Tuotteiden hyvää käyttöä koskeva käytäntö

Tuotteiden hyvää käyttöä koskeva käytäntö on osa Pirellin kestävää ja eettistä
liiketoimintakulttuuria. Se sisältää kaikki toimenpiteet, joiden tarkoituksena on vähentää tuotteista
niiden käyttöiän aikana terveyteen, turvallisuuteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvaa
haittaa.
Velvollisuutemme on varmistaa oikea tasapaino taloudellisen hyvinvoinnin, ympäristönsuojelun,
julkisen terveyden ja sosiaalisten tarpeiden välillä. Sitä varten kiinnitämme erityistä huomiota
materiaali-innovaatioon, tuotesuunnitteluun, lähteiden selvittämiseen, valmistukseen, jakeluun ja
suorituskykyyn tuotteen koko käyttöiän ajan sekä tuotteiden hävittämiseen ja kierrättämiseen
niiden käytön jälkeen.
Jotta voimme todella luoda turvallisemman, puhtaamman ja kestävämmän ympäristön ihmisille ja
maapallolle, Pirelli sitoutuu:


arvioimaan tuotteidensa ympäristövaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset – Arvioimme
järjestelmällisesti kaikki mahdolliset terveyteen, turvallisuuteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan
kohdistuvat riskit, jotka liittyvät tuotteidemme kuhunkin käyttövaiheeseen, ja toteutamme
viipymättä tarvittavat toimenpiteet mahdollisten haittavaikutusten poistamiseksi tai
vähentämiseksi.



luomaan innovatiivisia tuotteita ja prosesseja – Investoimme tutkimus- ja kehitystyöhön, jotta
voimme suunnitella innovatiivisia ja turvallisempia tuotteita, sitoudumme pienentämään
hiilijalanjälkeämme, vähentämään veden kulutusta, jätteiden tuottoa ja veteen ja ilmaan
pääseviä päästöjä sekä lisäämään uusiutuvan energian käyttöä.



panostamaan työntekijöihinsä – Kiinnitämme erityistä huomiota keskusteluun, koulutukseen,
kehitykseen ja viestintään, jotta voimme taata, että työntekijämme ovat täysin päteviä,
työskentelevät turvallisella tavalla ja tietävät roolinsa Pirellin vastuullisessa kasvussa. Pyrimme
parantamaan jatkuvasti työterveyttä ja työturvallisuutta. Tavoitteenamme on, ettei mitään
vahinkoja ja onnettomuuksia pääse tapahtumaan.



aktivoimaan osakkeenomistajat – Edistämme jatkuvaa, avointa ja reilua keskustelua
osakkeenomistajiemme kanssa. Sen tarkoituksena on luoda kestävät suhteet, joista on etua
kaikille osapuolille, sekä jakaa yhteinen vastuu siitä, että vähennämme tuotteistamme
terveyteen, turvallisuuteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan aiheutuvia vaikutuksia. Pyrimme
etenkin:


varmistamaan, että toimittajat ymmärtävät Pirellin vaatimukset, jotka koskevat i) heidän
toimittamiensa tuotteiden ja palveluiden ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvää laatua ja ii)
työnteon, terveyden, turvallisuuden ja ympäristönsuojelun vastuullista hallintaa sekä
omissa että toimittajan toimipisteissä.



kannustamaan asiakkaita ja loppukäyttäjiä varmistamaan, että he ymmärtävät
tuotteidemme ympäristövaikutukset ja turvallisuustekijät, tutustumaan aktiivisesti
turvallisimpiin tapoihin käyttää Pirellin tuotteita sekä suojelemaan ympäristöä tuotteiden

käytön aikana ja hävittämisen yhteydessä helpottamalla kierrätystä ja uudelleen käyttöä
mahdollisuuksien mukaan.





tekemään yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten hallituksen alaisten, hallituksesta
riippumattomien, alakohtaisten ja akateemisten toimijoiden kanssa kehittääksemme
globaaleja käytäntöjä ja periaatteita. Edistämme paikallisia aloitteita, joiden tavoitteena on
parantaa laatua, turvallisuutta, työterveyttä ja ympäristönsuojelua mahdollisimman
tehokkaasti kaikissa tilanteissa, jotka vaikuttavat ihmisten turvallisuuteen ja ympäristön
suojelemiseen.



välittämään osakkeenomistajille tietoa tuotteistamme ja niiden käyttöiän aikaisesta
hallinnasta, raportoimaan tuloksista, jotka koskevat Pirellin tuotteiden hyvää käyttöä
koskevan käytännön tavoitteita, sekä takaamaan, että toimintamme on mahdollisimman
avointa.

noudattamaan parhaita käytäntöjä ja sovittuja sääntöjä – Hallitsemme toimintaamme
kansainvälisesti tunnustettujen työ-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöstandardien sekä
sovellettavien lakimääräysten mukaisesti ja pyrimme aina mahdollisuuksien mukaan ylittämään
lakimääräysten vaatimukset.

Pirellin ylimmällä johdolla, joka saa jatkuvaa tukea yleisestä hallintateknologiasta, on strateginen
rooli tämän käytännön täysimittaisessa toteuttamisessa. Sen tehtävänä on taata, että koko
henkilöstö ja Pirellin kanssa yhteistyötä tekevät tahot osallistuvat tämän käytännön toteuttamiseen
ja toimivat käytännön arvojen mukaisesti.
Pirellin osakkeenomistajien käytössä on erityinen kanava (Pirellin verkkosivustolla julkaistu
"Konsernin Whistleblowing-ilmiantojärjestelmä"), jota kautta voi raportoida (myös anonyymisti)
mistä tahansa tilanteesta, joka tämän käytännön vastaisesti uhkaa tai voi uhata Pirellin tuotteiden
hyvää käyttöä koskevaa käytäntöä.
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