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Πολιτική Περιβαλλοντικής
Βιωσιμότητας
Η Crown Holdings, κορυφαίος κατασκευαστής μεταλλικών συσκευασιών και συσκευασιών
διακίνησης, δραστηριοποιείται στην αγορά για περισσότερα από 125 χρόνια. Στην ιστορία της
Εταιρείας μας, έχουμε υιοθετήσει μια προσέγγιση ορθολογικής χρήσης απέναντι στο φυσικό
περιβάλλον, τους εργαζομένους μας και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.
Έχουμε δεσμευτεί να ασκούμε την επαγγελματική μας δραστηριότητά με υπευθυνότητα απέναντι
στο περιβάλλον, υποστηρίζοντας τη μακροπρόθεσμη προστασία του πλανήτη, την επιτυχία των
πελατών και των ανθρώπων μας. Η Στρατηγική Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας που
εφαρμόζουμε έχει στόχο την προώθηση κλιματικών δράσεων μέσω της αλυσίδας αξίας μας, την
αποδοτική χρήση πόρων, την υποστήριξη της κυκλικής οικονομίας, την προώθηση της
διαφορετικότητας και της συμπερίληψης, την υπεύθυνη και ηθική άντληση πόρων, καθώς και την
αυστηρά ορθολογική χρήση των προϊόντων.
Ο στόχος μας είναι να παρέχουμε προϊόντα με θετικό αντίκτυπο στον πλανήτη. Κατά συνέπεια,
ενσωματώνουμε την υπεύθυνη και προληπτική ορθολογική χρήση στις διεργασίες, διαδικασίες και
πρακτικές μας.
Στο πλαίσιο υλοποίησης της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και της Πολιτικής Περιβαλλοντικής
Βιωσιμότητάς μας, δεσμευόμαστε:
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Να εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα και οι λειτουργίες μας είναι
ασφαλή για τους εργαζομένους, τους καταναλωτές και το περιβάλλον
Να υλοποιήσουμε ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που αποσκοπεί στη
μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου των προϊόντων μας εστιάζοντας στον
σχεδιασμό, τη διανομή, τη χρήση και τη διάθεσή τους.
Η Crown έχει θέσει κλιματικούς στόχους που βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία και
θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για τη μείωση των εκλύσεων και των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα στις λειτουργίες μας και στην
αλυσίδα αξίας μας.
Να στηρίζουμε τη διατήρηση των φυσικών πόρων και της ενέργειας βελτιστοποιώντας τη
χρήση υλικών, ελαχιστοποιώντας τα απόβλητα και αυξάνοντας την ανακύκλωση.
Επίσης, συνεργαζόμαστε με τρίτους που μπορούν να συμβάλουν στην πορεία επίτευξης
των περιβαλλοντικών στόχων μας.
Να τηρούμε ή και να υπερβαίνουμε τις απαιτήσεις των ισχύοντων νόμων και κανονισμών
για το περιβάλλον. Χρησιμοποιούμε περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές,
συμμορφωνόμαστε με εσωτερικές οδηγίες, πρότυπα και απαιτήσεις, ακόμα και απουσία
κυβερνητικών προτύπων.
Να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε συνεχώς τις λειτουργίες, την τεχνολογία και τα
προγράμματά μας, καθώς και να παρακολουθούμε την πορεία επίτευξης των
περιβαλλοντικών στόχων μας, με στόχο την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων
και υπηρεσιών μας.
Να διαθέτουμε πόρους, προγράμματα και πολιτικές λειτουργίας για την
υλοποίηση της Πολιτικής Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητάς μας.
Να αναπτύσσουμε και να χρησιμοποιούμε επιστημονικά στοιχεία τελευταίας
τεχνολογίας, απόψεις σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και τον κύκλο ζωής
των προϊόντων, καθώς και να ενσωματώνουμε περιβαλλοντικά κριτήρια στις πρακτικές,
τις διεργασίες, τις πολιτικές και τις αποφάσεις στρατηγικής διαχείρισης που λαμβάνουμε
σε όλο το εύρος της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.
Να επιδιώκουμε έναν χώρο εργασίας χωρίς τραυματισμούς μέσω ενός αποτελεσματικού
προγράμματος υγείας και ασφάλειας που υποστηρίζεται από την υψηλή δέσμευση των
εργαζομένων. Θα εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους μας έτσι ώστε να εκτελούν τα
καθήκοντά τους με ασφάλεια και υπευθυνότητα όσον αφορά το περιβάλλον.
Να εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε ότι κάθε εργαζόμενος καταλαβαίνει και
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αναλαμβάνει την ευθύνη να ενσωματώσει περιβαλλοντικά κριτήρια στις καθημερινές
εργασιακές δραστηριότητές του. Θα ενθαρρύνουμε, θα αναγνωρίζουμε και να
ανταμείβουμε τις μεμονωμένες και ομαδικές προσπάθειες ηγεσίας με σκοπό τη
βελτίωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.
Να απαιτούμε από τους προμηθευτές μας να συμμορφώνονται με την ισχύουσα
περιβαλλοντική νομοθεσία στις χώρες, τις περιοχές και τις πόλεις όπου
δραστηριοποιούνται. Θα ενθαρρύνουμε τους προμηθευτές μας να υπερβαίνουν, όπου
είναι δυνατόν, τις βασικές απαιτήσεις για τη μείωση των περιβαλλοντικών και
κοινωνικών επιπτώσεων των λειτουργιών τους.
Να παρέχουμε στους καταναλωτές, τους εργαζομένους, τις κοινότητες, τις ομάδες
δημόσιου συμφέροντος και άλλους φορείς συναφείς και κατάλληλες τεκμηριωμένες
πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων και λειτουργιών
μας, με τακτικές αναφορές για τις επιδόσεις μας.
Να συνεργαζόμαστε και να υποστηρίζουμε τους πελάτες και τους προμηθευτές μας
για να μειώσουμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προϊόντων και λειτουργιών
μας, προκειμένου να τους βοηθήσουμε να πετύχουν τους δικούς τους στόχους
βιωσιμότητας.
Να συνεργαζόμαστε και να υποστηρίζουμε τους βιομηχανικούς συλλόγους, τους
πελάτες, τους προμηθευτές και άλλους εταίρους με σκοπό την αύξηση της
ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για το περιβάλλον.
Να διαχειριζόμαστε συστηματικά όλους τους τομείς περιβαλλοντικού
κινδύνου και αβεβαιότητας, υποστηρίζοντας μια προσεκτική προσέγγιση.
Να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα των ενδιαφερόμενων φορέων μας σχετικά με
περιβαλλοντικά θέματα και να τους συμβουλευόμαστε για τυχόν περιβαλλοντικά
ζητήματα που ανακύπτουν.

Κάθε τμήμα της Crown Holdings είναι απόλυτα υπεύθυνο για την υλοποίηση και εφαρμογή της
παρούσας Πολιτικής στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της αρμοδιότητάς του. Όλοι οι
εργαζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με την παρούσα Πολιτική.
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