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Pendekatan Pirelli bagi pengelolaan lingkungan ditetapkan sesuai dengan Global Compact
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mana Pirelli telah aktif menjadi anggotanya sejak tahun 2004,
serta sejalan dengan "Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan".
Prinsip-prinsip ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kebijakan Keberlanjutan Grupi
yang dijalankan Pirelli, diantaranya, dan mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan sendiri dan
produk sepanjang daur hidup mereka, serta menggunakan bahan-bahan dan sumber daya alam
secara bertanggung jawab, dengan maksud untuk memberikan kontribusi bagi pertumbuhan yang
berkelanjutan bagi lingkungan dan generasi mendatang.
Dengan Kebijakan Pengadaan yang Peduli Lingkungan iniii Pirelli berusaha untuk lebih
mengurangi jejak lingkungan perusahaan yang ada kaitannya dengan pengadaan sumber bahan
baku, produk, dan jasa.
Pirelli ingin membeli bahan, produk, dan layanan yang jejak lingkungannya terbukti berdampak
lebih rendah daripada rata-rata yang ada di pasar serupa, mempertimbangkan semua fase siklus
hidup dari material yang bersumber dan berfokus secara khusus pengelolaan akhir daur pakai,
sesuai dengan falsafah Tanpa Sampah ke TPA.
Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui penerapan panduan operasional di tingkat internal pada
bagian pengadaan dan pembelian.
Konsep Pengurangan (Reduce), Penggunaan Kembali (Reuse), dan Pemulihan (Recovery) yang
terpadu dalam Model Pengadaan Pirelli untuk bahan baku, produk, dan layanan, juga rancangan
yang dianggap sebagai buatan sendiri namun produksinya menunjuk ke pihak luar.
Pirelli ingin memaksimalkan manfaat dari kebijakan Pengadaan yang Peduli Lingkungan ini dengan
meminta Pemasok untuk menerapkannya di dalam proses pengadaan mereka sendiri maupun di
seluruh rantai pasokan mereka.
Kebijakan ini diterbitkan dan didistribusikan kepada semua Afiliasi Pirelli dalam bahasa lokal
mereka.
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Kebijakan Keberlanjutan Grup merujuk pada:

Nilai-Nilai dan Kode Etik, Kebijakan Tanggung Jawab Sosial untuk

Kesehatan, Keselamatan dan Hak-Hak Kerja, , dan Kebijakan Kualitas..
ii

Dengan "Pengadaan yang Peduli Lingkungan " ini, Pirelli melakukan penunjukan terhadap pemasok produk dan layanan

yang diterima, dibuat, serta digunakan dengan dampak yang rendah terhadap sumber daya alam dari rata-rata pasar yang
setara.

