RŪPES PAR VIDI VISĀ MŪSU DARBĪBĀ
IEVADS
Tele2 uzskata, ka uzņēmuma pastāvīgas rentabilitātes priekšnoteikums ir ilgtspējīga
rīcība vides jomā. Tele2 produkti un pakalpojumi sniedz ieguldījumu ilgtspējīgākas
pasaules veidošanā, jo digitalizācijas process ļauj mazināt ietekmi uz vidi.
Mēs esam pieņēmuši un apstiprinājuši šo vides politiku, lai ikvienā
uzņēmējdarbības posmā tiktu apzināta mūsu darbību ietekme uz vidi.
Darbinieku atbilstība
Tele2 nosaka, ka visiem mūsu darbiniekiem, vadībai un Padomes locekļiem:
•

jāizlasa un jāizprot šī vides politika;

•

jānodrošina rīcība atbilstīgi šīs vides politikas saturam un garam;

•

jānodrošina šīs vides politikas ieviešana un ievērošana visā uzņēmumā;

•

jānodrošina Tele2 saistīto uzņēmumu un piegādātāju izpratne un atbilstība šīs
vides politikas prasībām.

Vides politikas tvērums
Ir svarīgi nodrošināt, ka Tele2 nodrošinātās preces un pakalpojumi tiek izgatavoti un
sniegti videi draudzīgā veidā. Tele2 sagaida, ka vides politika tiks ievērota visos
organizācijas līmeņos, tostarp no piegādātāju un Tele2 preču izgatavotāju puses.
Tas attiecas gan uz produktu, pakalpojumu piegādātājiem un iepircējiem, gan
pārdošanas speciālistiem, mazumtirgotājiem un gala klientiem, kā arī produktu
pārvaldību to dzīves cikla beigās.
Tiesiskā atbilstība
Tele2 pilda visas vietējo likumu un noteikumu prasības. Šī vides politika nosaka
minimālās prasības. Ja citi reģionālie vai valsts likumi, noteikumi vai cits regulējums
nosaka stingrākas prasības vides jomā, tās tiek ievērotas.

Ziņošana par pārkāpumiem
Ja darbinieks saņem informāciju vai viņam rodas aizdomas, ka kādas darbības
varētu būt pretrunā vides politikai, šai personai ir pienākums par to ziņot.
Ziņojumus var iesniegt kādā no šiem trim veidiem:
•

jebkuram augstāka līmeņa vadītājam, kuru ziņotājs uzskata par
kompetentu;

•

trauksmes cēlēju ziņošanas sistēmā, izmantojot e-pastu
report.violation@tele2.com;

•

Korporatīvās atbildības vadītājai Marie Baumgarts,
izmantojot e-pastu
corporate.responsibility@tele2.com.

VIDES POLITIKA
Tele2 atbalsta videi draudzīgas uzņēmējdarbības prakses veicināšanu. Tas
nozīmē, ka mēs cenšamies mazināt ietekmi uz vidi pirms, nevis pēc šādas
ietekmes rašanās. Mēs visās savās darbībās cenšamies minimizēt
iespējamo ietekmi uz vidi.
Piesardzības attieksme
Tele2 atbalsta piesardzības attieksmi pret vides problēmām, lai mūsu ietekme
uz vidi tiktu minimizēta. Tele2 piegādātājiem ir izvirzīta prasība parakstīt un pildīt
mūsu rīcības kodeksā noteikto.
CO2 emisijas
Mēs esam izvirzījuši stingras vides prasībās attiecībā uz visiem mūsu procesiem,
piemēram, ceļošanu, pārvadājumiem un ražošanu. Tele2 pastāvīgi cenšas mazināt
siltumnīcefekta gāzu emisijas. Mēs saviem klientiem aktīvi piedāvājam
pakalpojumus, lai palielinātu efektivitāti un iespējami mazinātu CO2 emisijas. Mūsu
mērķis ir kopā ar partneriem un klientiem samazināt savu “oglekļa pēdu”, tādējādi
cīnoties pret klimata pārmaiņām.
Enerģijas patēriņš
Uzņēmumā Tele2 ir skaidri noteikta enerģijas patēriņa mazināšanas stratēģija.
Enerģijas patēriņš ir stingri jāuzrauga un jāmēra, un par to ir jāziņo.
Dabas resursi
Dabas resursus vienmēr ir jālieto taupīgi, un ar videi kaitīgām vielām ir jāapietas
ar vislielāko rūpību.
Atkritumi
Tele2 dara visu iespējamo, lai pārstrādātu un atkārtoti izmantotu materiālus un
produktus. Nolietotais aprīkojums ir jālikvidē atbilstīgi likumā noteiktajām prasībām
un pēc iespējas jāpārstrādā. Tele2 mērķis ir palīdzēt klientiem mazināt ietekmi uz
vidi, tostarp mūsu veikalos pieņemot pārstrādei lietotus telefonus un citas ierīces.
Atvēršana un slēgšana
Tele2 cenšas ierobežot vizuālo iejaukšanos vidē, rūpīgi izvērtējot vietas, kur uzstādīt
jaunas bāzes stacijas. Atverot vai slēdzot savu produktu/pakalpojumu tirdzniecības
vietas, rīkojamies ar vislielāko rūpību pret apkārtējo vidi.

