KESTÄVÄ LUONNONKUMIKÄYTÄNTÖ – LOKAKUU 2017

Pirelli on sitoutunut edistämään, kehittämään ja toteuttamaan luonnonkumin kestävää ja vastuullista
hankintaa ja käyttöä koko sen arvoketjun ajan.
Koska luonnonkumin kysynnän odotetaan kasvavan, luonnonkumin toimitusketjun kestävä hallinnointi on
olennaisen tärkeää metsien ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi sekä pitkäaikaisen kehityksen
edistämiseksi paikallisissa yhteisöissä ja talousalueilla.
Alkupäästä loppupäähän luonnonkumin tuotantoketjuun kuuluvat tuottajat/viljelijät, jälleenmyyjät,
jalostuslaitokset, kauppayhtiöt ja valmistajat. Pirelli sijoittuu ketjun viimeiseen vaiheeseen, koska
rengasvalmistajana se ei omista luonnonkumiviljelmiä tai jalostuslaitoksia.
Tässä yhteydessä Pirelli pyrkii olemaan aktiivinen toimija maailmanlaajuisissa tavoitteissa kohti
luonnonkumin kestävyyttä, ja tähtää, yhdessä arvoketjun ja teollisuussektorin kanssa, avoimuuden
lisäämiseen sekä prosessien ja välineiden kehittämiseen jäljitettävyyden lisäämiseksi käyttämällä riskeihin
perustuvaa lähestymistapaa.
Pirellin kestävä luonnonkumikäytäntö perustuu seuraaviin peruspilareihin.

I.

IHMISISTÄ HUOLEHTIMINEN

Ihmisoikeuksien suojelu ja ihmisarvoisten työolojen edistäminen
Yleismaailmallisten ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja työntekijöiden terveyden, turvallisuuden ja
hyvinvoinnin suojelu ovat perustavanlaatuisia ja ei-neuvoteltavissa olevia periaatteita.
Pirelli odottaa kaikkien toimitusketjun toimijoiden:
-

noudattavan korkeita standardeja työterveys- ja työturvallisuusriskien ennaltaehkäisyssä, arvioinnissa ja
hallinnassa;

-

välttämään sukupuoleen, siviilisäätyyn, seksuaaliseen suuntautumiseen, uskonnolliseen tai poliittiseen
vakaumukseen, ammattiyhdistysjäsenyyteen, rodulliseen etniseen alkuperään, kansalaisuuteen, ikään,
sosiaaliseen taustaan tai asemaan, fyysiseen tai henkiseen vammaisuuteen perustuvaa syrjintää;

-

edistävän asianmukaisia työoloja, ottaen huomioon viralliset työsopimukset, palkkojen vähimmäistason,
-jonka on oltava vähintään yhtä suuri kuin kyseisen maan vastaavaa työtä koskeva vähimmäispalkka-,
oikeudenmukaisen työajan, vapauden muodostaa ammattiliittoja tai liittyä niihin sekä kollektiivisen
neuvottelumahdollisuuden kansallisten ja kansainvälisten sovellettavien lakien mukaisesti, ja myös
tukevan viljelmillä asuvia ihmisiä, jotta he saisivat tarvittavat resurssit asianmukaisiin elinolosuhteisiin
ILO: n yleissopimuksen 110 mukaisesti;

-

olla suvaitsematta minkäänlaista työvoiman hyväksikäyttöä, lapsityövoimaa, pakotettua tai pakollista
työtä, tai minkäänlaisia väärinkäytöksiä ja psyykkistä tai fyysistä pakottamista, jotka kohdistuvat
suoraan työntekijöihin ja koko toimitusketjun työntekijöihin.

