2030 ПРОГРАМА ЗА УСТОЙЧИВОСТ:

Един Солвей/Една планета
"В Солвей използваме науката за решаване на ключови екологични и социални предизвикателства. С

амбициозния ни нов 10-годишен план акцентираме върху насърчаване на устойчивостта в нашето портфолио,
операции и на работното място, за да стимулираме създаването на изключителна дългосрочна стойност за
всички заинтересовани страни. Вярваме, че Един Солвей/Eдна планета ще ни позволи да насочим
инвестиционните си решения към подобряване на технологиите, които използваме в заводите си, подкрепа за
нашите слушители и местните общности, както и за генериране на достатъчна възвращаемост за нашите
акционери. Солвей възнамерява да се възползва от широк набор от инструменти за постигането на тези цели,
включително инвестиции, развиване на продукти и решения в областта на човешкия капитал и
дигитализацията.

2030 цели за устойчивост

РЕСУРСИ

КЛИМАТ
Намаляване емисиите
газове в световен мащаб:

парникови

Намаляване емисиите на парникови
газове с

Илхам Кадри, главен изпълнителен директор на Солвей

26%

и уеднаквяване на

плановете
за
„повишение
температурата до доста под
C“ (Парижко споразумение 2015 г.)
Прекратяване
въглища:

използването

на
2°
на

Спиране изграждането на
нови въглищни инсталации, и

прекратяване

използването на
въглища в производството на енергия,
където съществуват възобновяеми
алтернативи
Намаляване
на
натиска
биоразнообразието:

върху

Намаляване с 30% на натска върху
биоразнообразието

ПО-ДОБЪР ЖИВОТ

Увеличаване
ефективността
потреблението на вода:

при

Намаляване потреблението на свежа
вода с 25%
Ускоряване на кръговата икономика:

Удвояване продажбите на продукти

от възобновяеми или
рециклируеми ресурси до
продажбите на Групата

15%

от

Увеличаване оползотворяването на
отпадъци:
Намаляване
на
индустриалните
отпадъци, неподлежащи на
оползотворяване с една трета
Възползване от иновациите за
разработване на устойчиви решения:
Подобряване на устойчивото
портфолио за достигане до
продажбите на Групата

65%

Безопасността е основен приоритет:

Целта е политика за нулева степен

на злополуки

Задълбочаване на политиката
приобщаване и разнообразие:

за

Постигане на

равенство между половете

за ръководителите на средно и висше
ниво до 2035 г.
Удължаване
на
отпуските
майчинство и бащинство:

по

Адаптиране на глобалната политика за
14 седмици отпуск по майчинство
на 16 седмици, валиден за
родители, служители на компанията,
без значение от пола им до 2021 г.

от

Един Солвей/ Една планета е вдъхновен от целите за устойчиво развитие на ООН
Групата ще докладва напредъка си по тези инициативи на годишна база в интегрирания си доклад.

