ХАРТІЯ ПО ЛІСОВИХ ГОРІХАХ
Група Ferrero прагне до вдосконалення всього ланцюжка створення вартості і приділяє
особливу увагу соціальному та екологічному аспектам закупівлі сировини, що
використовується у виробництві своєї продукції.
У цій Хартії представлені цілі Групи Ferrero зі створення сектора лісових горіхів на благо людям
і природі, а також зобов'язання, прийняті по реалізації заявлених цілей в рамках діяльності з
виробництва лісових горіхів та відбору постачальників.
НАША МЕТА

виробити новий підхід у вирішенні складних завдань.

Наша мета - стати драйвером сектора лісових горіхів,
що створює цінність для всіх і забезпечує процвітання
фермерів і фермерських спільнот, беззастережне
дотримання прав трудящих та дітей, а також
просування екологічних цінностей за рахунок
застосування методів регенеративного землеробства.

Ми переконані, що при спільній роботі можна
домогтися більшого. Саме тому платформою для
досягнення наших цілей є партнерство і
співробітництво з постачальниками, фермерами,
фермерськими спільнотами, неурядовими
організаціями, науковими та навчальними
установами, місцевими та національними органами
влади, іншими компаніями і представниками галузі.

Для компанії Ferrero основоположною вимогою є
дотримання принципів, викладених в Політиці Ferrero
в області прав людини і Кодексі постачальника
Ferrero, а також чинного законодавства і
нормативних вимог. Ми контролюємо дотримання
нашими постачальниками цих вимог за допомогою
відстеження всього ланцюжка створення вартості,
проведення строгих комплексних перевірок
постачальників і застосування методів управління
наслідками. Ми встановлюємо чіткі принципи і
очікування в рамках основних вимог і вимагаємо від
наших постачальників їх визнання за допомогою
прийняття Кодексу постачальника Ferrero.
У той же час ми переконані, що для реалізації своїх
цілей Ferrero необхідно виходити за рамки
стандартних вимог і вжити додаткових зусиль.
Компанія Ferrero вважає, що для прискорення змін та
впровадження нових методів недостатньо тільки
відповідати вимогам і управляти наслідками важливо зайняти проактивну позицію, щоб при
реалізації обраних напрямків і ініціатив зуміти

Наші цілі і зобов'язання реалізуються за трьома
напрямками:
1) права людини і соціальні практики
2) охорона навколишнього середовища та сталий
розвиток
3) прозорість постачальників
В рамках кожного напрямку ми визначаємо важливі
завдання компанії Ferrero і встановлюємо для себе
конкретні зобов'язання по обраних пріоритетах та
ініціативах (розділ Додаткові дії)
На малюнку 1 показані наші загальні початкові
зобов'язання в рамках кожного напрямку на період до
грудня 2023 року. В їх рамках будуть реалізовуватися
більш вузькі цілі, інформацію про досягнення яких ми
публікуємо додатково до цієї Хартії в щорічних
планах дій і звітах про виконання положень Хартії.

ХАРТИЯ ПО ЛЕСНОМУ ОРЕХУ
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ПРАВА ЛЮДИНИ І
СОЦІАЛЬНІ ПРАКТИКИ

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА ТА СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Ferrero прагне до забезпечення
Ferrero застосовує принципи
щасливого дитинства і захисту дітей регенеративного землеробства у
протягом всього ланцюжка поставок власних фермерських
господарствах і в окремих регіонах

ПРОЗОРІСТЬ
ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

Ferrero забезпечує повну
простежуваність
всіх своїх постачальників аж до
фермерських господарств

