Politica privind gestionarea produselor

Gestionarea produselor face parte din cultura de afaceri durabile şi etice a companiei Pirelli şi cuprinde toate
activităţile care au scopul de a reduce la minimum impactul pe care îl au produsele asupra sănătăţii,
siguranţei, mediului şi societăţii pe parcursul tuturor etapelor ciclului lor de viaţă.
Responsabilitatea noastră privind inovarea materialelor, proiectarea produselor, aprovizionarea, producţia,
distribuţia şi performanţa pe parcursul utilizării unui produs, eliminarea ecologică şi reciclarea vizează
obţinerea unui echilibru optim între rentabilitatea economică, protecţia mediului, sănătatea publică şi nevoile
sociale.
În scopul de a contribui substanţial la menţinerea unui mediu mai sigur, mai curat şi sustenabil atât în
beneficiul persoanelor, cât şi al planetei, compania Pirelli îşi dedică interesul:


evaluării impactul pe care îl au produsele sale asupra mediului şi societăţii - noi evaluăm în mod
sistematic orice riscuri potenţiale asupra sănătăţii, siguranţei, mediului şi societăţii care sunt asociate cu
fiecare etapă a ciclului de viaţă utilă a produselor noastre, implementând cu promptitudine acţiunile
necesare pentru a preveni sau diminua efectele novice posibile;



produselor şi proceselor inovatoare - investim în domeniul cercetării şi dezvoltării pentru a putea
proiecta produse inovatoare şi mai sigure, având în vedere reducerea amprentei asupra mediului, inclusiv
în ceea ce priveşte consumul de apă, producerea de deşeuri, emisiile de poluanţi în apă şi aer, precum şi
creşterea gradului de utilizare a energiei regenerabile;



responsabilizării angajaţilor într-un context sigur – noi investim in dialog, instruire, dezvoltare şi
comunicare pentru a ne asigura că toţi angajaţii noştri sunt calificaţi corespunzător, lucrează într-un mediu
sigur şi sunt conştienţi de rolul important pe care îl au în cadrul procesului de dezvoltare responsabilă a
companiei Pirelli. Avem în vedere optimizarea continuă a nivelului de sănătate şi siguranţă la locul de
muncă, cu scopul de a nu înregistra nicio pagubă şi niciun accident;



implicării în relaţii cu părţile interesate - noi promovăm dialogul continuu, deschis şi transparent cu
părţile interesate pentru a putea clădi relaţii durabile cu avantaje reciproce, asumându-ne responsabilităţi
comune în vederea reducerii la minimum a impactului pe care produsele noastre îl pot avea asupra
sănătăţii, siguranţei, mediului şi societăţii. În special, noi:


colaborăm cu furnizorii pentru a ne asigura că aceştia înţeleg cerinţele companiei Pirelli în ceea ce
priveşte i) calitatea ecologică şi caracterul sigur al produselor şi serviciilor pe care ni le furnizează şi
ii) gestionarea responsabilă a activităţii, sănătăţii, siguranţei şi aspectelor de mediu, atât la sediile
proprii, cât şi la sediile furnizorilor acestora;



oferim asistenţă clienţilor şi utilizatorilor finali pentru a ne asigura că aceştia înţeleg efectele asupra
mediului şi caracterul sigur al produselor noastre, informându-i în mod activ cu privire la cele mai
sigure metode de utilizare a produselor Pirelli, asigurând respectarea cerinţelor de mediu în timpul
utilizării şi eliminarea finală, facilitând reciclarea sau reutilizarea oricând este posibil;



colaborăm cu instituţii guvernamentale, non-guvernamentale, sectoriale şi academice de la nivel
naţional şi internaţional pentru dezvoltarea politicilor şi principiilor globale. Promovăm iniţiative la
nivel local în scopul acordării de maximă atenţie şi prioritizare a tuturor aspectelor privind calitatea,

siguranţa, sănătatea în muncă şi protecţia mediului care au un impact material asupra siguranţei
persoanelor şi conservării mediului.




le oferim părţilor interesate informaţii privind produsele şi modul de gestionare a ciclului de viaţă a
acestora, aducându-le la cunoştinţă gradul de atingere a obiectivelor stabilit pentru perpetuarea
culturii Politicii privind gestionarea produselor companiei Pirelli, asigurând un nivel înalt de
transparenţă.

conformităţii cu cele mai bune practici şi reguli – noi ne gestionăm activităţile conform standardelor,
legilor şi regulamentelor aplicabile la nivel internaţional privind munca, sănătatea, siguranţa şi mediul,
având în permanenţă în vedere respectarea până în cele mai mici detalii şi chiar depăşirea exigenţelor
cerinţelor legale.

Conducerea de nivel superior a Grupului Pirelli, cu sprijinul permanent al Departamentului de tehnologie de
management general, are un rol strategic în punerea integrală în aplicare a acestei Politici, asigurând
implicarea întregului personal şi a colaboratorilor Pirelli, precum 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” publicată pe site-ul web al companiei Pirelli) pentru a raporta, inclusiv sub
anonimat, orice situaţie care, prin încălcarea acestei Politici, prezintă sau ar putea prezenta un risc pentru
Gestionarea produselor companiei Pirelli.
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