POLITYKA GRUPY VOLVO

W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Celem Grupy Volvo jest istotne wyróżnianie się na tle innych czołowych producentów urządzeń i systemów
transportowych pod względem działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska. Programy proekologiczne
Grupy Volvo ma cechować kompleksowe podejście, ciągłe udoskonalanie, rozwój techniczny i efektywne
wykorzystanie zasobów. Dzięki temu Grupa Volvo uzyska przewagę nad konkurencją i włączy się do
działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE

ROZWÓJ TECHNICZNY

Podejmując wysiłki na rzecz zmniejszenia szkodliwego
wpływu naszych produktów, działań i usług na
środowisko, zobowiązujemy się:

Będziemy dążyć do przekroczenia oczekiwań stawianych
nam przez klientów i społeczeństwo. Nasze działania w
tym zakresie obejmą:

• brać pod uwagę cały cykl życia produktu;

• aktywne prowadzenie pionierskich prac badawczorozwojowych;

• obejmować pozycję lidera w zakresie ochrony
	środowiska w każdym kraju, w którym prowadzimy
działalność;

• opracowywanie ekologicznych rozwiązań transportowych;

• przestrzegać przepisów prawa i innych stosownych 		
wymagań;

• promowanie wprowadzania zharmonizowanych przepisów prawnych;

• traktować konieczność zapobiegania zanieczyszczeniu
	środowiska jako wymaganie wstępne dla wszystkich
działań;

• stałe obniżanie zużycia paliwa, zmniejszanie emisji
	spalin, hałasu i wpływu na zmiany klimatyczne przez
nasze produkty;

• zachęcać dostawców, dealerów i innych partnerów
	biznesowych w naszej strefie wpływów do przyjmowania
tych zasad.

• ograniczenie wykorzystania materiałów szkodliwych 		
dla środowiska.

CIĄGŁE UDOSKONALANIE

Dzięki wzięciu pod uwagę całego cyklu życia naszych
produktów i naszych operacji przemysłowych uzyskamy
następujące korzyści:

Działania proekologiczne będą stanowić element
wszelkich naszych działań i podlegać ciągłemu
doskonaleniu. Osiągniemy ten cel dzięki:

EFEKTYWNE WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW

• zminimalizujemy zużycie zasobów naturalnych;

• określaniu jasno zdefiniowanych celów oraz ich
skutecznemu komunikowaniu i monitorowaniu;

• zminimalizujemy ilość odpadów i produktów ubocznych,
oraz będziemy odpowiedzialnie z nimi postępować.

• angażowaniu naszych pracowników.

Programy Grupy Volvo dotyczące ochrony środowiska
i ich wyniki będą otwarcie omawiane. Każda jednostka
biznesowa jest odpowiedzialna za wdrażanie programów
działania bazujących na powyższych przesłankach.
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