se do plánů obnovy, bude-li to nutné,
budou mít vliv na rozhodnutí společnosti Pirelli týkající se nákupu přírodního kaučuku a na rozvojové strategie.

VII.

SPRÁVA A ŘÍZENÍ

Společnost Pirelli očekává, že její dodavatelé přírodního kaučuku:
- budou dodržovat tuto politiku;
- ji budou podporovat v rámci příslušného dodavatelského řetězce;
- vyvinou a zavedou systém náležité péče související s touto politikou směrem k dodavatelskému řetězci.
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Tato politika začleňuje závazky, které společnost Pirelli již přijala s ohledem na udržitelné řízení svého dodavatelského
řetězce, a model řízení, který společnost Pirelli uplatňuje konkrétně na:
-

-

podporu dodavatelů, aby uplatňovali neustálé zlepšování tím, že uplatní možnosti budování znalostí a aktivit
budování kapacit sami, ve spolupráci se společností Pirelli a jinou snahou o kooperaci;
posouzení potenciálních dodavatelů přírodního kaučuku z hlediska jejich environmentální, sociální
a podnikatelské etiky od fáze před homologací přes místní audity prováděné třetí stranou;
požadavek, aby její dodavatelé podepisovali smluvní doložku Pirelli o udržitelnosti (která překládá výše uvedené
závazky společnosti Pirelli do konkrétních environmentálních, lidských a pracovních práv, jakož i požadavků na
dodržování etiky v oblasti podnikání a protikorupčních požadavků na dodavatele) s formalizovanou žádostí o další
aplikaci stejného modelu udržitelného řízení do jejich přímého dodavatelského řetězce a řádné sledování
příslušné implementace tak, aby vznikl virtuální cyklus;
sledování toho, zda dodavatelé dodržují úmluvu o udržitelnosti společnosti Pirelli prostřednictvím auditů na místě
vedených třetími stranami, a vymezení případných nápravných opatření.

Důkazy o závažném nedodržení této politiky nebo odmítnutí realizace plánu obnovy nebo neplnění dohodnutého
plánu obnovy mohou vést k pozastavení nebo ukončení obchodních vztahů společnosti Pirelli s příslušným
dodavatelem.
V případě, že by byl dodavatel 2. úrovně v dodavatelském řetězci společnosti Pirelli zapojen do vážného případu
nedodržení politiky, společnost Pirelli probere nejvhodnější způsob jednání s dodavatelem 1. úrovně. Prokázaná dobrá
víra a proaktivní přístup k protiopatřením považuje společnost Pirelli za výchozí bod pro odpovědné a sdílené
zmírňování než okamžité ukončení.

VIII.

SPOLUPRÁCE A KONSTRUKTIVNÍ DIALOG JAKO KLÍČOVÉ PÁKY

Společnost Pirelli věří, že globální výzva udržitelnosti přírodního kaučuku vyžaduje zapojení, spolupráci, dialog
a partnerství mezi všemi zúčastněnými aktéry.
Kromě spolupráce se svými dodavateli společnost Pirelli podporuje aktivní spolupráci na úrovni průmyslového odvětví
a mezi zúčastněnými stranami, které hrají významnou roli v hodnotovém řetězci přírodního kaučuku, s přesvědčením,
že kromě individuálního zapojení firem může společné úsilí vést k silnějšímu a rychlejšímu pokroku směrem
k udržitelnému rozvoji globálního dodavatelského řetězce přírodního kaučuku.
Společnost Pirelli spolupracuje s národními a mezinárodními vládními, nevládními, mezioborovými a akademickými
iniciativami na rozvoji globální politiky a zásad udržitelného přírodního kaučuku.

IX.

MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉ FORMY CERTIFIKACE

Společnost Pirelli vyzývá svůj dodavatelský řetězec k tomu, aby se zapojil do mezinárodně uznávaných, robustních
certifikačních systémů třetích stran pro udržitelnou správu věcí veřejných v oblasti životního prostředí, sociální
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S odkazem na závazky přijaté společností směrem k udržitelnému řízení dodavatelského řetězce, konkrétně podle následujících dokumentů:
Hodnoty společnosti Pirelli a etický kodex, Politika sociální odpovědnosti v oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti a práv pracovních sil a životního
prostředí, „Globální politika v oblasti lidských práv“, „Pravidla pro správu produktů“, Politika ekologického zajišťování dodávek“, „Politika kvality“,
„Politika zdraví, bezpečnosti a životního prostředí“, „Kodex chování“, Protikorupční program společnosti Pirelli, „Ustanovení o udržitelnosti“
dodavatelů společnosti Pirelli, „Příručka pro dodavatele společnosti Pirelli“ a související dokumenty, Politika informování úřadů o nekalých interních
praktikách.
Všechny zmíněné dokumenty společnosti Pirelli jsou publikovány ve více jazycích na adrese www.pirelli.com.

