
De Pirelli Groep ondersteunt en eerbiedigt de bescherming van de internationaal bekrachtigde mensenrechten 
en beschouwt de bescherming van de integriteit, gezondheid, rechten en welzijn van haar werknemers, alsook 
van het milieu als primaire en fundamentele elementen bij het uitvoeren en ontwikkelen van haar activiteiten.

De activiteiten van de Pirelli Groep hebben als grondslag de door de Raad van Bestuur goedgekeurde Ethische 
Code en zijn in overeenstemming met het model van Duurzaam ondernemen tot stand zoals dat voorzien in 
het in 2004 ondertekende Global Compact van de Verenigde Naties, is.

De strategieën van duurzame ontwikkeling ondernemen van de Groep houden onder mee, de inzet in voor een 
voortdurende verbetering op het terrein van milieu, gezondheid en veiligheid op het werk zoals die in verband 
staan met haar activiteiten met strikte naleving en ondersteuning van de inhoud van de “Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens”, de “Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie over de Fundamentele 
Principes en Rechten op het Werk”, de “Verklaring van Rio inzake Milieu en Ontwikkeling” en het “Verdrag van 
de Verenigde Naties tegen corruptie”.

Hiertoe verplicht de Pirelli Groep zich tot het volgende:
—  haar activiteiten op het gebied van gezondheid, veiligheid en rechten op het werk en op milieugebied, in 

overeenstemming met de hoogste internationale normen te regelen;
—  informatie met betrekking tot gezondheid, veiligheid en rechten op het werk, milieu, over te brengen en te 

verspreiden aan de “stakeholders” binnen en buiten de groep in een voortdurende dialoog met hen waarbij 
op nationaal en internationaal actief wordt samengewerkt met instanties en academische instituten;

—  de meest geavanceerde technologieën te bevorderen en te gebruiken om een zo groot mogelijke perfectie 
in de bescherming van de gezondheid van werknemers, in de veiligheid op het werk en in de bescherming 
van het milieu te bereiken;

—  de weerslag van haar producten en diensten op het milieu te beoordelen en die weerslag te reduceren 
gedurende de gehele levenscyclus daarvan het op verantwoorde wijze gebruik maken van de middelen met 
als doel een verantwoorde groei te bereiken die het milieu en de rechten van de toekomstige generaties 
eerbiedigt;

—  niet van kinderarbeid of gedwongen arbeid gebruik te maken of die te ondersteunen;
—  gelijke rechten en vrijheid van vereniging te waarborgen, waarbij de ontwikkeling van elk individu bevorderd 

wordt;
—  zich verzetten tegen het gebruik van lijfstraffen, geestelijke of lichamelijke dwang en verbale agressie;
—  wetten en industriële normen op het gebied van werktijden na te komen en te garanderen dat de salarissen 

voldoende zijn om aan de primaire behoeften van het personeel te voldoen;
—  de procedures vast te stellen en te handhaven die noodzakelijk zijn voor het beoordelen en selecteren van 

leveranciers en onderleveranciers op grond van hun niveau van verantwoordelijkheid ten aanzien van de 
maatschappij en het milieu;

—  geen enkel type corruptie te tolereren, in welke vorm of op welke wijze dan ook, op welk rechtsgebied 
dan ook, ook niet daar waar dat soort handelingen in de praktijk toegelaten of, getolereerd zou worden of 
rechtswege niet vervolgd zou worden;

—  elk niveau van de organisatie en alle werknemers van de Groep hierbij te betrekken waarbij gegarandeerd 
wordt dat verantwoordelijkheden en operationele procedures nauwkeurig vastgesteld, op de juiste manier 
meegedeeld en duidelijk begrepen worden.

Dit beleid wordt verspreid aan alle Vennootschappen van de Groep en openbaar gemaakt.

Pirelli verplicht zich ertoe haar beleid en programma’s voortdurend te verbeteren en procedures, regels en 
aanwijzingen in te voeren die er op gericht zijn dat de in dit beleid uitgedrukte waarden hun weerspiegeling 
vinden in de handelingen van alle vennootschappen en in die van haar werknemers en medewerkers.

Pirelli is van mening dat zij door toepassing van dit beleid eraan bijdraagt de huidige en toekomstige generaties 
de omstandigheden en de instrumenten voor een hogere levenskwaliteit te garanderen.
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* dit Beleid is een bijgewerkte versie en vervanging van de „ Policy voor Gezondheid, Veiligheid op het Werk, Milieu en Maatschappelijke Verantwoordelijkheid (Policy HSE & 
CSR)” van de President in juni 2004.
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