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Környezeti fenntarthatósági 
politika 

 
A Crown Holdings, vezető fémgyártó és csomagszállító, több mint 125 éve működik. Cégünk 
története során bizonyítottuk, hogy gondoskodunk a természeti környezetről, az 
alkalmazottainkról és azokról a közösségekről, amelyekben működünk. Elkötelezettek vagyunk 
amellett, hogy üzleti tevékenységünket környezetbarát módon folytatjuk, támogatva a bolygó 
hosszú távú egészségét, az ügyfelek és az embereink sikerét. Környezeti fenntarthatósági 
stratégiánk célja, hogy az értékláncunkon keresztül vezesse az éghajlatváltozással kapcsolatos 
cselekvéseket, hatékonyan használja fel az erőforrásokat, támogassa a körforgásos gazdaságot, 
előmozdítsa a sokszínűséget és a befogadást, felelősségteljesen és etikusan forrásokat 
szerezzen, és szigorú termékfelügyeletet gyakoroljon. 
Célunk olyan termékek biztosítása, amelyek pozitív hatással vannak a bolygóra. Ezért integráljuk 
a felelősségteljes és proaktív környezetgazdálkodást a folyamatainkba, eljárásainkba és 
gyakorlatainkba. 

 
A fenntartható üzletvitel és a környezetvédelmi fenntarthatósági politika megvalósítása érdekében 
vállaljuk, hogy: 

 

• Dolgozzon azon, hogy termékeink és műveleteink biztonságosak legyenek 
alkalmazottaink, fogyasztóink és a környezet számára 

• Végezzen környezetvédelmi irányítási rendszert, amelynek célja termékeink 
környezeti hatásainak csökkentése tervezésük, gyártásuk, forgalmazásuk, 
felhasználásuk és ártalmatlanításuk révén 

• A Crown tudományosan megalapozott éghajlati célokat tűzött ki, és továbbra is 
lépéseket tesz a közvetlen és közvetett üzleti tevékenységekből és értékláncunkból 
származó kibocsátások és üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése 
érdekében 

• Támogassa a természeti erőforrások és az energia megőrzését az anyagfelhasználás 
optimalizálásával, a hulladék minimalizálásával és az újrahasznosítás növelésével. 
Együttműködünk másokkal is, akik hozzájárulhatnak környezeti céljaink eléréséhez 

• Megfelelnek vagy meghaladják a vonatkozó környezetvédelmi törvényeket és 
előírásokat. Környezetbarát gyakorlatokat alkalmazunk, betartjuk a belső irányelveket, 
szabványokat és követelményeket, még kormányzati szabványok hiányában is 

• Folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli működésünket, technológiánkat és 
programjainkat, és figyelemmel kíséri a környezeti céljaink elérését, hogy megelőzzük és 
minimalizáljuk a káros környezeti hatásokat termékeink és szolgáltatásaink életciklusa 
során 

• Tartsa működési politikáit, programjait és erőforrásait a környezeti 
fenntarthatósági politikánk végrehajtásához 

• A legkorszerűbb tudomány, hosszú távú és életciklus-nézetek kidolgozása és 
használata, valamint a környezetvédelmi szempontok integrálása a stratégiai 
menedzsment döntésekbe, politikákba, folyamatokba és gyakorlatokba az egész 
vállalkozásunkban 

• Törekszünk a sérülésmentes munkahelyre egy erős egészségügyi és biztonsági 
program révén, amelyet a munkavállalók magas elkötelezettsége támogat. Arra fogjuk 
képezni munkatársainkat, hogy tevékenységüket biztonságos és környezetbarát módon 
végezzék 

• Dolgozunk annak biztosításán, hogy minden alkalmazott megértse, és felelős azért, 
hogy a környezeti szempontokat beépítse mindennapi üzleti tevékenységébe. 
Bátorítani fogjuk, elismerjük és jutalmazzuk az egyéni és csapatvezetői 
erőfeszítéseket a környezeti fenntarthatóság javítása érdekében. 

• Megköveteljük beszállítóinktól, hogy tartsák be azoknak az országoknak, régióknak és 
városoknak a környezetvédelmi törvényeit, amelyekben működnek. Arra buzdítjuk 
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beszállítóinkat, hogy lehetőség szerint lépjék túl az alapkövetelményeket, hogy 
csökkentsék tevékenységük környezeti és társadalmi hatásait 

 

• Biztosítjuk fogyasztóinknak, alkalmazottainknak, közösségeinknek, közérdekű 
csoportjainknak és másoknak releváns és megfelelő tényadatokat termékeink és 
műveleteink környezeti teljesítményéről, rendszeresen beszámolva teljesítményünkről 

• Együtt dolgozunk és támogatjuk ügyfeleinket és beszállítóinkat, hogy csökkentsük 
termékeink és műveleteink környezeti hatásait, hogy segítsük őket fenntarthatósági 
céljaik elérésében 

• Együtt dolgozunk és támogatjuk az iparági szövetségeket, ügyfeleket, beszállítókat 
és más partnereket a fogyasztók környezettudatosságának növelése érdekében 

• Szisztematikusan kezelje a környezeti kockázatok és bizonytalanságok 
minden területét, támogassa az elővigyázatossági megközelítést 

• Reagálunk az érdekelt felekre a környezetvédelmi témákban, és konzultálunk érdekelt 
feleinkkel a felmerülő környezeti kérdésekről. 

 

Minden Crown Holdings részleg teljes mértékben felelős a jelen szabályzat végrehajtásáért és 
betartatásáért üzleti tevékenységében. Minden alkalmazottnak be kell tartania ezt a politikát. 
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