Egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi szabályzat
Az emberek egészségének, biztonságának és jólétének, valamint a környezetnek a védelme a
Pirelli csoport alapértékei közé tartozik a tevékenységek gyakorlása és azok kialakítása során.
A Pirelli fenntartható fejlődéssel kapcsolatos stratégiája a környezetvédelmi, foglalkozásegészségügyi, biztonsági és jóléti területek folyamatos javítására törekszik a vállalat értékeivel és
etikai kódexével összhangban, valamint az ENSZ Global Compact „Munka világára vonatkozó
alapelvekről és jogokról szóló ILO nyilatkozat” és „Riói nyilatkozat a környezetről és a fejlődésről”
által előirányzott fenntarthatósági modellnek megfelelően.

A Pirelli kifejezetten:
 vállalja, hogy környezetvédelmi, foglalkozás-egészségügyi és biztonsági tevékenységeit a
vonatkozó törvényeknek és az összes kötelezettségnek megfelelően, valamint a
legszigorúbb nemzetközi kezelési szabványokkal összhangban kezeli;






törekszik arra, hogy „ne ártson az embereknek”, mely érdekében intézkedéseket
foganatosít a foglalkozás-egészségügyi és biztonsági kockázatok gyors azonosítására,
értékelésére és megelőzésére, hogy tartósan csökkentse a balesetek és foglalkozással
kapcsolatos betegségek számát és súlyosságát, valamint ezen cél elérése érdekében
egészségfelügyeleti terveket vezet be, hogy dolgozóit megvédje a munkájukkal
kapcsolatos speciális kockázatoktól;
törekszik a csoport működéséből eredő környezeti hatás mérséklésére a környezeti
kockázatok gyors azonosítása, értékelése és megelőzése által, melyek révén gyorsan
azonosíthatók a megfelelő akciótervek;
olyan vészhelyzet-kezelési programokat dolgoz ki és valósít meg, melyek az emberek
védelmét és sérüléseik, valamint a környezeti károk megelőzését szolgálják balesetek
esetén;



meghatározza azokat a speciális célokat, illetve felügyeli azokat és döntéshozóit értesíti
róluk, melyek a foglalkozás-egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi teljesítmény
folyamatos javítását irányozzák elő folyamataikhoz, termékeikhez és szolgáltatásaikhoz
kötődően azok teljes élettartama alatt;



vállalja, hogy biztonságos termékeket és gyártási folyamatokat alakít ki a szennyezőanyagkibocsátás és hulladéktermelés minimalizálása érdekében (beleértve az anyagok
újrafelhasználást és -feldolgozását is), a meglévő természeti erőforrások fogyasztásának
csökkentése érdekében, valamint a klímaváltozás mérséklése érdekében, hogy ezzel óvja
a környezetet, a biodiverzitást és az ökoszisztémát, elsődlegesen abban a régióban, ahol
tevékenykedik;



felhatalmazza, képzi és motiválja alkalmazottait arra, hogy hogyan dolgozzanak
biztonságos és környezetbarát módon, a szervezet valamennyi szintjét folyamatos
képzésekkel és információs programokkal belevonva ebbe, melyek támogatják a
munkahelyi biztonság kultúráját és a környezet tiszteletét, valamint garantálják, hogy a
felelősségek és az eljárások ezen a területen megfelelően frissítve és kommunikálva
legyenek, és világosan megértsék azokat;



támogatja az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó
kapcsolatos információkat és tudatosságnövelő kezdeményezéseket;



folyamatos gyakorlati támogatást kínál a munkavállalók munka/magánélet egyensúlyának
megteremtésére;



felelősségteljes módon kezeli a beszállítói láncot, különösen beleértve a foglalkozásegészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi események figyelembevételét a beszállítók
kiválasztási szempontjai között, a szerződéses kikötésekben és az auditálási feltételekben.
Megköveteli emellett, hogy beszállítói hasonló kezelési modellt alkalmazzanak a saját
beszállítói láncukban, mely megfelel a környezetvédelemre, foglalkozás-egészségügyre és
biztonságra vonatkozó nemzetközi szabványoknak, valamint a működés országában
érvényes törvényeknek és előírásoknak;



megosztja munkahelyi biztonság kultúráját és a környezet tiszteletét a döntéshozóival, és
országos és nemzetközi szinten aktívan együttműködik a különböző intézményekkel és
akadémiai intézményekkel ezen események kezelésében.

eseményekkel

Az ebben az irányelvben szereplő értékek követése érdekében a Pirelli bevezetett egy integrált,
strukturált és dinamikus „egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi” kezelőrendszert, mely az
elismert legjobb módszereken és nemzetközi szabványokon alapul.
A Pirelli felső vezetése az Egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi részleg folyamatos
iránymutatása mellett stratégiai szereppel bír ezen irányelv teljes körű megvalósításában, és
garantálja, hogy ebben részt vesz a Pirelli teljes személyzete, valamint együttműködő partnerei;
garantálja emellett, hogy a viselkedésük összhangban lesz a jelen irányelvben foglalt értékekkel.
A Pirelli döntéshozói számára egy dedikált csatornát (ez a Pirelli honlapján közzétett „Group
Whistleblowing Policy-Complaint Procedure”) biztosít minden olyan helyzet akár anonim
jelentésére, mely ezen irányelv megszegésével fenyeget, vagy mely az egyének egészségét,
biztonságát vagy jólétét kockára teheti, valamint amennyiben a döntéshozók a környezet védelme
érdekében kívánnak fellépni.
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