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Подходът на фирма „Пирели” към управлението на околната среда се вдъхновява от 

Глобалния договор на Обединените нации, на който Пирели е активен член от 2004г. и се 

изразява в спазването на “Декларацията от Рио за околната среда и развитието”.  

По-конкретно на практика това е приложено чрез възприемането на ниво група на редица 

Политики за устойчивост1, посредством които Пирели се ангажира също и да оцени и намали 

влиянието на собствената си дейност и на продуктите си върху околната среда посредством 

съответния жизнен цикъл, използвайки отговорно материали и природни ресурси в 

намерението си да допринесе за ръст, който да бъде устойчив за околната среда и за 

бъдещите поколения. 

Посредством настоящата политика за Green Sourcing2 Пирели възнамерява да намали 

допълнително отпечатъка, който оставя върху околната среда с оглед на снабдяването на 

материали, блага и услуги. 

По-специално Пирели си поставя за цел да закупува материали, блага и услуги, чийто 

екологичен отпечатък е с доказано по-малко влияние в сравнение със средния пазарен 

еквивалент, като разглежда всички етапи от жизнения цикъл и с особено внимание към 

управлението на края на живота на продукта в съответствие с философията Zero Waste to

Landfill.

Настоящата Политика ще намери конкретно практическо приложение посредством специални 

вътрешни оперативни насоки за всяка сфера на снабдяване и закупуване. 

Конкретните концепции за Намаляване, повторно използване и оползотворяване са отразени 

във Фирмения модел за снабдяване с материали, блага и услуги, като се отнасят и до 

проектираното в границите на групата, но произведено от трети лица.

Пирели се ангажира да поощрява доставчиците си да включват политиката на Green 

Sourcing в техния модел на снабдяване и по дължината на съответната доставна верига. 

Политиката е направена обществено достояние и се разпространява сред всички дружества 
от Групата на местния език. 
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1
Под Политики за устойчивост на групата се разбират следните: Ценности и Етичен кодекс, Политика за 

дружествената отговорност за здравето, безопасността и трудовите права, Околна среда, политиката за Качество.
2
Под Green Sourcing Пирели разбира практиката по снабдяване с  блага и услуги, които са проектирани, 

произведени и използвани с по-малко влияние върху природните ресурси спрямо еквивалентната средна пазарна 
стойност.

http://www.unglobalcompact.org/

