Politica privind Gestionarea Resurselor de Apă
Apa este vitală pentru dezvoltarea umană şi a comunității. Coca-Cola Hellenic se
străduieşte să limiteze efectele sale asupra bazinelor hidrografice şi să promoveze
activităŃile de bună gestionare a resurselor de apă în comunităŃilor unde îşi
desfăşoară activitatea. Ne vom asigura că utilizarea de către noi a apei respectă
nevoile comunităŃilor în care activăm.
Noi credem că această industrie are un rol cheie în găsirea de soluŃii durabile la
provocările pe care le ridică utilizarea de apă astăzi. Noi recunoaştem că dezvoltarea
umană şi schimbările climatice vor influenŃa profund disponibilitatea resurselor de
apă şi vom lucra pentru a atenua schimbările şi a ne adapta la acestea.
Efectele directe ale apei asupra operaŃiunilor Coca-Cola Hellenic sunt corelate în
mare parte cu utilizarea de apă în instalaŃiile de îmbuteliere. Efectele indirecte
rezultă din apa încorporată în ingredientele sale şi, într-o măsură mai mică, de la
ambalaje.
În conformitate cu politica noastră de mediu, Compania se angajeaza să:
•

•
•
•

•
•
•

Diminueze impactul operaŃiunilor prin scăderea consumului de apă şi
asigurarea că apele uzate sunt pe deplin tratate până la niveluri care susŃin
viaŃa acvatică.
Evalueze disponibilitatea apei în viitor şi reducerea riscurilor de mediu şi
sociale legate de la utilizarea de apei de către noi.
Colaboreze cu furnizorii în a înŃelege amprenta de apă a materiilor prime, în
anumite produse agricole cum ar fi zahărul şi fructele.
Implice comunităŃile cu scopul de a creşte gradul de conştientizare şi de
protecŃie a resurselor de apă prin programe de parteneriat locale şi
internaŃionale.
Furnizeze rezerve de apă de urgență comunităŃilor, în urma unor dezastre.
Contribuie la dezvoltarea de standarde și politici privind utilizarea apei, la
nivel local şi nivel internaŃional, în parteneriat cu părŃile interesate.
Lucreze cu organizaŃii şi iniŃiative precum Mandatul Compact Global al Apei Națiunile Unite - pentru a împărtăşi şi a promova practicile de bună
gestionare a apei.

Comunicăm prin rapoarte detaliate si transparente activităŃile noastre și impactul
asupra resurselor de apă sub îndrumarea de părților interesate.

Ca Chief Executive Officer sunt dedicat Politicii privind Gestionarea Resurselor de
Apă, care este controlată si aprobată de Comitetul de Responsabilitate Socială
Corporativă al Consiliului de AdministraŃie. Responsabilitatea succesului punerii în
aplicare a acestui program aparține fiecărui angajat al Coca-Cola Hellenic de la
fiecare nivel şi fiecare funcŃie în cadrul organizaŃiei.
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