Политика по управление на продуктите

Управлението на продуктите е част от устойчивата и етична бизнес култура на Pirelli и обхваща
всички дейности, целящи да намалят въздействието на продуктите върху здравето, безопасността,
околната среда и обществото през всички фази от техния жизнен цикъл.
Нашата отговорност по отношение на иновациите на материалите, дизайна на продуктите,
доставките, производството, дистрибуцията и представянето по време на употребата, изхвърлянето и
рециклирането на продукта е да се стремим към постигане на правилния баланс между икономически
напредък, опазване на околната среда, общественото здраве и социалните нужди.
Като има за цел да допринесе съществено за по-безопасна, по-чиста и устойчива околна среда за
хората и нашата планета като цяло, Pirelli се ангажира да:


оценява въздействието на своите продукти върху околната среда и обществото - ние
систематично оценяваме всеки риск за здравето, безопасността, околната среда и обществото,
произтичащ от всяка фаза от жизнения цикъл на продукта, като бързо предприемаме
необходимите действия за предотвратяване или намаляване на евентуални различни въздействия;



въвежда иновации в продуктите и процесите - ние инвестираме в научноизследователска и
развойна дейност, за да създаваме иновативни и по-безопасни продукти, като се ангажираме с
намаляване на нашия отпечатък върху околната среда, включващ потреблението на вода,
производството на отпадъци, вредните емисии във водата и въздуха, и увеличаване на употребата
на възобновяема енергия;



оказва подкрепа на своите служители в контекста на тяхната безопасност – ние инвестираме в
диалог, обучение, развитие и комуникация, за да сме сигурни, че нашите служители са надлежно
квалифицирани, работят в безопасна среда и са наясно с ключовата си роля за отговорния растеж
на Pirelli. Ние непрекъснато се стремим към подобряване на здравето и безопасността на работната
среда, като нашите цели са “без щети” и “нула инциденти”;



работи съвместно със заинтересованите лица - ние насърчаваме продължителния открит и
честен диалог с нашите заинтересовани лица, който има за цел да изгради устойчиви
партньорства, които водят до взаимни ползи, като в същото време споделяме общи отговорности
да намалим въздействието на нашите продукти върху здравето, безопасността, околната среда и
обществото. В частност, ние:


работим заедно с доставчиците, за да сме сигурни, че те разбират изискванията на Pirelli,
свързани с i ) околната среда и качеството на безопасност на продуктите и услугите, които ни
доставят, и ii) отговорното решаване на въпросите, свързани с труда, здравето, безопасността
и околната среда, възникнали както при нас, така и в помещенията на доставчиците;



оказваме подкрепа на клиентите и на крайните потребители, за да сме сигурни, че те разбират
влиянието върху околната среда и характеристиките, свързани с безопасността, на нашите
продукти, като активно ги информираме за най-безопасните начини на употреба на
продуктите на Pirelli, с отговорно отношение към околната среда по време на тяхното

използване и изхвърляне, като улесняваме рециклирането или повторната им употреба, където
това е възможно;





работим съвместно с национални и международни правителствени, неправителствени,
секторни и академични организации за развитието на нашата политика и принципи.
Насърчаваме инициативи на местно ниво, които имат за цел да осведомят максимално и да
дадат приоритет на всички въпроси, свързани с качеството, безопасността, здравето на
работното място и околната среда, които оказват физическо въздействие върху безопасността
на хората и опазването на околната среда.



даваме информация на заинтересованите лица за нашите продукти и подхода за управление на
жизнения им цикъл, както и да им докладваме резултатите за постигането на целите,
поставени при следването на културата на Pirelli за управление на продуктите, като по този
начин осигуряваме висока степен на прозрачност.

отговаря на най-добрите практики и правила – ние извършваме дейностите си в съответствие с
международно признатите стандарти за труд, здраве, безопасност и околна среда, действащите
закони и разпоредби, като винаги обмисляме възможността да предизвикаме и надхвърлим
законовите изисквания.

Главното ръководство на Pirelli, с подкрепата и продължаващите напътствия на главния мениджър по
технологии, има основна роля в пълното прилагане на тази Политика, осигурявайки намесата на
целия персонал и на всички, които си сътрудничат с Pirelli, както и тяхното поведение спрямо
ценностите, заложени в тази Политика.
Pirelli осигурява на заинтересованите лица специален канал (“Процедура по отговарящо на
политиката групово съобщаване за нередности”, публикувана на уебсайта на Pirelli) за докладване, в
това число и анонимно, на всякакви ситуации, които са в разрез с тази Политика или биха могли да
представляват риск за управлението на продуктите на Pirelli.
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