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Abordarea Pirelli cu privire la gestionare mediului înconjurător se inspiră din Global Compact al Naţiunilor
Unite, din care Pirelli face parte ca membru activ din 2004, şi este exprimată conform "Declaraţiei de la Rio cu
privire la mediu şi dezvoltare".
Concret, acest lucru se manifestă prin adoptarea la nivel de grup a unei serii de politici de
sustenabilitate1 prin care Pirelli se obligă, printre altele, să evalueze şi să reducă impactul asupra
mediului a propriei activităţi şi a propriilor produse prin intermediul ciclului de viaţă
corespunzător, folosind în mod responsabil materiale şi resurse naturale, cu intenţia de a
contribui la o creştere sustenabilă pentru mediu şi generaţiile viitoare.
Prin actuala politică de Green Sourcing2 Pirelli intenţionează să reducă ulterior propria amprentă
ambientală cu referire la aprovizionarea cu materiale, bunuri şi servicii.

În particular, Pirelli îşi propune achiziţionarea de materiale, bunuri şi servicii a căror amprentă
ambientală să se demonstreze cu un impact mai redus faţă de media echivalentă pe piaţă,
considerând toate fazele ciclului de viaţă şi cu o atenţie deosebită aspra gestionării sfârşitului de
viaţă, în conformitate cu filozofia Zero Waste to Landfill.
Politica prezentă va fi implementată concret prin linii directorii specifice operative interne pentru
fiecare domeniu de aprovizionare şi achiziţie.

Concepte specifice de Reducere, Refolosire şi Recuperare sunt transpuse în modelul
companiei în cadrul aprovizionării cu materiale, bunuri şi servicii şi se referă inclusiv la
proiectările interne produse de terţi.
Pirelli se angajează să-şi încurajeze furnizorii să integreze politica de Green Sourcing în modelul
lor de aprovizionare şi în cadrul lanţului de furnizare corespondent.
Politica este publică şi se difuzează tuturor societăţilor grupului în limba locală.
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Prin Politici de Sustenabilitate ale Grupului se face referinţă la următoarele: valorile şi codul etic, politica de
responsabilitate socială pentru sănătate, siguranţă şi drepturi la locul de muncă, mediul înconjurător, politica de calitate.
2
Prin Green Sourcing Pirelli intenţionează să efectueze aprovizionarea de bunuri şi servicii care să fie concepute, produse
şi utilizate cu un impact minor asupra resurselor naturale faţă de media echivalentă pe piaţă.