В основі трьох напрямків лежить КОМПЛЕКСНА ПЕРЕВІРКА всіх постачальників компанії
Ferrero.
Малюнок 1. Загальні зобов'язання компанії Ferrero
НАПРЯМОК 1.
ПРАВА ЛЮДИНИ І СОЦІАЛЬНІ ПРАКТИКИ
Ми віримо в необхідність дотримання прав людини по
відношенню до всіх учасників нашого ланцюжка
створення вартості.
Ferrero не сприймає експлуатації людей в будь-яких
формах, включаючи дитячу працю, примусову працю,
а також незадовільні житлові умови
сільськогосподарських працівників, несправедливі
умови праці. Ferrero прагне до врегулювання всіх
звернень, що надходять.
Крім того, ми вважаємо, що люди, які вирощують
лісові горіхи або зайняті в його виробництві, повинні
отримувати справедливу винагороду за свою роботу.
Далі докладно викладено, що ми вважаємо основними
вимогами і що ми робимо на ряду з цими вимогами
додатково.
ОСНОВНІ ВИМОГИ
Принципи компанії, викладені в Політиці Ferrero в
області прав людини і Кодексі постачальника,
чинному законодавстві та нормативних вимогах.

шкодить їх фізичному і розумовому розвитку».
Це означає роботу, яка:
• розумово, фізично, соціально або морально
небезпечна і шкідлива для дітей;
• перешкоджає здобуттю дитиною освіти;
• позбавляє дитину можливості відвідувати школу;
• зобов'язує дитину кидати навчання;
• вимагає від дитини поєднувати відвідування
занять з важкою і тривалою працею.
Ми також керуємося Принципами захисту прав дітей
при здійсненні нашої діяльності. Даний підхід
розроблений в рамках Глобального договору ООН і
фонду SavetheChildren для керівництва всім спектром
дій компаній, що вживаються ними на робочих місцях
в регіонах присутності і в місцевих громадах з метою
забезпечення поваги і підтримки прав дітей.
Ми вимагаємо від постачальників прийняття
відповідних заходів з метою виявлення, запобігання і
вирішення проблем, пов'язаних з використанням
дитячої праці.
Усунення примусової, кабальної та обов'язкової
праці

Захист1 дітей та усунення дитячої праці
Ми переконані, що діти мають право на щасливе
дитинство. Для компанії Ferrero це означає право на
освіту та безпечне довкілля, які сприяють
повноцінному розвитку дитини. Дитяча праця прямо
суперечить цьому принципу.
Дитяча праця визначається МОП як «робота, яка
позбавляє дітей їх права на ігри та на основні потреби,
підриває їх потенціал, ущемляє їх гідність, а також

_______________________________

«Дитина» означає будь-яку особу у віці до 15 років, нижче
віку, що передбачає завершення обов'язкової шкільної освіти,
або яка не досягла мінімального віку для працевлаштування за
1
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Ми виступаємо проти примусової праці в значенні,
визначеному МОП, і засуджуємо використання всіх
форм примусової та обов'язкової праці, включаючи
примусову працю в'язнів, насильницький найм,
підневільну працю, сучасні форми рабства та всі
форми торгівлі людьми в ланцюжку створення
вартості.
Ми виступаємо проти примусової, кабальної і
обов'язкової праці і використовуємо 11 показників

законодавством відповідної країни, в залежності від того, який
вік більше.

2

МОП2 в якості орієнтира для прийняття відповідних
заходів щодо виявлення, запобігання і вирішення
проблем, пов'язаних з примусовою працею.

