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F ennt a r t ha t ó sá gi po lit ik a
A Doneck Euroflex S.A. a következőket érti a fenntarthatóság alatt:
Szeretnénk a mai generáció igényeit kielégíteni, ugyanakkor nem szeretnénk elvenni a jövő
generációjának az esélyét arra, hogy az ő igényeik is megvalósuljanak. A Doneck Euroflex S.A. számára a fenntarthatóság a gazdaságosság, az ökológia és a tevékenységünkkel
kapcsolatos társadalmi igények harmonikus ötvözetét jelenti.
A DONECK EUROFLEX S.A. vállalati felelősségvállalása előírja, hogy a döntések, tevékenységek és a gyártott termékek következményei átlátható etikai magatartási szabályok alá essenek, melyek hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez, egészséghez és közjóhoz, figyelembe
veszik az érdekelt csoport elvárásait, megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, összhangban
vannak a nemzetközi magatartási normákkal, a vállalat teljes szervezetébe integráltak, és a
kapcsolati rendszerében (a saját hatáskörön belül) is alkalmazzák.
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A DONECK EUROFLEX S.A. korlátozottan rendelkezésre álló erőforrások ipari gyártója és
fogyasztója, így felelősség terheli azért, hogy ezekkel az erőforrásokkal a lehető legtakarékosabban gazdálkodjon, valamint hogy fenntartható termékeket és üzleti koncepciókat dolgozzon ki. Minimálisra kell csökkenteni a környezeti hatásokat, mint pl. a környezet üvegházhatású- és egyéb kibocsátásokkal való terhelését. Az energiahatékonyság folyamatos fejlesztése,
valamint a szállítási tevékenységek lehetőség szerinti csökkentése a vállalat környezet- és erőforrás-megóvási politikájának és fenntarthatósági koncepciójának alapelemei közé tartoznak.
A vállalat fenntarthatósággal kapcsolatos elképzelése az, hogy olyan nyomdafestéket állítson
elő, mely főként megújuló nyersanyagokon alapul, és CO2-semleges megújuló energiával, környezetbarát módon állítható elő.
A DONECK EUROFLEX S.A. mindig a jogszabályoknak megfelelően jár el. Ez magában foglalja a jogalkotók által meghatározott összes előírás betartását. Tevékenységeink során alapvető, hogy minden vonatkozó törvényt, előírást, szabályozást betartunk. Ez nem csak a
jogi ügyekre érvényes, hanem a környezetre és az emberekre vonatkozó vállalati felelősségvállalásra is. Elsősorban a környezetnek, a fogyasztóknak, az ügyfeleknek, valamint saját
munkatársainknak kell a tervszerű és megfelelően ellenőrzött termékeinkből és eljárásainkból
profitálniuk. A potenciális veszélyek felismerése és minimalizálása képezi ennek kapcsán cselekedeteink alapját. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy üzleti kapcsolataink megfeleljenek a
jogi, etikai és morális alapelveknek. A vállalatvezetésnek az üzleti kapcsolatainkat és értékesítési tevékenységeinket a belső magatartási előírásoknak megfelelő („compliant”) színvonalon kell tartania. A korrupció minden formáját elutasítjuk. Az olyan üzleti partnereket, akik
nyilvánvalóan megszegik az emberi jogokat, gyermekeket alkalmaznak munkavégzésre, illetve
megszegik a társadalmi/környezetvédelmi normákat, azonnal kizárunk az együttműködésből
és más partnert keresünk. Alapelvünk, hogy szeretnénk a munkavállalóinkon és családjaikon is
túlmutató társadalmi felelősséget is vállalni.
Vállalati és társadalmi szerepet szeretnénk vállalni az olyan emberek érdekében, akiknek nehéz körülményeikből új perspektívát kell felépíteniük. Szeretnénk számukra segítséget nyújtani
a szükségleteik kielégítése érdekében. A vállalati felelősségvállalás terén összességében az
ISO 26000 szerint járunk el, és arra törekszünk, hogy felelősségteljes vállalatként példamutató
modellt jelentsünk az iparágban.

