
 

 

Политика на Universal Corporation по отношение на околната среда 

Universal носи фундаментална отговорност пред своите акционери за постигане на високи 
стандарти при екологичните характеристики, за да се поддържат устойчивите опции Разбирането 
на глобалните рискове и възможности, свързани с околната среда, е изключително важно за 
изпълнение на ангажиментите към общностите, в които развиваме дейност. Universal признава 
наличието на три основни риска за околната среда, които се създават от нашия глобален 
„отпечатък“: използването на водата, генерирането на отпадъци и емисиите на парникови газове. 
Ние определихме тези три основни риска за околната среда, като извършихме преглед на 
заинтересованите страни, за да разберем какви са нашите критични въздействия върху околната 
среда.  

За да спазва своите бизнес ангажименти и ангажименти към заинтересованите страни, Universal 
ще спазва всички екологични закони и разпоредби на местата, в които развиваме дейност. 
Спазването на изискванията за околната среда е крайъгълен камък на способността да бъдеш и да 
останеш отговорен корпоративен гражданин. По света са приети множество екологични закони и 
разпоредби относно защитата на околната среда чрез намаляване, премахване или ограничаване 
на изхвърлянето или освобождаването на замърсители във въздуха, водата и почвата, както и 
относно справянето с въздействието на климатичните промени. Политиката на Universal изисква 
спазване на всички приложими екологични закони и разпоредби. 

Universal ще продължи да наблюдава и управлява устойчиво и отговорно установените 
въздействия върху околната среда. Ще продължим да управляваме използването на водата по 
устойчив и отговорен начин. Ще продължим да управляваме отпадъците, както и да ги 
използваме повторно и да ги рециклираме, когато това е функционално възможно. Ще 
продължим да подобряваме ефективността и да работим за използването на възобновяеми 
горива в нашата дейност и във веригата ни за доставки. И накрая, ще продължим също така да 
насърчаваме залесяването и използването на дървен материал от устойчиви източници в нашата 
дейност и във веригата ни за доставки. Тези действия ще бъдат част от нашите усилия за справяне 
с климатичните промени и управление на свързаните с тях рискове. 

За да продължи да постига високи стандарти при екологичните характеристики, Universal ще 
ангажира различни заинтересовани страни и ще продължи да извършва преглед на операциите 
си. Ще продължим да оценяваме въздействието си и да внедряваме най-добрите управленски 
практики на местата, където развиваме дейност.  Освен това ще повишим осведомеността на 



служителите относно тези екологични въздействия и ще въведем тази политика и при нашите 
доставчици 

Поради различните условия, при които работим, нашите местни екипи следва да  разработват 
политики и програми, подходящи за локалната работна среда, да ангажират организационни 
ресурси, да обучават нашата работна сила да спазва приложимите закони, Кодекса за 
корпоративна етика на Universal и другите политики за спазване на изискванията, както и тази 
политика по отношение на околната среда. Тази политика ще бъде редовно преразглеждана от 
Номиниращия и корпоративен управителен комитет на Universal Corporation и ще бъде изменяна, 
както е необходимо. 