•

Відповідальний найм робочої сили3
Під відповідальним наймом розуміється захист
працівників, особливо тимчасових і сезонних
працівників, від способів найму, при яких не
дотримуються права людини.
Ми вимагаємо від постачальників забезпечення найму
працівників протягом всього ланцюжка створення
вартості, в тому числі на рівні фермерських
господарств, з дотриманням етичних принципів. Це
означає відмову від всіх форм дискримінації та
домагання, недоречного і зневажливого поводження,
заохочення рівних можливостей для всіх працівників,
в тому числі тимчасових, сезонних, а також
працівників, зайнятих в країнах, резидентами або
громадянами яких вони не є.
Ferrero також вимагає від постачальників
забезпечення найму працівників з дотриманням їх
основних прав, до яких відноситься надання
працівникові письмового трудового договору на
зрозумілій йому мові до початку терміну дії договору
і включає докладну інформацію про заробітну плату,
тривалість робочого часу, умови проживання та праці,
а також про соціальне забезпечення. Ferrero наполягає
на тому, щоб ці положення як мінімум відповідали
національним нормам, а також закликає
дотримуватися міжнародних стандартів.
Наші вимоги до постачальників:
• застосування відповідального підходу до найму
робочої сили, тобто. дотримання Принципу I Кодексу
постачальника Ferrero (Права людини та соціальні
практики);
• поширення наших принципів відповідального
найму серед їх постачальників та інших учасників
ланцюжка поставок з метою встановлення
співробітництва та вжиття відповідних заходів для
безперервного вдосконалення.
Справедливі та безпечні умови праці4
Справедливі і безпечні умови праці означають повагу
основних прав працівників, таких як справедлива і
конкурентоспроможна заробітна плата та нормальна
тривалість робочого часу, представлення інтересів
працівників, свобода об'єднання, безпечні умови праці
і умови проживання, а також доступ до соціального
забезпечення і основних пільг.

забезпечення справедливих і безпечних умов праці
відповідно до Конвенцій МОП щодо захисту
заробітної плати, тривалості робочого часу та
періодів відпочинку, свободу асоціацій і захисту
права на організацію, колективні договори і
представленні інтересів працівників, безпеки і
гігієни праці.

Придбання землі і права корінних народів і
місцевих громад5
Компанія Ferrero визнає необхідність проведення
всебічних консультацій перед придбанням землі з
метою забезпечення дотримання прав корінних
народів і місцевих громад.
Наші вимоги до постачальників:
•

застосування способів захисту навколишнього
середовища і екосистем як основи для захисту
прав на землю, традиційної культури та умов
життя місцевих громад.

ДОДАТКОВІ ДІЇ
Ferrero сприяє створенню більш справедливого
ланцюжка створення вартості для людей, зайнятих у
виробництві лісового горіха.
За рахунок реалізації окремих ініціатив Ferrero
прагне до дотримання прав дітей та їх захисту
протягом всього ланцюжка поставок.
Для забезпечення щасливого дитинства і захисту дітей
ми співпрацюємо з національними та місцевими
владами, компетентними установами і ключовими
стейкхолдерами і націлені на вироблення рішень,
ефективних і корисних для всіх сторін-учасниць.
Приділяючи особливу увагу сезону збору врожаю і
реалізуючи окремі ініціативи в зв'язку з цим, ми
прагнемо до створення безпечного робочого
середовища, де діти не повинні працювати і мають
право на освіту.
За рахунок реалізації окремих ініціатив, які
сприяють розробці рішень на рівні конкретних
спільнот з метою поліпшення їх соціального стану
та підвищення стійкості фермерів до зовнішніх
чинників
Ключовим аспектом є пошук способів підвищення
стійкості фермерів до зовнішніх чинників. В той же
час ми визнаємо, що рішення деяких більш складних
соціальних проблем вимагає глибшого вивчення
ситуації і пошуку рішень на основі отриманих знань.

Наші вимоги до постачальників:

____________________
11 показників МОП
3
Відноситься до розділу Кодексу постачальника Ferrero:
Справедлива заробітна плата. Тривалість робочого часу.
Різноманітність і облік індивідуальних особливостей. Відмова
від дискримінації та домагання. Охорона праці та техніка
безпеки
2
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___________________________________
Відноситься до розділу Кодексу постачальника Ferrero:
Справедлива заробітна плата. Робочий час. Різноманітність і
облік індивідуальних особливостей. Відмова від дискримінації
та домагання. Свобода об’єднання та колективні переговори.
Охорона праці і техніка безпеки
5
Відноситься до розділу Кодексу постачальника Ferrero:
Питання прав людини, пов’язані з охороною навколишнього
середовища
4