Nämä odotukset selkeytetään tarkemmin Pirellin käyttämissä kansainvälisissä viiteasiakirjoissa (ks. Liite).
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Paikallisten yhteisöjen kehityksen edistäminen ja maanomistukseen liittyvien konfliktien ehkäiseminen
Paikallisten yhteisöjen taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehittäminen merkitsee työpaikkojen luomista ja
paikallisen väestön työllistettävyyden lisäämistä, elintason parantamista ja välttämistä osallistua tietoisesti,
suoraan tai epäsuorasti sellaisiin toimiin, jotka voivat aiheuttaa paikallisille yhteisöille tai väestöryhmille
vahinkoa.
Pirelli tunnustaa alkuperäiskansojen ja metsistä riippuvaisten yhteisöjen oikeuden pääsyn metsiin ja
oikeudenmukaisen hyödyn saamisen metsänvaroista.
Pirelli odottaa toimittajiensa:
-

toimivan vastuullisesti ja välttävän vaarantamasta paikallista elintarviketuotantoa sekä myöntävän
sopivan hyvityksen paikallisyhteisöille suojelutoimenpiteitä tai kaupallista maankäyttöä varten;
kunnioittavan ja suojelevan tavanomaisia maanomistusoikeuksia;
ponnistelevan ei-kenenkään-maan valtausyrityksiä vastaan.

Riskiä, että voidaan osallistua tietoisesti, suoraan tai epäsuorasti, toimintoihin, jotka voivat johtaa maan
laittomaan haltuunottoon ja/tai paikallisten yhteisöjen tai väestöryhmien vahingoksi, tulee kaikin tavoin
välttää. Niinpä Pirellin toimittajien -erityisesti perustettaessa uusia tai muutettavia viljelmiä ja/tai
tehdasalueita- odotetaan soveltavan UN-REDD -ohjelman kehittämiä Vapaaehtoisen Ilmoitetun
Ennakkosuostumuksen (FPIC) menetelmiä ja suuntaviivoja.

II.

EKOSYSTEEMIEN, KASVISTON JA ELÄIMISTÖN SUOJELEMINEN

Ympäristövaikutusten jatkuva parantaminen tarkoittaa materiaalin koko elinkaaren ajan ekosysteemien
arviointia, turvaamista ja mahdollista palauttamista, samalla kun vältetään, lievennetään tai korjataan
haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka koskevat resursseja, ilmastonmuutosta, ekosysteemejä ja siihen
liittyvää kasvistoa ja eläimistöä.
Tämän lähestymistavan mukaisesti Pirelli odottaa toimitusketjun toimijoiden:
-

kehittävän asianmukaisia maankäyttösuunnitelmia, joilla estetään luonnonvarojen liiallinen
hyödyntäminen, säilyttävän pinta- ja pohjavesiresurssit , vähentävän, hallinnoivan ja hyödyntävän
tuotettuja jätteitä;

-

noudattavan teollisuusalalla käytettävien kemiallisten tuotteiden käyttöä koskevia lakeja ja määräyksiä
sekä hallitsevan kemikaaleja niiden turvallisen käsittelyn, liikuttelun, varastoinnin, käytön,
hyödyntämisen tai hävittämisen varmistamiseksi;

-

soveltavan asianmukaisia
vähentämiseksi .

III.

prosesseja

ja

tekniikoita

kuminkäsittelyssä

syntyvien

hajuhaittojen

EI METSÄKATOJA, EI TURVETTA, EI PALOJA

Pirelli kannattaa ensisijaisten metsien ja korkean ympäristöarvon omaavien alueiden suojelua ja
säilyttämistä, mukaan lukien turvealueiden keskeiset ekosysteemit ja ehjät metsämaisemat, joihin
kumiviljelmien kehittyminen voi vaikuttaa negatiivisesti, ja vaatii siksi toimitusketjun:
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-

IV.

pidättäytymään minkäänlaisesta kumintuotannosta tunnetuilla turvealueilla;
pidättäytymään tulen käytöstä uusien istutusten valmistuksessa tai uudelleen istutuksissa tai muissa
kehitystoimenpiteissä;
hyväksymään kansainvälisesti tunnustetut korkeaa suojeluarvoa (HCV) ja korkeaa hiilisitoutumista (HCS)
koskevat lähestymistavat. Pirelli katsoo, että viimeksi mainitut ovat luotettavia välineitä Zero
Deforestation -tavoitteeseen ja ne edistävät paikallisyhteisöjen kestävää kehitystä ja edesautttavat
oikeudenmukaista ja avointa vuoropuhelua asianomaisten sidosryhmien kanssa.