4

a podnikatelské etiky na všech úrovních dodavatelského řetězce, od plantáží až po prodejce, zpracovatelské závody
a obchod, s procesem výroby pneumatik Pirelli na samotném konci.

X.

IMPLEMENTACE POLITIKY

Pro usnadnění implementace této politiky společnost Pirelli vypracuje zvláštní prováděcí příručku a bude poskytovat
odborná školení a materiály na různých úrovních dodavatelského řetězce přírodního kaučuku, stejně jako i svým
zaměstnancům zapojeným do tohoto procesu.
Společnost Pirelli podporuje a spolupracuje s iniciativami budování kapacit a rozvoje kapacit zaměřenými na zajištění
rozvoje odborné, kvalifikované a udržitelné základny dodávek přírodního kaučuku.

XI.
KOMUNIKACE O POKROKU
Společnost Pirelli bude informovat o pokroku dosaženém při implementaci politiky prostřednictvím svých
institucionálních kanálů, a to včetně webových stránek společnosti a výroční zprávy.
Tam, kde je to vhodné, budou dosažený pokrok a zjištěné překážky probrány v diskuzích se zúčastněnými stranami
s cílem podpořit implementaci politiky nejvíce udržitelným a účinným způsobem zúčastněnými aktéry v rámci řetězce.

XII.
POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTI
Společnost Pirelli poskytuje svému dodavatelskému řetězci a všem zúčastněným stranám obecně vyhrazený a důvěrný
kanál („Politika informování úřadů o nekalých interních praktikách skupiny – postup při podávání stížnosti“
publikovaný na webu společnosti Pirelli) pro oznámení jakékoliv situace, která by mohla představovat porušení této
politiky.

Tato politika podléhá budoucím aktualizacím s ohledem na výsledky a zkušenosti vyplývající z její implementace v této
oblasti.

VÝKONNÝ MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
a GENERÁLNÍ ŘEDITEL
Marco Tronchetti Provera
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PŘÍLOHA
UDRŽITELNÁ POLITIKA PŘÍRODNÍHO KAUČUKU SPOLEČNOSTI PIRELLI: HLAVNÍ MEZINÁRODNÍ REFERENČNÍ
DOKUMENTY
-

Mezinárodní listina lidských práv OSN, jejíž součástí je Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní pakt
o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech;
Deset principů iniciativy OSN Global Compact;
Úmluva OSN o právech dítěte;
Deklarace OSN o právech původního obyvatelstva;
Úmluva OSN proti korupci;
Cíle udržitelného rozvoje OSN;
Směrnice pro nadnárodní společnosti;
Deklarace o základních principech a právech v práci MOP a příslušné dohody;
Úmluva MOP 110 týkající se podmínek zaměstnávání pracovníků na plantážích;
Úmluva MOP 169 týkající se domorodců a kmenů;
Evropská úmluva o lidských právech;
Newyorská deklarace o pralesích;
Deklarace o životním prostředí a rozvoji z Ria;
„Zásady pro odpovědné investice do zemědělství a potravinářských systémů“ vydané Výborem pro světovou
potravinovou bezpečnost;
Úmluva o biologické rozmanitosti;
„Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin“;
Dobrovolné pokyny pro odpovědnou správu půdy, lesů a rybolovu OSN FAO;
Pravidla Čínské obchodní komory dovozců a vývozců kovů, minerálů a chemických látek (CCCMC) pro udržitelný
přírodní kaučuk;
Mezinárodní kodex chování pro distribuci a používání pesticidů FAO;
Zásady a kritéria Kulatého stolu pro udržitelnou výrobu palmového oleje (RSPO);
Integrace vysoké ekologické hodnoty (HCV) a vysoké zásoby uhlíku (HCS) a svobodného, předběžného
a informovaného souhlasu (FPIC) řídící skupinou pro přístup HCS.

Dodatečné referenční dokumenty by mohly být zohledněny při přípravě prováděcí příručky podle oddílu X této
politiky.
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