3

Ми вважаємо, що шлях до довгострокових
позитивних змін починається з розробки - спільно з
громадами, що входять в ланцюжок створення
вартості лісового горіха, - рішень, вивірених в рамках
реалізації пілотних проектів. Ці проекти реалізуються
за участю фермерських господарств, працівників і
членів спільнот з метою підвищення стійкості
фермерів до зовнішніх чинників і зниження
соціальних ризиків в період збору врожаю лісового
горіха, в тому числі створення гідних умов життя в
фермерських господарствах, але не обмежуючись
цим.
Наші зобов'язання:
•

•
•

спільна робота з фермерськими спільнотами з
метою розробки рішень для розв'язання
соціальних проблем і підвищення стійкості до
зовнішніх чинників фермерів, зайнятих в секторі
виробництва лісових горіхів;
забезпечення дотримання і поваги права
працівників на гідний і прийнятний рівень життя;
сприяння залученню жінок в сільське
господарство з рівною оплатою за рівну працю, а
також рівним доступом до ресурсів та інформації і
з особливою увагою до вирішення проблем, з
якими стикаються жінки.

НАПРЯМОК 2.
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК
Компанія Ferrero усвідомлює, яку роль відіграють
природне середовище проживання, ґрунт і водні
ресурси в регулюванні клімату і забезпеченні
здорового житла для людини, рослин і тварин, а також
біорізноманіття. Ми знаємо, що наші горіхові сади та
господарства, де ми закуповуємо сировину, є
частиною глобальної екосистеми. Стан садів тісно
пов'язаний із застосовуваними фермерами методами
ведення сільського господарства і станом
навколишнього середовища.
Ми прагнемо до створення ланцюжка вартості лісових
горіхів, який не тільки сприятливо впливав б на
навколишнє середовище, але і був би стимулом до
відновлення біорізноманіття, ґрунтів і водних систем.
Такий підхід дозволяє створювати збалансовані
сільськогосподарські екосистеми, сприятливі як для
фермерських господарств, так і для навколишнього
середовища.
ОСНОВОПОЛОЖНІ ВИМОГИ
Принципи компанії, викладені в Політиці в області
прав людини і Кодексі постачальника Ferrero, чинне
законодавство та нормативні вимоги

визнаємо значення збереження лісів.
Наші вимоги до постачальників:
•

схвалення і просування політики «нульової
вирубки лісів» з високим запасом вуглецю (HCS),6
територій високої природоохоронної цінності
(HCV)7 і особливо охоронюваних природних
територій.

Території високої природоохоронної цінності
Території високої природоохоронної цінності
володіють багатими біологічними, екологічними,
соціальними і культурними цінностями, захист яких
важливий для природи і місцевих спільнот. Наш
досвід роботи в секторі виробництва лісових горіхів
показує, що недооцінка значення таких місць може
привести до їх деградації.
Наші вимоги до постачальників:
•

отримання всіх необхідних узгоджень і дозволів
при створенні нових і розширенні існуючих
підприємств. Постачальник повинен зберігати
документальне підтвердження історії
землекористування і надавати його на запит.

Управління та збереження водних ресурсів
Прісна вода - цінний ресурс, на який все більший
вплив чинить зростання світового населення.
Незважаючи на те, що переважна більшість горіхових
садів не мають потреби в зрошуванні,
водокористування залишається важливим аспектом,
що вимагає відповідального управління.
Наші вимоги до постачальників:
•

зниження впливу на водні ресурси за рахунок
оптимізації способів їх використання,
забезпечення збереження або поліпшення якості
ґрунтових вод та збереження водних ресурсів по
мірі можливості.

