RÁMCOVÁ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ENERGETICKÉHO ŘÍZENÍ

GLOBAL

ENVIRONMENT AND
ENERGY POLICY

DHL Freight se zavázalo k plnění cílů programu Go Green a k dodržování
mezinárodních standardů ISO 14001 (životní prostředí) a ISO 50001
(energetické řízení) za účelem:
nn

zefektivnit náklady a spotřebu CO2, tj. např. prostřednictvím soustavné aplikace
inovativních technologií v souvislosti s vozovým parkem a real estate (SAVE)

nn

generovat vyšší tržby a zisk prostřednictvím zajišťování Go Green zákaznických řešení (SELL)

nn

umožnit našim kolegům a partnerům přijít s jejich vlastními příspěvky a současně je informovat a
zapojovat prostřednictvím interní a externí komunikace (ENGAGE)

Těmito způsoby chceme podpořit naši Freight strategii 2025 (Iniciativa “Green Logistics” a všechny
ostatní iniciativy) a Go Green příslib koncernu DPDHL “0% emisí do roku 2050”. Tudíž usilujeme o to,
abychom
nn

byli odpovědnou a trvale udržitelnou organizací

nn

porozuměli očekáváním našich akcionářů a plnili je, a to v oblasti dopadu na životní prostředí a
zanechávání uhlíkové stopy

nn

poskytovali data formou nejvyšší možné úrovně transparentnosti a měli nastavený proces měření
KPI s cílem efektivně řídit dopady na životní prostředí a energetické řízení a dále abychom přijímali
vhodná opatření a čerpali vhodné zdroje za účelem dosažení souvisejících záměrů a stanovených
“targetů”

nn

měli stanovené “targety” v oblasti životního prostředí a energetického řízení a tyto pravidelně
revidovali

nn

byli ve shodě s příslušnými legislativními požadavky a rovněž s dalšími požadavky plynoucími z
ochrany životního prostředí, odpovědnosti za využívání přírodních zdrojů, produkce emisí a
energetické účinnosti a spotřeby

nn

neustále zlepšovali výkonnost v oblasti ochrany životního prostředí a energetické efektivity

nn

podporovali nákupy z řad těch nejnovějších technologií a navrhovali činnosti, které povedou ke
zlepšení životního prostředí a zároveň zvýší energetickou efektivitu našich produktů a služeb

Jsme přesvědčeni, že ekonomický úspěch a trvalá udržitelnost se vzájemně podporují a jsou základními
stavebními kameny pro to, abychom se stali nespornou jedničkou na trhu v oblasti “Freight” silničních
přeprav.
Tato politika je platná pro všechny země, právní entity a terminály, které jsou v rámci DHL Freight
provozovány a platí rovněž pro všechny jejich pobočky. Tato politika je pravidelně revidována vedením
naší organizace.
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Principy životního prostředí a energetického řízení popsané v ISO 14001 a 50001: Demonstrace vedení a závazku s respektem ke korporátní
sociální odpovědnosti a ochraně životního prostředí dojednané v rámci programu Go Green skupiny DPDHL; zapojení zaměstnanců; neustálé
zlepšování z hlediska dopadu na životní prostředí, energetické výkonnosti a efektivity jejích systémů životního prostředí a energetického řízení
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