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Aplinkos politika
„Indorama Ventures” supranta, kad plėtodama savo verslą, per procesus, biurus ir kita
veiklą, veikia aplinką. Įsipareigojame, kur įmanoma, išvengti ar sumažinti mūsų veikla daromą
neigiamą poveikį aplinkai ir garantuoti, kad mūsų pagrindinių tiekėjų veiksmai būtų kuo palankesni
aplinkai. Bendradarbiausime su savo partneriais, siekdami prisidėti prie aplinkos apsaugos,
padidinti aplinkosaugos problemų supratimą ir skleisti gerą praktiką. Įsipareigojame nuolat tobulėti
valdydami mūsų daromą poveikį aplinkai. Mes siekiame sumažinti poveikį aplinkai; didinti
supratimą apie aplinkosaugą darbuotojų tarpe ir, kai reikia, pravesti mokymus, kad darbuotojai
galėtų visapusiškai prisidėti prie šios politikos vykdymo. Mes laikysimės ir, kur įmanoma,
pranoksime įmonėms ir pramonei taikomus teisinius ir kitus reikalavimus.
Stengsimės taikyti geriausią aplinkosaugos vadybos praktiką, įtraukdami šias idėjas į savo
įmonės politiką, verslo sprendimus, produkcijos ir paslaugų kūrimą bei tiekimą, prekybos ir tiekimo
vadybą. Mes aktyviai sieksime mažinti CO2 išskyrimą, mažindami energijos ir resursų suvartojimą.
Toliau skatinsime pakartotiną PET ir poliesterio pluoštų bei siūlų panaudojimą ir
perdirbimą, kai tai ekonomiškai įmanoma, ir imsimės aiškių priemonių, kad sumažintume dėl mūsų
veiklos išskiriamą anglies kiekį, t.y. užtikrinsime, kad po darbo kompiuteriai būtų išjungiami;
skatinsime elektroninių ryšio priemonių ir produktų naudojimą; perdirbsime popieriaus atliekas,
spausdintuvo kasetes, virtuvės atliekas ir elektroninę įrangą; skatinsime darbuotojus vienas kitą
pavežti ar važiuoti į darbą dviračiais.
Toliau skatinsime atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą, kai tai ekonomiškai
perspektyvu; mažai energijos naudojančias elektros lemputes ir energiją taupančią įrangą; naudoti
telekonferencijų įrangą, siekiant sumažinti kelionių į susitikimus kiekį ir taip mažinant užterštumą.
Toliau būsime atsakingais nariais bendrijose, kuriose mes dirbame, ir palaikysime
bendrijos gyvenimo kokybę.
Palaikysime aplinkosaugos klausimų sprendimo vidaus valdymo struktūrą, kurią sudaro
aiškiai apibrėžtos aplinkosaugos valdymo atsakomybės, kurių dėka bus įvykdyti su šia politika
susiję įsipareigojimai.
Tikrinsime savo aplinkosauginio veiksmingumo bei nustatytų tikslų ir užduočių vykdymą.

Klimato kaita
Klimato kaita yra nacionalinių vyriausybių pripažinta tarptautinė problema šalyse, kuriose
mes dirbame ir esame įsipareigoję sumažinti išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.
Todėl mes įsipareigojame mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išskyrimą mūsų procesų
vykdymo metu, kad palaikytume nacionalines strategijas ir laikydamiesi įsipareigojimų mūsų
tarpininkams užtikrinti patvarų verslą.
Pagrindinis mūsų su klimato kaita susijęs įsipareigojimas yra nustatyti galimą
besivystančios klimato kaitos politikos poveikį mūsų verslui kaip vykdomo rizikos valdymo
proceso dalį; aktyviai dirbti su savo pagrindiniais tiekėjais, siekiant sumažinti atliekų kiekį;
kiekvienais metais pateikti ataskaitą apie savo pažangą Tvarumo ataskaitoje.

Biologinė įvairovė
Mūsų politika tausojant ir skatinant biologinę įvairovę atspindi mūsų įsipareigojimą
prisidėti prie tvaraus mūsų verslo valdymo ir vystymo. Mūsų politika yra kiek įmanoma palaikyti
biologinę įvairovę.
Todėl, kai dirbame vietose, kurios yra įvardytos kaip svarbios savo natūraliomis
buveinėmis, mes bendradarbiaujame su atitinkamomis įstaigomis ir šalimis, kad užtikrintume šių
buveinių apsaugą, kontroliuodami užterštumą ir kurdami planus, kaip išsaugoti ir tausoti šių vietų
biologinę įvairovę.
Įrengdami naujas gamybos vietas, mes laikysimės visų atitinkamų teisės aktų reikalavimų
ir gairių, susijusių su mūsų veiklos plotų plėtra. Jei reikės statybų, mes stengsimės išlaikyti
biologinę įvairovę, atsižvelgdami į vietos biologinę įvairovę ir veiksmų planą. Sieksime nustatyti
vietas, kur yra galimybė išsaugoti biologinę įvairovę, ir per laiką sukurti atitinkamų veiksmų planus,
kad tai įgyvendintume, bendradarbiaudami su atitinkamomis įstaigomis ir paveiktosiomis šalimis,
kurios prisideda prie biologinės įvairovės apsaugos vietiniu ir nacionaliniu lygmeniu ir siekia atrasti
būdus, kuriais galėtume palaikyti pasirinktų schemų ir iniciatyvų plėtrą.