Контроль за використанням хімікатів та добрив
Незважаючи на те, що у виробництві лісових горіхів
хімікати і добрива використовуються не так
інтенсивно, як при вирощуванні багатьох інших
сільськогосподарських культур, ми ще стикаємося з
реальністю, коли фермери використовують природні
ресурси нераціонально, часто застосовуючи хімічні і
мінеральні добрива у великих кількостях або частіше,
ніж це необхідно для отримання потрібних
результатів.

Відмова від вирубки лісів
Незважаючи на те, що вирощування горіхових садів і
посадка нових зазвичай не пов'язані з вирубкою, ми

Наші вимоги до постачальників:

____________________

національному, регіональному або глобальному рівні або
критично важливе значення на місцевому рівні.
8
Визначаються як хімічні речовини, включені до списків 1a і b
Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), список СОЗ
Стокгольмської конвенції або список пестицидів і агрохімікатів
Роттердамської конвенції

Методологія, що відрізняє лісові ділянки, які підлягають
захисту, від деградованих земель з низькими показниками
запасів вуглецю та біорізноманіття.
7
Природні місця проживання, де біологічні, екологічні,
соціальні та культурні цінності мають першорядне значення на
6
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•

відмова від використання хімікатів,8 що

4

вважаються шкідливими для навколишнього
середовища і/або людини;
скорочення використання хімікатів і добрив
протягом всього ланцюжка поставок і серед
фермерів, впровадження методів контролю
застосування хімікатів.

•

ДОДАТКОВІ ДІЇ
У партнерстві з господарствами та постачальниками
Ferrero просуває принципи регенеративного
землеробства, що сприяють підвищенню
біорізноманіття на територіях фермерських
господарств, поліпшенню стану ґрунтів і підвищенню
стійкості фермерів до зміни клімату.
За рахунок реалізації окремих ініціатив Ferrero
застосовує принципи регенеративного
землеробства при вирощуванні лісових горіхів в
своїх господарствах і в окремих регіонах.9
Горіхові сади як багаторічна деревна культура при
правильному вирощуванні можуть внести свій вклад у
відновлення сільськогосподарських ландшафтів.
Принципи регенеративного землеробства спонукають
фермерів до більш дбайливого ставлення до природи.
Обнародувані нами принципи регенеративного
землеробства спрямовані на поліпшення стану ґрунтів
(в тому числі як резервуара для зберігання запасів
вуглецю), розробку агроекологічних способів добрива
і боротьби зі шкідниками, а також на підвищення
біорізноманіття. Своєю роботою у власних
господарствах і в стосунках з фермерами ми
демонструємо способи впровадження методів
регенеративного землеробства і можливості для
відновлення сільськогосподарських ландшафтів.
Наші зобов'язання:
•

сприяння розробці, практичному застосуванню і
розвитку принципів регенеративного землеробства
при виробництві лісових горіхів на основі
діяльності власних господарств і у співпраці з
експертами та широкою спільнотою фермерів,
наприклад проведення оцінки ландшафтів для
визначення існуючих водних артерій і вжиття
заходів щодо зниження ризиків при використанні
водних ресурсів і т. д.;
створення активних демонстраційних ділянок для
надання фермерам допомоги у впровадженні
альтернативних методів землеробства, включаючи
застосування органічної обробки, органічних
добрив і поступова відмова від використання
гербіцидів;
розробка комплексних планів управління
господарством10 для всіх наших підприємств з
метою правильного і науково обґрунтованого
визначення вихідних параметрів і заходів,
необхідних для впровадження принципів
регенеративного землеробства.

•

•

Крім того, Ferrero продовжує:

9

Окремі регіони: окремі регіони Італії і Турції
У них вказуються фізичні характеристики господарств, в тому

10
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•
•

виявлення і захист територій високої
природоохоронної цінності в регіонах, де ми
володіємо або управляємо горіховими садами;
підвищення обізнаності про значення територій
високої природоохоронної цінності в фермерських
спільнотах, що поставляють нам лісові горіхи.

