Polityka w zakresie ochrony zasobów wodnych
Woda jest nieodzowna dla rozwoju ludzkości i społeczeństw. Coca-Cola Hellenic dąży do ograniczenia swego wpływu
na działy wodne oraz wspiera inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w społecznościach, w których działa.
Będziemy dbać o to, abyśmy wykorzystując wodę respektowali także potrzeby tych społeczności.
Uważamy, że w odpowiedzi na obecne wyzwania w zakresie gospodarki wodnej przemysł ma do odegrania kluczową
rolę w poszukiwaniu rozwiązań zapewniających zrównoważony rozwój. Uznajemy, że rozwój ludzkości i zmiany
klimatyczne wpłyną w istotny sposób na dostępność wody; podejmiemy zatem działania na rzecz łagodzenia zmian i
dostosowania się do nich.
Bezpośredni wpływ działalności Coca-Cola Hellenic na zasoby wodne wynika głównie ze zużycia wody w zakładach
produkcyjnych. Pośredni wpływ wiąże się z zawartością wody w składnikach stosowanych do produkcji napojów oraz,
w mniejszym stopniu, z opakowaniami.
W zgodzie z naszą Polityką Środowiskową oświadczamy, że będziemy:
• Ograniczać skutki funkcjonowania zakładów produkcyjnych poprzez zmniejszanie zużycia wody i dbanie o pełne
oczyszczenie ścieków, tak by podtrzymywać życie wodne;
• Szacować dostępność wody w przyszłości oraz ograniczać ryzyka środowiskowe i społeczne związane z
użytkowaniem przez nas wody;
• Współpracować z dostawcami w celu zdobycia informacji o zużyciu wody przy pozyskiwaniu surowców,
zwłaszcza produktów rolnych, jak cukier;
• Angażować społeczności poprzez lokalne i międzynarodowe programy partnerskie na rzecz zwiększenia
świadomości i ochrony zasobów wodnych;
• Zapewniać pomoc w postaci dostaw wody dla społeczności dotkniętych przez klęski żywiołowe;
• Przyczyniać się, we współpracy z kluczowymi interesariuszami, do rozwoju standardów i polityk w zakresie
ochrony zasobów wodnych na poziomie lokalnym i międzynarodowym;
• Współdziałać z organizacjami i inicjatywami takimi, jak UN Global Compact Water
• Rozpowszechniać i promować praktyki mające na celu ochronę zasobów wodnych.
Przy wsparciu kluczowych interesariuszy dostarczamy pełnych i jawnych informacji na temat naszego wpływu na
zasoby wodne i działań na rzecz ich ochrony.
Jako Prezes Zarządzający uznaję „Politykę w zakresie ochrony zasobów wodnych”, ustaloną i zatwierdzoną przez
komitet ds. społecznej odpowiedzialności biznesu działający w ramach naszej rady nadzorczej, za wiążącą.
Odpowiedzialność za wdrażanie z powodzeniem tego programu spoczywa na każdym pracowniku Coca-Cola Hellenic,
niezależnie od szczebla w hierarchii i zajmowanego stanowiska.
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