Product Stewardship-beleid

Product Stewardship maakt deel uit van de duurzame en ethisch verantwoorde bedrijfscultuur
van Pirelli en betreft alle activiteiten die het effect minimaliseren op de gezondheid, de veiligheid,
de samenleving en het milieu, van de producten, en dit in al hun levenscyclusfasen.
Wat betreft de materiaalinnovatie, het product-design, het inkopen, de fabricage, de distributie,
de prestaties van het product tijdens het gebruik, het afdanken en recycleren ervan, moeten wij
het juiste evenwicht vinden tussen economische welvaart, milieubescherming, openbare
gezondheid en maatschappelijke behoeften.
Pirelli wil een substantiële bijdrage leveren aan een veiliger, schoner en duurzaam milieu voor de
mens en onze planeet en verbindt zich tot:


beoordeling van de ecologische en maatschappelijke invloed van onze producten - wij
evalueren systematisch elk potentieel risico voor de gezondheid, de veiligheid, het milieu en de
maatschappij, dat verbonden kan zijn aan de levensloopfasen van een product en
implementeren onmiddellijk alle acties die nodig zijn om mogelijke negatieve effecten te
voorkomen of te verminderen.



vernieuwing van producten en processen - wij investeren in onderzoek en ontwikkeling om
innovatieve en veiligere producten te ontwerpen en daarbij onze ecologische voetafdruk,
inclusief ons waterverbruik, onze afvalproductie en emissies in water en lucht te verminderen
en ons gebruik van duurzame energie te verhogen.



ontwikkeling van onze mensen in een veilige context. Wij investeren in dialoog, opleiding,
ontwikkeling en communicatie om te waarborgen dat onze mensen voldoende gekwalificeerd
zijn, in een veilige omgeving werken en zich bewust zijn van de belangrijke rol die zij vervullen
in de verantwoorde groei van Pirelli. Wij streven naar een continue verbetering van de
bedrijfsgezondheid en -veiligheid voor onze werknemers met als uiteindelijke doelstelling een
“schade- en ongevalvrije” werkomgeving.



participatie van de Stakeholders - wij bevorderen een doorlopende, open en oprechte dialoog
met onze Stakeholders om te bouwen aan duurzame relaties die voor iedereen voordelig zijn
en waarin de gemeenschappelijke verantwoordelijkheden worden gedeeld om de effecten van
onze producten op de gezondheid, de veiligheid, het milieu en de maatschappij te
minimaliseren. In het bijzonder:


zorgen wij ervoor dat onze leveranciers de eisen begrijpen die Pirelli stelt aan i) de kwaliteit
van de aan ons geleverde producten en diensten wat het milieu en de gezondheid betreft,
ii) een verantwoordelijk beleid van arbeids-, gezondheids- en milieukwesties, zowel in hun
eigen werkomgeving als die van hun leveranciers;



ondersteunen we klanten en eindgebruikers opdat zij de effecten op het milieu en de
veiligheidsaspecten van onze producten volledig begrijpen, door hen actief in te lichten
over de veiligste manieren om producten van Pirelli te gebruiken, met respect voor het

milieu, tijdens het gebruik maar ook tijdens de afdankingsfase door recyclage of
hergebruik te bevorderen daar waar dit kan;





werken we samen met nationale en internationale gouvernementele en nietgouvernementele organen en sectorale en academische instellingen om een
overkoepelend beleid en globaal geldende principes te ontwikkelen. Wij bevorderen
plaatselijke initiatieven zodat alles wat te maken heeft met kwaliteit, veiligheid, gezondheid
op het werk en het milieu, dat daadwerkelijk effect heeft op de veiligheid van mensen en
het milieubehoud, maximale aandacht en voorrang krijgt.



houden wij onze Stakeholders op de hoogte van onze producten en het
levenscyclusbeheer en over de resultaten die we hebben bereikt in het kader van onze
doeleinden, om de cultuur van Pirelli’s Product Stewardship zo transparant mogelijk te
maken.

optimale praktijken en voldoen aan normen – wij organiseren onze activiteiten om te voldoen
aan de internationale standaarden, toepasbare wetten en normen inzake arbeid, gezondheid,
veiligheid en milieu, en nemen elke uitdaging aan om de wettelijke eisen ook te overtreffen.

Het topmanagement van Pirelli wordt constant ondersteund door de algemene Directie
Technologie en vervult een strategische rol in de complete implementatie van het onderhavige
Beleid zodat al het personeel en iedereen die samenwerkt met Pirelli bij dit beleid wordt
betrokken en ieders gedrag de waarden die zijn uitgedrukt in dit Beleid weerspiegelt.
Pirelli heeft een eigen kanaal voorbehouden voor haar Stakeholders (de “Group Whistleblowing
Policy-Complaint Procedure” gepubliceerd op de website van Pirelli) om elke situatie te melden,
ook anoniem, die dit beleid overtreedt en een risico vormt of kan vormen voor het Product
Stewardship van Pirelli.
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