Zásady péče o výrobek

Péče o výrobek je součástí podnikové kultury společnosti Pirelli zaměřené na etiku a udržitelnost. Do této
oblasti spadají všechny aktivity soustředící se na minimalizaci zdravotních, bezpečnostních,
environmentálních a společenských dopadů výrobků ve všech fázích jejich životního cyklu.
Považujeme za svou povinnost při inovacích materiálů, designu výrobků, zajišťování zdrojů, výrobě,
distribuci i provozu výrobků, jejich likvidaci či recyklaci nalézat správnou rovnováhu mezi ekonomickými
přínosy, ochranou životního prostředí, zdravím veřejnosti a sociálními potřebami.
S cílem dosáhnout zásadního pokroku při zajišťování bezpečnějšího, čistšího a udržitelného životního
prostředí pro lidi i naši planetu se společnost Pirelli zavazuje k tomu, že:


bude vyhodnocovat environmentální a společenské dopady svých produktů – systematicky
hodnotíme všechna potenciální zdravotní, bezpečnostní, environmentální a sociální rizika v každé fázi
životního cyklu našich výrobků a bezodkladně podnikáme potřebné kroky, abychom předešli vzniku
nepříznivých dopadů nebo omezili jejich rozsah;



bude inovovat výrobky a procesy – investujeme do výzkumu a vývoje s cílem navrhovat inovativní
a bezpečnější výrobky, snažíme se omezovat náš dopad na životní prostředí včetně spotřeby vody,
produkce odpadů, tekutých i plynných emisí a zároveň posilovat využívání obnovitelných zdrojů energie;



bude podporovat své zaměstnance a jejich bezpečné prostředí – investujeme do dialogu, školení,
rozvoje i komunikace, abychom našim zaměstnancům zajistili potřebnou kvalifikaci a bezpečné pracovní
prostředí a posílili v nich povědomí o jejich klíčové roli v rámci odpovědného růstu značky Pirelli.
Snažíme se o průběžné zlepšování v oblasti zdraví a bezpečnosti, přičemž našim cílem je dosáhnout
„nulových škod“ a „nulového počtu pracovních úrazů“;



bude spolupracovat se zainteresovanými stranami – podporujeme průběžně vedený, otevřený
a spravedlivý dialog se zainteresovanými stranami zaměřený na budování udržitelných vztahů
přinášejících vzájemný prospěch. Zároveň sdílíme povinnosti zaměřené na minimalizaci zdravotních,
bezpečnostních, environmentálních a sociálních dopadů našich produktů. Za tím účelem zejména:


spolupracujeme s dodavateli, aby pochopili požadavky kladené společností Prirelli v oblasti i)
environmentální a bezpečnostní kvality služeb a výrobků, které nám dodávají a ii) odpovědné správy
pracovních, zdravotních, bezpečnostních a environmentálních otázek, a to jak v jejich závodech, tak
i v závodech jejich dodavatelů;



podporujeme zákazníky a koncové uživatele, aby pochopili dopady našich výrobků na životní
prostředí a jejich bezpečnostní vlastnosti. Dosahujeme toho jejich aktivním informováním
o nejbezpečnějších způsobech používání produktů značky Pirelli a respektování životního prostředí
při jejich používání a likvidaci. Za tímto účelem zajišťujeme v maximální míře možnost jejich
recyklace nebo opakovaného použití;



spolupracujeme s národními a mezinárodními vládními i nevládními, oborovými i akademickými
institucemi a organizacemi s cílem vytvářet globální zásady a principy. Podporujeme lokální
iniciativy zaměřené na maximální zohledňování a upřednostňování všech otázek týkajících se

kvality, bezpečnosti, ochrany zdraví na pracovišti a ochrany životního prostředí, jež mají konkrétní
dopady na bezpečnost lidí a ochranu životního prostředí.




poskytujeme zainteresovaným stranám informace o našich výrobcích a správě jejich životního cyklu,
stejně jako výsledky ukazující míru naplňování cílů v oblasti Zásad péče o výrobek společnosti
Pirelli a zajišťujeme vysokou míru transparentnosti.

bude dodržovat doporučené postupy a pravidla – ve své činnosti se řídíme mezinárodně uznávanými
normami v oblasti práce, zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, platnými zákony i nařízeními. Vždy se
přitom snažíme zákonem vyžadovanou úroveň ochrany dále překračovat.

Při naplňování těchto Zásad má strategickou roli vrcholový management společnosti Pirelli za průběžné
podpory generálního managementu pro technologii. Tímto způsobem se zajišťuje zapojení všech
zaměstnanců i spolupracovníků společnosti Pirelli a soulad jejich jednání s hodnotami zakotvenými v těchto
Zásadách.
Společnost Pirelli zajišťuje pro Zainteresované strany speciální komunikační kanál („Zásady skupiny pro
whistleblowing a podávání stížností“ zveřejněné na webu Pirelli) umožňující nahlásit, a to i anonymně,
jakoukoli situaci, kdy porušení těchto Zásad představuje, nebo by mohlo představovat riziko s ohledem na
pravidla péče o výrobek společnosti Pirelli.
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