POLITICA GLOBALA DE MEDIU SI ENERGIE

GLOBAL

ENVIRONMENT AND
ENERGY POLICY

DHL Freight se angajeaza in ceea ce priveste GoGreen si isi propune sa
utilizeze acest program, inclusiv cele mai recente principii ISO 14001
de Mediu si ISO 50001 de gestionare a Energiei 1, pentru
nn

Imbunatatirea eficientei costurilor si a carbonului simultan, de exemplu,
prin utilizarea tehnologiilor inovatoare pentru vehicule si cladiri (SALVARE)

nn

Generati mai multe venituri si EBIT prin GoGreen (VINDE) solutii si produse pentru clienti si

nn

Permiteti-le colegilor si partenerilor nostri sa isi aduca propria contributie, prin intermediul
comunicarilor interne si externe (ANTRENA).informeaza sa antreneze.

Cu toate aceste masuri, dorim sa sustinem Strategia FREIGHT2025 (initiativa Logistica ecologica,
precum si toate celelalte initiative) si strategia DPDHL GoGreen ‚Misiunea 2050: zero emisii‘. De aici
ne straduim
nn

Sa fim o organizatie responsabila si durabila,

nn

Intelegem si sa indeplinim asteptarile partilor‘ interesate fata de impactul nostru asupra
mediului si amprenta de carbon,

nn

Oferirerea unui nivel ridicat de transparenta a datelor, masurare si gestionarea eficientă a KPIilor de mediului si a energiei, luarea deciziilor si resursele adecvate pentru atingerea obiectivelor
si targeturilor,

nn

Oferirea unui cadru pentru stabilirea si revizuirea obiectivelor de Mediu si Energie,

nn

Respectarea cerintelor legale aplicabile si a disputa respectarea oricaror altor cerinte privind
protectia mediului, utilizarea responsabila a resurselor naturale, emisii si eficienta energetica si
consum,

nn

Imbunatatirea continua a performantei in ceea ce priveste protectia mediului si eficienta
energetica si

nn

Sprijinirea achizitionarii de tehnologii si activitati de proiectare de ultima generatie pentru a
imbunatati impactul asupra mediului si eficienta energetica a produselor si serviciilor noastre.

Suntem convinsi ca succesul economic si sustenabilitatea se sustin reciproc si sunt ambele pietre de
temelie fundamentale in drumul nostru pentru a deveni liderul de necontestat al pietei in Domeniul
afacerilor Rutiere.
Această politica se aplica tuturor tarilor, unitatilor comerciale ssite-urilor care opereaza în cadrul
DHL Freight si al filialelor sale. Acest subiect este supus unor recenzii periodice ale conducerii.
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Principii: Leadership-ul demonstrează angajament in ceea ce privește responsabilitatea sociala corporativa si protecția mediului stipulate
de Programul GoGreen Group DPDHL; implicarea oamenilor; imbunatatirea continua a impactului sau asupra mediului, performantele sale
energetice si eficacitatea sistemului sau de mediu si de gestionare a energiei.

DHL Freight – Excellence. Simply delivered.

