Vyhlásenie spoločnosti E.ON k politike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a ochrany životného prostredia
Schválené predstavenstvom 20. augusta 2013
V účinnosti od 1. septembra 2013
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Spoločnosť E.ON chce dodávať čistejšiu a lepšiu energiu.
Pre ochranu to znamená
Musíme proaktívne zlepšovať, a nie poškodzovať zdravie tých, ktorí pracujú pre alebo so spoločnosťou
E.ON. Toto umožní našim zamestnancom dosahovať tú najlepšiu úroveň.
Pre bezpečnosť to znamená
Naším cieľom je nulová ujma. Toto prispieva k našej ambícii chrániť našich kolegov, dodávateľov a
verejnosť, pričom zabezpečujeme prevádzkovú dokonalosť.
Pre životné prostredie to znamená
Musíme zohrávať dôležitú úlohu pri znižovaní globálnych skleníkových plynov v snahe stabilizovať
zvyšovanie globálnej teploty. Musíme používať systémy environmentálneho manažérstva, aby sme
znížili našu ekologickú stopu a zabezpečili účinnosť obchodných činností.
Na dosiahnutie tohto cieľa musíme:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Proaktívne eliminovať a kontrolovať zdravotné riziká na pracovisku s cieľom chrániť našich
kolegov pred chorobami alebo pred zhoršením ich zdravotného stavu v dôsledku výkonu práce.
Zabezpečovať, že je zavedený dohľad nad zdravotným stavom s cieľom identifikovať včasné
príznaky chorôb z povolania.
Umožniť kolegom, aby sa po chorobe alebo úraze čo najskôr vrátili späť do bežného pracovného
života.
Podporovať zamestnancov so zdravotnými problémami tak, aby zostali v pracovnom procese a
aby boli v rámci svojej role efektívni.
Zlepšovať zdravotný stav našich kolegov, a to efektívnou podporou zdravia a riadiacimi
stratégiami zameriavajúcimi sa najmä na otázky diverzity ako napr. vek a pohlavie.
Vytvárať a udržiavať také pracovné prostredie, v ktorom sa nekompromisne dodržiavajú vysoké
štandardy bezpečnosti.
Nastaviť minimálne štandardy bezpečnosti pre všetok majetok a činnosti E.ON, ktoré prispievajú
k bezpečnému pracovnému miestu, a ak je to vhodné, ísť nad rámec vnútroštátnej legislatívy
všade tam, kde pôsobíme.
Zabezpečovať analýzu a zníženie všetkých rizík na takú úroveň, ktorá spĺňa osvedčené postupy
naprieč prvkami nášho hodnotového reťazca, od návrhu až po vyradenie.
Angažovať a oprávňovať našich kolegov a dodávateľov, aby vzniesli bezpečnostné obavy
a zastavili pracovnú činnosť v nebezpečných podmienkach.
Uznávať a odmeňovať nadštandardné výkony v oblasti bezpečnosti a aktívne identifikovať
a implementovať osvedčené postupy.
Vytvoriť a udržiavať environmentálne štandardy s cieľom prinášať špičkový environmentálny
výkon všade tam, kde pôsobíme.
Znížiť intenzitu CO2 nášho európskeho výrobného portfólia
Znížiť uhlíkovú stopu v našich každodenných obchodných činnostiach
Poskytnúť zákazníkom inteligentnejšie a inovatívnejšie riešenia na zníženie ich uhlíkovej stopy
Prijať prístup životného cyklu naprieč hodnotovým reťazcom, od návrhu až po vyradenie,
s cieľom zvýšiť efektívne využitie zdrojov.

•
•

Splniť všetky požiadavky iniciatívy OSN – CEO Water Mandate.
Naším cieľom je nulové vážne znečistenie a každoročné znižovanie znečistenia

Podrobný programový prehľad našich cieľov v oblasti BOZP a ŽP a opatrení, ktoré chceme použiť na
ich dosiahnutie, je zahrnutý v dokumente E.ON SE Sustainability Work Program 2012-2015 (program
udržateľnosti obchodných činností). Prvky tohto programu sú okrem iného založené aj na výsledkoch
dialógu medzi internými a externými zainteresovanými subjektmi.
Pri napĺňaní týchto záväzkov budeme:
•
•
•
•

•
•
•

od predstavenstva a výkonného manažmentu požadovať, aby prevzali osobnú zodpovednosť za
BOZP a ŽP a preukázali aktívne vodcovstvo,
vytvárať zdravú organizáciu, štruktúry a procesy s cieľom zabezpečiť vedenie činností,
zodpovednosť a neustále zlepšovanie,
spoločne pracovať a podporovať ostatných pri integrovaní BOZP a ŽP do strategických plánov,
obchodných rozhodnutí a každodenných činností,
náš tím manažmentu stanoví ciele a programy vedúce k zlepšovaniu výkonu BOZP a ŽP
v organizácii, pravidelne hodnotiť a aktualizovať ciele a programy s cieľom propagovať neustále
zlepšovanie,
primerane školiť a angažovať všetkých kolegov a obchodných partnerov s cieľom zabezpečiť
správnu úroveň a kompetencie na dosiahnutie úspechu,
aktívne zdieľať a začleňovať skúsenosti z dosiahnutých pokrokov a neúspechov, ako aj názory
iných,
otvorene a transparentne angažovať našich kolegov a zainteresované subjekty do akcií
a výsledkov v snahe budovať si dôveru a vierohodnosť.

Všetky Market Units (MU) spoločnosti E.ON musia implementovať a udržiavať externe certifikovaný
systém manažérstva BOZP a ŽP v súlade s medzinárodnými štandardmi OHSAS 18001 (BOZP) a ISO
14001 alebo EMAS (ochrana ŽP). Tieto silné systémy manažérstva BOZP a ŽP sú hnacou silou
neustáleho vývoja a zabezpečujú minimálne splnenie zákonných požiadaviek, nariadení a iných
príslušných národných a lokálnych požiadaviek.
Budeme komunikovať a verejne vykazovať naše opatrenia, ciele a predsavzatia v oblasti výkonnosti,
aby sme tak priebežne ukázali pokrok smerom k záväzkom uvedených v tejto politike.
Toto vyhlásenie k politike bude v mene Predstavenstva E.ON SE každoročne hodnotiť riadiaci výbor
BOZP a ŽP. Podrobné informácie týkajúce sa organizácie a dojednaní pri vypracúvaní tohto vyhlásenia
sú zahrnuté v našich systémoch manažérstva BOZP a ŽP.
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