LUONNONVAROJEN SÄILYTTÄMINEN

Pirelli sitoutuu käyttämään luonnonkumia erittäin korkealaatuisesti ja tehokkaasti, harjoittamaan tutkimus- ja
kehitystoimintaa, jonka tarkoituksena on vähentää renkaiden keskimääräistä massaa, pidentää renkaiden
käyttöikää ja lisätä materiaalien talteenottoa.
Pirelli edistää samaa laadullista ja tehokasta lähestymistapaa toimitusketjussaan, jotta voidaan vähentää
biologisen monimuotoisuuden paineita, lisätä tuotteiden tehokkuutta ja vähentää hävittämiskustannuksia.

V.

PERUSTEENA ETIIKKA

Korruption torjunta
Aktiivista ja/tai passiivista korruptiota ei pidä millään varjolla tai missään muodossa suvaita millään asiaan
kuuluvalla lainkäyttöalueella eikä myöskään alueilla, joissa tällainen toiminta olisi käytännössä sallittua,
hyväksyttyä tai ei tuomittavissa tuomioistuimissa.

VI.

JÄLJITETTÄVYYS JA RISKIEN KARTOITUS

Pirelli on tutkinut menetelmiä ja yhteistyötahoja luonnonkumin toimitusketjun jäljittämiseksi, ja sitoutunut
sopimuskumppaneidensa kanssa kehittämään ja käyttämään pitkin kyseessä olevaa ketjua sosiaalista ja
ympäristöön liittyvää jäljitettävyyttä ja riskien kartoitustyökaluja, jotka osoittautuvat tehokkaiksi ja
luotettaviksi täydellisen jäljitettävyyden saavuttamisessa keskipitkällä aikavälillä.
Pirelli ei voi tarkasti sanoa, kuinka kauan tämä prosessi kestää luonnonkumin toimitusketjun pirstaleisuuden
sekä jäljitettävyyden ja riskin kartoituksen monimutkaisuuden vuoksi. Pirelli raportoi edistymisestä tämän
käytäntölausuman kohdan XI mukaisesti.
Riskien kartoitustulokset sekä toimitusketjun halukkuus tarvittaessa hyödyntää elvytyssuunnitelmia
vaikuttavat Pirellin luonnonkumin hankintapäätöksiin ja kehittämisstrategioihin.

VII.

HALLINTATAVAT

Pirelli odottaa luonnonkumin toimittajiensa:
- noudattavan tätä kyseistä käytäntöä;
- edistävän sitä asiaankuuluvassa toimitusketjussa;
- kehittävän ja toteuttavan tämän käytännön mukaista due diligence -järjestelmää toimitusketjussa.
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Tämä käytäntö täydentää Pirellin jo toteuttamia sitoumuksia
hallinnointimallia, jota Pirelli on soveltanut, erityisesti:
-

-

-

1

koskien toimitusketjunsa kestävää hallintaa ja

rohkaisemalla toimittajia soveltamaan jatkuvaa kehittämistä laittaen itsenäisesti täytäntöön tietämyksen
lisäämismahdollisuuksia ja valmiuksien kehittämistoimia, sekä Pirellin kanssa että muiden
yhteistyötahojen avulla;
arvioimalla potentiaalisia luonnonkumituottajia niiden ympäristö-, sosiaali- ja liike-etiikka -suorituskyvyn
perusteella kolmannen osapuolen esihyväksyntävaiheessa paikalla tekemien tarkastusten pohjalta;
vaatimalla toimittajiaan allekirjoittamaan Pirellin kestävyyttä koskevan sopimuslausekkeen, (koskien
Pirellin edellä mainittuja sitoumuksia erityisiin ympäristö-, ihmis- ja työoikeuksiin sekä liike-etiikkaan ja
korruption vastaisiin vaatimuksiin tavarantoimittajille) ja jossa esitetään virallinen pyyntö samasta
kestävän hallintomallin ensisijaistamisesta omassa toimitusketjussa, ja sen oikeanlaisen toimeenpanon
valvonnasta, jotta mahdollistetaan toimiva sykli;
monitoroimalla toimittajien Pirellin kestävyyttä koskevan sopimuslausekkeen noudattamista kolmannen
osapuolen paikalla tekemien tarkastusten pohjalta ja määrittelemällä mahdolliset korjaavat toimenpiteet
tarvittaessa.

