Политика за здраве, безопасност и околна среда
Защитата на здравето, безопасността и благополучието на хората, както и опазването на околната
среда са основни ценности на Pirelli Group при извършването и развиването на дейността.
Стратегиите на Pirelli за устойчиво развитие имат за цел непрекъснато подобряване по отношение на
околната среда, здравето и безопасността на работното място и благополучието съгласно Ценностите
и Етичния кодекс на Компанията и в съответствие с Модела за устойчивост, предвиден от Глобалния
договор на ООН, „Декларацията на Международната организация на труда за основните принципи и
права в труда“ и „Декларацията от Рио за околната среда и развитието“.
По-конкретно Pirelli:
 се ангажира да управлява дейностите си във връзка с околната среда и здравето и
безопасността на труда съгласно съответното законодателство и всички поети ангажименти,
както и в съответствие с най-високите международни стандарти за управление;






преследва целта за „нулеви наранявания на хора“, като прилага мерки за надлежна
идентификация, оценка и предотвратяване на рискове за здравето и безопасността на труда, за
да намали трайно броя и тежестта на инцидентите и професионалните заболявания, а също
чрез активиране за тази цел на планове за наблюдение за защита на работниците от конкретни
рискове, свързани с работата им;
цели намаляването на въздействието на работата на Групата върху околната среда чрез
надлежна идентификация, оценка и предотвратяване на рискове за околната среда, което
позволява определянето на подходящи планове за действие;
разработва и прилага програми за управление на извънредни ситуации за предотвратяване и
избягване на нараняване на хора и щети за околната среда в случай на инциденти;



определя, наблюдава и информира своите заинтересовани лица за конкретни цели за
непрекъснато подобряване на ефективността на мерките за здравето и безопасността на
труда и опазването на околната среда във връзка с процесите, продуктите и услугите в целия
им жизнен цикъл;



се ангажира да разработва безопасни продукти и производствени процеси, предвидени да
свеждат до минимум замърсяващите емисии, създаването на отпадъци (също и чрез повторно
използване и рециклиране на материали), потреблението на налични природни ресурси и
причините за промени в климата, за да защити околната среда, биоразнообразието и
екосистемите с основен фокус върху регионите, в които работи;



овластява, обучава и мотивира служителите си за работа по безопасен и природосъобразен
начин, въвличайки всички нива на организацията чрез програма за непрекъснато обучение и
информиране, целяща насърчаването на култура на безопасност на труда и уважение към
околната среда, както и осигуряване на надлежното актуализиране, съобщаване и ясно
разбиране на отговорностите и процедурите в тези области;



насърчава инициативи за информиране и подобряване на осведомеността по въпросите на
здравето, безопасността и околната среда;



предлага текуща практическа подкрепа за улесняване на балансирането на служебния и
личния живот на служителите;



управлява снабдителната си верига по отговорен начин, като включва в частност уважение
към въпросите на здравето и безопасността на труда и околната среда в критериите за подбор
на доставчици, в договорните условия и в критериите за одит. Също така изисква
доставчиците да прилагат подобен модел на управление в собствените си снабдителни вериги
в съответствие с международните стандарти, закони и подзаконови актове за околната среда,
здравето и безопасността на труда в държавите, в които развиват дейност;



споделя своята култура на безопасност на труда и защита на околната среда със своите
заинтересовани лица и активно сътрудничи на национално и международно ниво с
институционални и академични организации, занимаващи се с тези въпроси.

С цел спазване на ценностите в настоящата Политика Pirelli прилага интегрирана, структурирана и
динамична система за управление „Здраве, безопасност и околна среда“, която се основава на
признати най-добри практики и международни стандарти.
Висшият мениджмънт на Pirelli, подкрепян с непрекъснатите насоки на отдел Здраве, безопасност и
околна среда, има стратегическа роля в пълното прилагане на тази Политика, осигурявайки участието
на целия персонал и тези, които си сътрудничат с Pirelli, както и съответствието на поведението им с
ценностите, олицетворени в настоящата Политика.
Pirelli осигурява на своите заинтересовани лица отделен канал („Процедурата за сигнализиране
съгласно политиката“ на уеб сайта на Pirelli) за съобщаване за всяка ситуация, също анонимно, която
в нарушение на настоящата Политика създава или би могла да създаде риск за здравето,
безопасността, благополучието на хора, както и за защитата на околната среда.
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