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Pirelli volgt bij haar benadering van milieubeheer de Global Compact van de Verenigde Naties,

waaraan Pirelli sinds 2004 actief deelneemt en geeft hieraan uitdrukking door de “Verklaring van

Rio inzake milieu en ontwikkeling” na te leven.

Concreet gesproken heeft dit zich op groepsniveau vertaald in het volgen van een aantal

beleidslijnen van duurzaam ondernemen1 waarmee Pirelli zich onder meer verbindt de impact op

het milieu van haar activiteiten en haar producten middels de levenscyclus daarvan te evalueren

en te verkleinen, door materialen en natuurlijke hulpbronnen op verantwoorde wijze te

gebruiken, met de bedoeling zo aan een duurzame groei voor het milieu en de toekomstige

generaties bij te dragen.

Het is de bedoeling van Pirelli de impact op het milieu voor wat betreft materialen, goederen en

diensten via dit Green Sourcing2 beleid nog verder te verkleinen.

Pirelli heeft met name het voornemen materialen, goederen en diensten in te kopen waarvan

aangetoond is dat de gevolgen daarvan voor het milieu een geringere impact hebben ten opzichte

van het daarmee overeenkomende marktgemiddelde, waarbij alle fasen van de levenscyclus in

aanmerking worden genomen en in het bijzonder het beheer aan het eind van de levenscyclus, in

overeenstemming met de filosofie Zero Waste to Landfill.

Dit beleid zal concreet uitgevoerd worden door middel van specifieke interne uitvoeringsrichtlijnen

voor elk terrein op het gebied van bevoorrading en inkoop.

De specifieke begrippen Beperking, Hergebruik en Terugwinning zijn overgenomen in het

Bedrijfsmodel voor Bevoorrading van materialen, goederen en diensten en hebben ook

betrekking op wat intern wordt ontwikkeld maar door derden geproduceerd.

Pirelli verbindt zich ertoe haar leveranciers aan te moedigen het Green Sourcing beleid in hun

bevoorradingsmodel en toeleveringsketen op te nemen.

Dit beleid is openbaar gemaakt en wordt in de plaatselijke taal onder alle vennootschappen van de
Groep verspreid.
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1
Onder het Groepsbeleid voor Duurzame ontwikkeling wordt het volgende begrepen: de Waarden en de Ethische Code,

het Beleid ten aanzien van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid voor Gezondheid, Veiligheid en Rechten op het Werk,
Milieu, en het kwaliteitsbeleid.
2
Onder Green Sourcing verstaat Pirelli bevoorrading van goederen en diensten die uitgedacht, tot stand gebracht en

gebruikt zijn met een geringere impact op de natuurlijke hulpbronnen ten opzichte van het daarmee overeenkomende
marktgemiddelde.

http://www.unglobalcompact.org/