Todisteet vakavasta tämän käytännön noudattamatta jättämisestä tai kieltäytymisestä elvytyssuunnitelman
soveltamisesta tai sovitun elvytyssuunnitelman täytäntöönpanon laiminlyönnistä voivat johtaa Pirellin
liikesuhteiden keskeyttämiseen tai lopettamiseen kyseessä olevan toimittajan kanssa.
Jos Pirellin toimitusketjun mikä tahansa 2. tason toimittaja on todistettavasti osallisena vakavissa sääntöjen
noudattamatta jättämisessä, Pirelli keskustelee siitä, mikä on oikea tapa toimia mukana olevan 1. tason
toimittajan kanssa. Hyvän uskon osoittaminen ja ennakoiva lähestymistapa vastatoimiin toimivat Pirellin
mukaan lähtökohtana kohti vastuullista ja yhteistä lieventämistä ennemmin kuin välitön sopimuksen
irtisanominen.

VIII.

AVAINASEMASSA YHTEISTYÖ JA RAKENTAVA VUOROPUHELU

Pirelli uskoo, että luonnonkumin kestävyys on maailmanlaajuinen haaste, joka edellyttää kaikkien mukana
olevien toimijoiden sitoutumista, yhteistyötä, vuoropuhelua ja kumppanuutta.
Pirelli pyrkii yhdessä toimittajiensa kanssa tukemaan ja edistämään aktiivista yhteistyötä alan toimijoiden ja
sidosryhmien kanssa, joilla on merkittävä rooli luonnonkumin arvoketjussa, ja se on vakuuttunut siitä, että
yritykset voivat osallistua yksittäisten toimien lisäksi yhteiseen ponnisteluun, joka voi johtaa
voimakkaampaan
ja
nopeampaan
kestävään
kehitykseen
maailmanlaajuisen
luonnonkumin
toimitusketjussa.
Pirelli tekee yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten valtiollisten, valtiosta riippumattomien, teollisuuden
alakohtaisten
ja
akateemisten
aloitehankkeiden
kanssa
maailmanlaajuisten
kestävien
luonnonkumikäytäntöjen ja -periaatteiden kehittämiseksi.

IX.

KANSAINVÄLISESTI TUNNUSTETUT SERTIFIOINTIMUODOT

1

Viitataan Yhtiön toimitusketjun kestävään hallintaan antamiin sitoumuksiin, erityisesti seuraavien mukaisesti:
Pirelli Arvot ja eettinen säännöstö, Sosiaalisen vastuun politiikka työterveydelle, turvallisuudelle ja oikeuksille sekä ympäristölle,
"Maailmanlaajuinen ihmisoikeuspolitiikka”, “Tuotevastuupolitiikka”, “Vihreä hankintapolitiikka”, “Laatupolitiikka”, “Terveys-,
turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka”, “Käytännesäännöt”, Pirellin korruption vastainen ohjelma, Pirellin toimittajat “Kestävyyslauseke”,
“Pirellin toimittajien käsikirja” ja vastaavat asiakirjat, Ilmiantopolitiikka.
Kaikki mainitut Pirellin asiakirjat on julkaistu eri kielillä sivustossa www.pirelli.com.
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Pirelli kannustaa toimitusketjuaan osallistumaan kansainvälisesti tunnustettuihin ja vankkoihin, kolmannen
osapuolen tarkastamiin sertifiointijärjestelmiin ympäristöasioiden, sosiaalisen ja liiketoiminnan etiikan
kestävän hallinnan varmistamiseksi toimitusketjun kaikilla tasoilla viljelmistä jälleenmyyjiin, jalostuslaitoksiin
ja kaupankäyntiin asti, päättyen loppupäässä Pirellin rengasvalmistusprosessiin.