Реалізація окремих ініціатив, спрямованих на
підвищення стійкості фермерів, які вирощують
лісові горіхи, до зміни клімату.
Несприятливі наслідки зміни клімату, в тому числі
посухи, аномальна спека і повені, в даний час все
більше впливають на вирощування
сільськогосподарських культур у всьому світі. Ми
вважаємо оцінку сортів лісового горіха з точки зору
підвищеної стійкості до екстремальних кліматичних
коливань і хвороб ключовим фактором в діяльності
фермерів і сектора лісових горіхів в цілому. Наші
господарства розташовані в шести країнах з
різноманітними умовами вирощування, тому ми
маємо широкі можливості для подальшої роботи по
виявленню сортів, найбільш придатних для різних
умов ведення сільського господарства.
Наші зобов'язання:
•

подальше інвестування в довгострокову програму
дослідження сортів, найбільш придатних для
мінливих умов вирощування, і забезпечення
доступності результатів досліджень для широкої
спільноти фермерів.

НАПРЯМОК 3.
ПРОЗОРІСТЬ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ
Існуючі в учасників ланцюжка створення вартості
екологічні та соціальні проблеми часто є складними і
мають глибоке коріння. Саме завдяки прозорості та
принципу спільної відповідальності ми можемо
надати максимальний позитивний вплив на людей та
навколишнє середовище.
Ми віримо в міцні і продуктивні відносини між
постачальниками, фермерськими господарствами та
іншими ключовими стейкхолдерами в ланцюжку
створення вартості, зокрема НВО, органами влади та
науковими установами. Ми вважаємо це основою для
вирішення системних проблем в секторі лісових
горіхів і спільного створення стійкої горіхової галузі в
майбутньому.
ОСНОВОПОЛОЖНІ ВИМОГИ
Знання джерел походження сировини
Простежуваність
Ferrero розуміє значення простежуваності лісових
горіхів до джерела їх походження. Для компанії
Ferrero це не просто цифри, а прагнення до глибокого
розуміння і встановлення відносин з підприємствами і
фермерськими спільнотами, що дозволяє більш чітко
бачити проблеми та реалізовувати переваги в
числі рослинність і природні ареали проживання тварин, типи і
органічний склад ґрунтів, водні об'єкти та якість води.
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масштабах всього сектора.

•

Наші вимоги до постачальників:
•

простеження походження закуповуваних
нами лісових горіхів, ведення необхідної
документації, складання звітів і управління
інформацією відповідно до узгоджених
вимог. Ferrero планує використовувати
отримані дані простежуваності для
цілеспрямованих дій по виконанню
зобов'язань в рамках цієї Хартії.

•

розробка інновацій та проведення досліджень з
розумінням того, що кращих результатів можна
досягти, працюючи з людьми на місцях, а
отриманий досвід повинен застосовуватися на
практиці і бути широкодоступним і застосованим
людьми в регіонах, що розвиваються;
використання результатів наших досліджень з
метою підвищення врожайності та прибутковості
фермерських господарств, які ми активно
підтримуємо в рамках наших програм, а також
сприяння змінам у сільському господарстві, що
підвищує його привабливість для молодого
покоління.

ДОДАТКОВІ ДІЇ
МЕХАНІЗМ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ
Ferrero заохочує управління даними і складання
звітності.
На основі окремих ініціатив, які сприяють
розвитку нашої системи управління,
Ferrero забезпечує реалізацію трьох ключових
напрямків учасниками свого ланцюжка створення
вартості. Вона застосовує підхід, заснований на
комплексній перевірці, і робить відповідні дії для
створення систем управління, включаючи публікацію
планів дій і звітів про виконання зобов'язань.
Взаємодія з постачальниками сприяє більш глибокому
розумінню проблем і завдань, що вимагають спільної
роботи, спрямованої на реалізацію поставлених цілей
в секторі лісових горіхів. З цією метою ми прагнемо
працювати послідовно по усіх напрямках, викладених
в цій Хартії, включаючи збір структурованої
інформації і даних протягом всього ланцюжка
створення вартості, які закладуть основу для
майбутніх дій і розвитку нашої сировинної стратегії.
На основі окремих ініціатив, що дозволяють
підвищити ефективність нашого ланцюжка
створення вартості лісових горіхів за рахунок
досліджень і інновацій,

