
 

 

Az Universal Corporation környezetvédelmi irányelve 

Az Universal alapvető felelősséggel tartozik társvállalatainak, hogy magas szinten teljesítsen a 
környezetvédelemben és támogassa a fenntartható működést. Globális környezetvédelmi kockázataink 
és lehetőségeink megismerése döntő fontosságú azoknak a közösség irányába tett elkötelezettségeink 
fenntartásában, amelyekben működünk. Az Universal három alapvető környezetvédelmi kockázatot 
azonosított globális lábnyomunkban: a vízhasználatot, a hulladéktermelést és az üvegház hatású gázok 
kibocsátását. Ezeket az alapvető környezetvédelmi kockázatokat társvállalataink vizsgálatával 
állapítottuk meg, amelyet azért végeztünk, hogy megtudjuk, milyen hatást gyakorlunk a környezetre.  

Annak érdekében, hogy továbbra is teljesíteni tudjuk üzleti és társvállalatainknak tett vállalásainkat, az 
Universal betart minden környezetvédelmi törvényt és szabályozást azokon a helyeken, ahol a jelen 
vagyunk. A környezetvédelmi megfelelőség a alapköve annak, hogy felelős nagyvállalkozók legyünk és 
maradjunk. A világon számos környezetvédelmi törvényt és jogszabályt fogadtak el, amelyek csökkentik, 
megszüntetik, illetve megtiltják a szennyező anyagok a levegőbe, a talajba és a vízbe bocsátását, és 
kezelik az éghajlatváltozásra gyakorolt hatásokat. Az Universal irányelve, hogy betartson minden 
vonatkozó környezetvédelmi törvényei és szabályozásait. 

Az Universal továbbra is fenntarthatóan és felelősen felügyeli és kezeli a környezetre gyakorolt hatásait. 
Továbbra is fenntarthatóan és felelősen kezeljük a vizet. Továbbra is csökkentjük a hulladékot és 
újrahasznosítjuk, amennyiben az a működés szempontjából kivitelezhető. Továbbra is javítjuk a 
hatékonyságunkat, és azon dolgozunk, hogy megújuló energiákat használjunk fel műveleteinkben és 
ellátási láncunkban. Végezetül az erdőtelepítéseket és a fenntartható forrásból származó fa használatát 
is támogatjuk műveleteinkben és ellátási láncunkban. Ezek az intézkedések azon törekvésünk részét 
képezik, hogy foglalkozzunk a klímaválsággal és kezeljük a klímaváltozás kockázatait. 

Annak érdekében, hogy továbbra is magas szinten teljesítsen a környezetvédelem terén, az Universal 
különböző érintetteket fog bevonni, és folyamatosan figyelemmel kíséri saját működését. Továbbra is 
értékeljük az általunk a környezetre gyakorolt hatásokat, és a leghatékonyabb irányítási gyakorlatot 
alkalmazza azokon a helyeken, ahol jelen van.  Növeljük az alkalmazottak tudatosságát is ezekkel a 
környezeti hatásokkal kapcsolatosan, és ezt az irányelvet beszállítóinkkal is megvalósítjuk. 

A különböző működési környezetek miatt helyi csapataink a helyi működési környezetnek megfelelő 
irányelveket és gyakorlatokat dolgoznak ki, használják ki a szervezeti erőforrásokat és arra oktatják 
munkavállalóinkat, hogy betartsák a vonatkozó törvényi előírásokat, az Universal Magatartási Kódexét 
és egyéb megfelelőségi irányelveket, valamint ezt a Környezetvédelmi irányelvet. Ezt az irányelvet az 
Universal Corporation Jelölő és Vállalatirányítási Bizottsága rendszeresen felülvizsgálja, és szükség 
esetén módosítja. 


