
 

 

Περιβαλλοντική Πολιτική της Universal Corporation 

Η Universal φέρει θεμελιώδη ευθύνη έναντι των ενδιαφερομένων μερών της για την τήρηση υψηλών 
προτύπων όσον αφορά τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων για την υποστήριξη βιώσιμων 
επιχειρήσεων. Η κατανόηση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών κινδύνων και δυνατοτήτων είναι 
ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση των δεσμεύσεών μας ως προς τις κοινότητες στις οποίες 
δραστηριοποιούμαστε. Η Universal αναγνωρίζει τρεις βασικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους όσον 
αφορά το παγκόσμιο οικολογικό μας αποτύπωμα: τη χρήση νερού, την παραγωγή απορριμμάτων και 
τις εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ο τρόπος με τον οποίον 
εντοπίσαμε αυτούς τους πρωταρχικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους ήταν με τη διεξαγωγή μιας 
ανασκόπησης των ενδιαφερομένων μερών προκειμένου να κατανοήσουμε τις κρίσιμες 
περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις.  

Η Universal θα συμμορφώνεται με όλους τους περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς που ισχύουν 
για τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι δεσμεύσεις της 
εταιρείας μας καθώς και των ενδιαφερομένων μερών μας. Η περιβαλλοντική συμμόρφωση αποτελεί 
ακρογωνιαίο λίθο του να είσαι και να παραμένεις υπεύθυνος εταιρικός πολίτης. Έχουν θεσπιστεί 
πολυάριθμοι περιβαλλοντικοί νόμοι και κανονισμοί ανά τον κόσμο σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος για τη μείωση, την εξάλειψη ή τον περιορισμό της απόρριψης ή έκλυσης ρύπων ή 
μολυσματικών ουσιών στον αέρα, στο νερό και στο έδαφος καθώς επίσης και για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η πολιτική της Universal είναι να τηρεί όλους τους ισχύοντες 
περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς. 

Η Universal θα εξακολουθεί να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται βιώσιμα και υπεύθυνα τις 
περιβαλλοντικές της επιπτώσεις. Θα εξακολουθούμε να διαχειριζόμαστε το νερό με βιώσιμο και 
υπεύθυνο τρόπο. Θα εξακολουθούμε να προωθούμε τη μείωση των αποβλήτων και την 
επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση υλικών όταν αυτό είναι λειτουργικά εφικτό. Θα εξακολουθούμε 
να βελτιώνουμε την αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων μας και της εφοδιαστικής αλυσίδας μας και 
θα προωθούμε τη  χρήση ανανεώσιμων καυσίμων. Τέλος, θα προωθούμε την αναδάσωση και τη χρήση 
βιώσιμου ξύλου στις δραστηριότητές μας και στην εφοδιαστική αλυσίδα μας. Οι ενέργειες αυτές θα 
αποτελούν μέρος των προσπαθειών μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη 
διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από αυτήν. 

Προκειμένου να εξακολουθούμε να επιτυγχάνουμε ένα υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής επίδοσης, η 
Universal θα εμπλέκει διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς και θα επανεξετάζει συνεχώς τις 
δραστηριότητές της. Θα εξακολουθούμε να αξιολογούμε τις επιπτώσεις μας και να ακολουθούμε τις 



βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης  στους τόπους στους οποίους δραστηριοποιούμαστε. Θα αυξάνουμε 
επίσης την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων μας σχετικά με αυτές τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
και θα απαιτούμε η πολιτική αυτή να εφαρμόζεται και από τους προμηθευτές μας. 

Λόγω του εύρους του επιχειρησιακού μας περιβάλλοντος,  οι τοπικές ομάδες μας θα αναπτύσσουνε 
πολιτικές και προγράμματα συγκεκριμένα ως προς το κάθε τοπικό λειτουργικό περιβάλλον, θα 
δεσμεύουν οργανωτικούς πόρους και θα εκπαιδεύουν το εργατικό δυναμικό μας έτσι ώστε να 
συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, τον Κώδικα Συμπεριφοράς της Universal και άλλες 
πολιτικές συμμόρφωσης, καθώς και με την παρούσα Περιβαλλοντική Πολιτική. Η Πολιτική αυτή θα 
επανεξετάζεται τακτικά από την Επιτροπή Ορισμού και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Universal 
Corporation και θα τροποποιείται αναλόγως των αναγκών. 


