Politica în domeniul mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă
Protejarea sănătăţii, securităţii şi bunăstării persoanelor şi protecţia mediului sunt valori fundamentale ale
Grupului Pirelli în desfăşurarea şi dezvoltarea activităţilor sale.
Strategiile Pirelli pentru dezvoltare durabilă urmăresc îmbunătăţirea continuă a aspectelor legate de mediu,
securitate şi sănătate în muncă şi bunăstare, în conformitate cu valorile companiei şi Codul deontologic şi în
conformitate cu modelul de durabilitate prevăzut de iniţiativa „Global Compact” a Organizaţiei Naţiunilor
Unite, „Declaraţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) privind principiile şi drepturile fundamentale
la locul de muncă” şi „Declaraţia de la Rio privind mediul şi dezvoltarea”.

În special, Pirelli:
 se angajează să gestioneze propriile activităţi de mediu şi securitate şi sănătate în muncă în
conformitate cu legile relevante şi cu toate angajamentele asumate, precum şi în conformitate cu cele
mai înalte standarde internaţionale de management;






urmăreşte obiectivul „vătămării corporale zero” prin punerea în aplicare a unor măsuri prompte de
identificare, evaluare şi prevenire a riscurilor de securitate şi sănătate în muncă, cu scopul de a
reduce permanent numărul şi gravitatea accidentelor şi a bolilor profesionale, precum şi prin
iniţierea, în acest scop, a unor planuri de monitorizare a sănătăţii destinate să asigure protecţia
lucrătorilor împotriva riscurilor specifice asociate cu locurile de muncă ale acestora;
urmăreşte reducerea impactului operaţiunilor Grupului asupra mediului prin identificarea, evaluarea
şi prevenirea cu promptitudine a riscurilor de mediu, permiţând astfel identificarea unor planuri de
acţiune corespunzătoare;
elaborează şi pune în aplicare programe de gestionare a situaţiilor de urgenţă concepute pentru a
preveni şi a evita rănirea persoanelor şi daunele aduse mediului în caz de accidente;



defineşte, monitorizează şi informează părţile interesate cu privire la obiectivele specifice pentru
îmbunătăţirea continuă a securităţii şi sănătăţii în muncă şi a performanţelor de mediu asociate cu
procesele, produsele şi serviciile sale pe parcursul întregului ciclu de viaţă al acestora;



se angajează să dezvolte produse sigure şi procese de producţie concepute pentru a reduce la
minimum emisiile poluante, producerea de deşeuri – de asemenea, prin reutilizarea şi reciclarea
materialelor –, consumul resurselor naturale existente şi cauzele schimbărilor climatice, în vederea
protejării mediului, a biodiversităţii şi a ecosistemelor, cu un accent prioritar pe regiunile în care îşi
desfăşoară activitatea;



încurajează, formează şi motivează propriii angajaţi cu privire la soluţiile disponibile pentru a lucra
în mod sigur şi ecologic, implicând toate nivelurile organizaţiei printr-un program de formare şi
informare continuă, având ca scop promovarea unei culturi a siguranţei la locul de muncă şi
respectul pentru mediu, şi pentru a se asigura că responsabilităţile şi procedurile în aceste domenii
sunt actualizate în mod corespunzător, comunicate şi înţelese cu exactitate;



promovează iniţiative de informare şi sensibilizare privind aspectele legate de securitate, sănătate şi
mediu;



oferă sprijin practic permanent pentru a facilita echilibrul dintre viaţa profesională şi cea personală a
angajaţilor;



îşi gestionează lanţul de aprovizionare într-un mod responsabil, care include, în special, respectarea
aspectelor de mediu, securitate şi sănătate în muncă în criteriile de selectare a furnizorilor,
prevederile contractuale şi criteriile de audit. De asemenea, impune propriilor furnizori să
implementeze un model de management similar în cadrul lanţurilor de aprovizionare ale acestora,
care să respecte standardele internaţionale şi legile şi reglementările în materie de mediu, sănătate şi
securitate în muncă din ţările în care îşi desfăşoară activitatea;



împărtăşeşte propria cultură a siguranţei la locul de muncă şi protecţia mediului cu părţile interesate
şi colaborează în mod activ la nivel naţional şi internaţional cu organizaţiile instituţionale şi
academice care se ocupă de aceste probleme.

În vederea punerii în aplicare a valorilor din prezenta politică, Pirelli a implementat un sistem integrat,
structurat şi dinamic de management al mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă, bazat pe cele mai bune
practici şi standarde internaţionale recunoscute.
Conducerea de nivel superior a Grupului Pirelli, cu sprijinul permanent al Departamentului de sănătate,
securitate şi mediu, are un rol strategic în punerea în aplicare integrală a acestei Politici, asigurând implicarea
întregului personal şi a colaboratorilor Pirelli şi coerenţa comportamentului acestora cu valorile prevăzute în
această Politică.
Pirelli oferă părţilor interesate un canal dedicat („Procedura de depunere a reclamaţiilor în temeiul Politicii
de grup privind denunţarea” publicat pe site-ul Pirelli) pentru a raporta, inclusiv sub anonimat, orice situaţie
care, prin încălcarea acestei Politici, prezintă sau ar putea prezenta un risc pentru sănătatea, siguranţa sau
bunăstarea persoanelor, precum şi pentru protecţia mediului.
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