
 
 

  

   

 

  

 

 

Hälso-, Säkerhets- och Miljöpolicy 

 

Att skydda folks hälsa, säkerhet och välfärd, samt att skydda miljön, är kärnvärderingar för 

Pirelligruppen när det gäller att bedriva och utveckla sin verksamhet.  

 

Pirellis strategier för hållbar utveckling strävar efter en kontinuerlig förbättring av alla de aspekter 

som rör miljö, arbetshälsa och arbetssäkerhet samt välfärd, i överensstämmelse med företagets 

värderingar och etiska kod och i enlighet med den hållbarhetsmodell som förutsetts i FN:s globala 

överenskommelse "ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work" och "Rio 

Declaration on Environment and Development".  

 

Uttryckligen, Pirelli: 

 åtar sig att bedriva sin verksamhet vad beträffar arbetshälsa och säkerhet i 

överensstämmelse med tillämpliga lagar och förpliktelser, såväl som i enlighet med de 

högsta internationella förvaltningsnormerna; 

 strävar efter målet "noll personskador" genom åtgärder för omedelbar identifiering, 

värdering och förebyggande av arbetshälso- och säkerhetsrisker för att permanent kunna 

minska olycksfallens och yrkessjukdomarnas antal och allvarlighet och genom aktivering 

av hälsoövervakningsplaner i detta syfte för att skydda arbetare från de specifika risker 

som sammanhänger med deras arbeten; 

 strävar efter att minska verksamhetens miljöpåverkan genom omedelbar identifiering, 

värdering och förebyggande av miljörisker, vilket möjliggör identifiering av lämpliga 

handlingsplaner; 

 utvecklar och genomför krisberedskapsprogram, som skapats för att förebygga och 

förhindra person- och miljöskador i händelse av olyckor; 

 definierar, övervakar och informerar sina Stakeholders om särskilda objektiv för en 

kontinuerlig förbättring av arbetshälsa, säkerhet och miljö performance som är förenad 

med dessa processer, produkter och tjänster under hela deras livscykel; 

 åtar sig att utveckla säkra produkter och produktionsprocesser, ämnade att minimera 

utsläpp av föroreningar, avfallsproduktion - även genom återanvändning och återvinning 

av material -, förbrukning av existerande naturliga resurser samt orsaker till 

klimatförändringar, för att skydda miljö, biologisk mångfald och ekosystem med tonvikten 

på de områden där gruppen har sin verksamhet; 

 stöder, utbildar och motiverar sina anställda vad beträffar säkra och miljövänliga 

arbetssätt, engagerar organisationer på alla nivåer genom ett kontinuerligt utbildnings- och 

informationsprogram, som syftar till att främja arbetssäkerhetskultur och respekt för miljön 

och att tillse att ansvar och procedurer i dessa områden blir uppdaterade, kommunicerade 

och förstådda på rätt sätt; 

 främjar information och ökar medvetande om hälso-, säkerhet- och miljöproblem; 

 erbjuder löpande praktiskt stöd för att underlätta de anställdas balans i arbetslivet; 

 handhar sin leveranskedja på ansvarsfullt sätt, vilket framför allt omfattar respekt för 

arbetshälso-, säkerhets- och miljöproblem vad beträffar kriterier för leverantörsurval, 



 
 

  

   

 

avtalsbestämmelser och revisionskriterier. Gruppen kräver även att leverantörerna 

implementerar liknande verksamhetsmodeller i sin leveranskedja och följer internationella 

miljö-, arbetshälso- och säkerhetsnormer i de länder där de utövar sin verksamhet; 

 delar sin kultur rörande arbetssäkerhet och miljöskydd med sina Stakeholders och 

samarbetar aktivt på nationell och internationell nivå med institutionella och akademiska 

institutioner som sysslar med dessa problem. 

 

I sin strävan att uppnå värderingarna i denna Policy, har Pirelli genomfört ett integrerat, 

strukturerat och dynamiskt förvaltningssystem för "Hälsa, Säkerhet och Miljö", som grundar sig 

på erkänd best practices och internationella standarder.  

 

Pirellis högsta ledning, med stöd av hälso-, säkerhets- och miljöavdelningens kontinuerliga 

vägledning, har en strategisk roll när det gäller att fullständigt genomföra denna policy och 

säkerställa att all personal, och alla de som samarbetar med Pirelli, engageras och att deras 

beteende stämmer överens med de värderingar, som denna policy ger uttryck för. 

  

Pirelli förser sina Stakeholders med en dedikerad kanal (“Group Whistleblowing Policy-Complaint 

Procedure” som publicerats på Pirellis hemsida) för anmälan av eventuella omständigheter, även 

anonymt, som i strid med denna Policy utgör eller skulle kunna utgöra en risk för hälsa, säkerhet 

eller välfärd för personer såväl som för miljön. 
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