X.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

Tämän käytännön täytäntöönpanon helpottamiseksi Pirelli laatii oman Täytäntöönpanokäsikirjan ja tarjoaa
omia koulutustilaisuuksia ja materiaaleja luonnonkumin toimitusketjun eri tasoille sekä prosessissa mukana
oleville työntekijöille.
Pirelli tukee ja on vuorovaikutuksessa valmiuksien ja kapasiteetin kehittämiseen tähtäävien aloitteiden
kanssa, joilla pyritään varmistamaan ammattitaitoinen, pätevä ja kestävä luonnonkumin hankintaperusta.

XI.
VIESTINNÄN EDISTÄMINEN
Pirelli ilmoittaa käytännön toteutuksen edistymisestä institutionaalisten kanaviensa kautta, kuten yhtiön
verkkosivujen ja vuosikertomuksn välityksellä.
Tarvittaessa edistymistä ja havaittuja esteitä käsitellään sidosryhmien välisissä vuoropuheluissa, joiden
tarkoituksena on tukea kyseisen käytännön täytäntötoimintatapoja mahdollisimman kestävällä ja
tehokkaalla tavalla, ja samalla ottaen mukaan ketjussa toimivat toimijat.

XII.
ILMIANTOMENETTELY
Pirellin toimitusketjun ja yleisesti sen sidosryhmien käytössä on erityinen luottamuksellinen kanava (Pirellin
verkkosivustolla julkaistu "Konsernin Whistleblowing-ilmiantojärjestelmä"), jonka avulla voidaan ilmoittaa
tilanteista, jotka voivat rikkoa tätä käytäntöä.

Tätä käytäntöä sovelletaan tuleviin päivityksiin tulosten ja kokemusten perusteella, jotka pohjautuvat sen
toteutukseen kentällä.

VARAPUHEENJOHTAJA ja TOIMITUSJOHTAJA
Marco Tronchetti Provera
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LIITTEET
PIRELLIN KESTÄVÄ LUONNONKUMIKÄYTÄNTÖ: KANSAINVÄLISET PÄÄASIALLISET VIITEASIAKIRJAT
-

-

Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälinen ihmisoikeuslaki, joka muodostuu ihmisoikeuksien
yleismaailmallisesta julistuksesta, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevasta kansainvälisestä
yleissopimuksesta sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevasta kansainvälisestä
yleissopimuksesta;
Yhdistyneiden kansakuntien Global Compactin kymmenen periaatetta;
Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus lapsen oikeuksista;
Yhdistyneiden kansakuntien julistus alkuperäiskansojen oikeuksista;
Yhdistyneiden Kansakuntien korruption vastainen yleissopimus;
Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet;
Suuntaviivat monikansallisille yrityksille;
Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sekä olennaiset
sovellettavat sopimukset;
Kansainvälisen työjärjestön yleissopimus 110 koskien plantaasityöntekijöiden palvelussuhteen ehtoja;
Kansainvälisen työjärjestön yleissopimus 169 koskien alkuperäis- ja heimokansoja;
Euroopan ihmisoikeussopimus;
New Yorkin metsiä koskeva julistus;
Rion ympäristöä ja kehitystä koskeva julistus;
Maailman elintarviketurvallisuusvaliokunnan antamat "periaatteet vastuulliselle investoinnille
maataloudessa ja elintarvikejärjestelmissä";
Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus;
Yleissopimus "luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälisestä kaupasta";
YK-FAO:n vapaaehtoiset suuntaviivat koskien maanomistuksen, kalastuksen ja metsien vastuullista
hallintaa;
Kiinan metallien, mineraalien ja kemikaalien tuojien ja viejien kauppakamarin (CCCMC) ohjeet
kestävästä luonnonkumista;
FAO:n torjunta-aineiden jakelua ja käyttöä koskevat kansainväliset käytännesäännöt;
Kestävän palmuöljyn yhdistyksen (RSPO) periaatteet ja kriteerit;
Korkeiden Suojeluarvojen (HCV), Metsien Korkeiden Hiilisitoutumisten (HCS) ja Vapaaehtoisen
Ilmoitetun Ennakkosuostumuksen (FPIC) integrointi HCS-lähestymistavan ohjausryhmässä.

Täytäntöönpanokäsikirjan laatimista varten voidaan harkita muita viiteasiakirjoja kuten tämän käytännön
kohdassa X todetaan.
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