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Politika environmentálnej
udržateľnosti
Spoločnosť Crown Holdings, popredný výrobca kovových a prepravných obalov, podniká už viac
ako 125 rokov. V priebehu histórie našej spoločnosti sme preukázali zodpovedný prístup k
prírodnému prostrediu, našim zamestnancom a komunitám, v ktorých pôsobíme. Zaviazali sme
sa, že budeme svoje podnikanie vykonávať zodpovedným spôsobom k životnému prostrediu a
podporovať tak dlhodobé zdravie našej planéty, úspech našich zákazníkov a zamestnancov.
Cieľom našej stratégie trvalej udržateľnosti v oblasti životného prostredia je riadiť opatrenia v
oblasti klímy v celom našom hodnotovom reťazci, efektívne využívať zdroje, podporovať
obehové hospodárstvo, podporovať rozmanitosť a inklúziu, získavať zdroje zodpovedne a eticky
a vykonávať prísne riadenie výrobkov.
Naším cieľom je poskytovať výrobky, ktoré majú pozitívny vplyv na planétu. Preto integrujeme
zodpovedné a proaktívne ekologické riadenie do našich procesov, postupov a praktikám.
Zaväzujeme sa, že pri udržateľnom podnikaní a uplatňovaní našej politiky environmentálnej
udržateľnosti:
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Pracujeme na tom, aby sme zaistili bezpečnosť našich výrobkov a prevádzok pre
našich zamestnancov, spotrebiteľov a životné prostredie
Implementujeme systém environmentálneho manažérstva zameraný na zníženie
dopadu našich výrobkov na životné prostredie prostredníctvom ich návrhu, výroby,
distribúcie, používania a likvidácie
Spoločnosť Crown si stanovila vedecky podložené klimatické ciele a bude naďalej
prijímať opatrenia na zníženie uvoľňovania a emisií skleníkových plynov z priamych a
nepriamych obchodných operácií a nášho hodnotového reťazca.
Podporujeme ochranu prírodných zdrojov a energie optimalizáciou využívania
materiálov, minimalizáciou odpadu a zvyšovaním miery recyklácie. Budeme tiež
partnermi s ostatnými, ktorí môžu prispieť k pokroku pri dosahovaní našich
environmentálnych cieľov
Dodržiavame alebo konáme nad rámec príslušným zákonov a predpisov o životnom
prostredí. Používame postupy šetrné k životnému prostrediu, dodržiavame interné
smernice, normy a požiadavky, a to aj v prípade neexistencie vládnych štandardov
Neustále monitorujeme a hodnotíme naše operácie, technológie a programy a
monitorujeme pokrok pri dosahovaní našich environmentálnych cieľov, aby sa zabránilo,
resp. minimalizoval nepriaznivý vplyv na životné prostredie počas životného cyklu našich
výrobkov a služieb
Naďalej máme v platnosti operačné zásady, programy a zdroje, aby ste mohli
implementovať našu politiku environmentálnej udržateľnosti
Vyvíjame a používame najmodernejšiu vedu, dlhodobé pohľady a cykly životného cyklu
a integrujeme environmentálne hľadiská do strategických rozhodnutí, politík, procesov a
postupov v rámci nášho podnikania.
Usilujeme sa o pracovisko bez úrazov prostredníctvom silného programu v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia podporeného vysokou angažovanosťou zamestnancov.
Školíme našich zamestnancov, aby mohli vykonávať svoje činnosti bezpečným a
ekologickým spôsobom
Snažíme sa zabezpečiť, aby každý zamestnanec rozumel a bol zodpovedný za
začlenenie environmentálnych aspektov do svojich každodenných obchodných aktivít.
Podporujeme, uznávame a odmeňujeme úsilie vedúcich jednotlivcov a tímov o
zlepšenie udržateľnosti životného prostredia.
Vyžadujeme od našich dodávateľov, aby dodržiavali príslušné environmentálne zákony
krajín, regiónov a miest, v ktorých pôsobia. Povzbudzujeme našich dodávateľov, aby
všade, kde je to možné, prekračovali základné požiadavky na zníženie
environmentálnych a spoločenských dopadov ich operácií
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Poskytujeme našim spotrebiteľom, zamestnancom, komunitám, verejným záujmovým
skupinám a iným relevantné a vhodné vecné informácie o environmentálnych
vlastnostiach našich výrobkov a prevádzok, pravidelne o nich podávame správy.
Spolupracujeme s našimi zákazníkmi a dodávateľmi a podporujte ich pri znižovaní
dopadu našich výrobkov a prevádzok na životné prostredie, aby sme im pomohli
dosiahnuť ciele udržateľnosti
Spolupracujeme s priemyselnými združeniami, zákazníkmi, dodávateľmi a ďalšími
partnermi a podporujeme ich pri zvyšovaní environmentálneho povedomia medzi
spotrebiteľmi
Systematicky riadime všetky oblasti environmentálnych rizík a neistoty a
podporujeme preventívny prístup
Reagujeme na naše environmentálne témy s našimi zainteresovanými stranami a
konzultujte s nimi naše environmentálne problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť.

Každá divízia Crown Holdings je plne zodpovedná za implementáciu a presadzovanie tejto
politiky vo svojich podnikoch. Všetci zamestnanci musia dodržiavať tieto zásady.
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