Ferrero використовує надійний, прозорий і доступний
механізм розгляду звернень, що дозволяє
стейкхолдерам направляти нам свої питання та
побажання. Всі звернення, представлені в рамках
розробленого механізму,11 розглядаються своєчасно і
з дотриманням повної прозорості.
«Служба підтримки» Ferrero управляється третьою
особою, вона працює цілодобово 365 днів у році і
доступна через Інтернет і по телефону на 43 мовах.
Всі звернення обробляються з дотриманням принципу
конфіденційності. Ferrero аналізує всі представлені
звернення негайно.
ПУБЛІЧНА ЗВІТНІСТЬ
Ми прагнемо до забезпечення прозорості і чіткого
інформування всіх стейкхолдерів про наші успіхи та
проблеми, з якими ми стикаємося в нашій діяльності.
Ferrero публікує плани дій та щорічні звіти про
виконання положень цієї Хартії по лісових горіхах.
Ми також запрошуємо стейкхолдерів, наскільки це
можливо, регулярно вносити свій вклад в цю роботу.
НАШІ СТАНДАРТИ

Ferrero накопичила великий досвід в секторі лісових
горіхів і щодня працює з не однією сотнею фермерів.
Однак, якщо взяти за приклад Туреччину, де
налічується понад 700 000 га садів лісового горіха і
більше 400 000 фермерів, поступовий підхід «фермер
за фермером» не призведе до швидких змін, які б
сприяли підвищенню стійкості фермерських
господарств і фермерських спільнот до зовнішніх
чинників. З цієї причини ми робимо ставку на
стимулювання інновацій та досліджень з метою збору
доказів, що дозволяють реалізовувати рішення в
широкому масштабі. Це вимагатиме створення
цільових партнерств із вищими навчальними
закладами та іншими місцевими стейкхолдерами, а
також розробки фінансових і нефінансових
механізмів, що стимулюють впровадження нових
практик.
Наші зобов'язання:

Ferrero проводить надійну внутрішню і зовнішню
перевірку своєї власної діяльності і діяльності своїх
постачальників протягом всього ланцюжка створення
вартості. Перевірка проводиться за внутрішніми
стандартами в поєднанні із загальновизнаними
стандартами сертифікації.
Спільно із зовнішніми партнерами Ferrero розробила
власний стандарт - Виробничий стандарт
«Зобов'язання Ferrero в сфері сільського
господарства», який визначає стійкі методи
вирощування лісового горіха. Стандарт щорічно
оновлюється в процесі консультацій за участю
стейкхолдерів.
Далі ми детально розповідаємо про два стандарти, які
ми застосовуємо в наших агрохолдингах і
фермерських господарствах з метою удосконалення
застосовуваних методів.

_________________
11

Гаряча лінія Ferrero
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ГАЛУЗЬ
ЗАСТОСУВАННЯ
Власні агроферми
Ferrero

СТАНДАРТ

ОПИС

Стандарт екологічного
вирощування

Стандарт визначає комплексну основу і загальний перелік
екологічних, соціальних та економічних вимог, що забезпечують
вирощування сільськогосподарських культур екологічно стійким
способом.

Розвиток
Виробничий стандарт
сільськогосподарського «Зобов'язання Ferrero в
бізнесу Ferrero
сфері сільського
господарства»

Стандарт розроблений за участю зовнішніх партнерів і визначає
передові методи вирощування лісового горіха, що стимулюють
впровадження стійких змін протягом всього ланцюжка створення
вартості лісових горіхів.
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