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BEZPEČNOSTNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA 2020
Cílem AAEU je zlepšit zdraví a bezpečnost klimatu na všech pracovištích a ochránit globální prostředí.
Naší politikou je považovat „zdraví“, „bezpečnost“ a „životní prostředí“ za naše priority ve stylu řízení.
AAEU se zavazuje předcházet úrazům a ekologickým haváriím.
Každý v AAEU je ve své práci zodpovědný za realizaci bezpečného pracovního prostředí a za zachování a
ochranu našeho globálního prostředí.
Každý v AAEU odpovídá za dodržování všech zákonů a předpisů v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního
prostředí a požadavků zúčastněných stran.
Zavazujeme se neustále zlepšovat bezpečnost na našich pracovištích a snižovat počet nehod a míru rizik
pomocí:


zkoumání nebezpečných podmínek na všech našich pracovištích a stanovení cílů pro
minimalizaci nebezpečných podmínek, které jsou měřitelné a v souladu s touto politikou;



dosažení výše uvedených cílů konceptem 2E+3e;



zavádění bezpečnostních preventivních opatření po jakékoli nehodě;



zvyšování povědomí o bezpečnosti a zlepšování chování všech osob v AAEU
prováděním vhodného školení a komunikace;



budování kultury „Bezpečnost je nezbytným předpokladem“, „Žádná výroba bez zajištění
bezpečnosti“;



zavádění a neustálé zlepšování našich systémů řízení BOZP.

Vedoucí závodů a naši odpovědní lidé, včetně odpovědných představitelů subdodavatelů, se ujmou iniciativy k
zavedení, podpoře a ověření výše uvedeného na našich pracovištích.
Zavazujeme se neustále zlepšovat náš systém řízení ochrany životního prostředí, snižovat dopady na životní
prostředí a předcházet znečištění ve všech našich činnostech pomocí:


globálního automobilového systému řízení ochrany životního prostředí;



vývoj, propagace a navrhování produktů a služeb s co nejmenšími dopady na životní prostředí pro
naše zákazníky;



zapojení dodavatelů produktů a služeb do našeho neustálého cíle zlepšování;



hledání přepravy s nižšími emisemi CO2;



integrace životního prostředí do vzdělávacích programů;



usilování o snižování spotřeby energie a přírodních zdrojů v našich procesech;



podpory projektů na úsporu energie a snižování spotřeby vody;



snížení našich odpadů a podporou všech možností recyklace.

Zvyšujeme povědomí našich členů o bezpečnosti a životním prostředí v celé organizaci.
Budeme nejaktivnější v implementaci PDCA pro bezpečnost a životní prostředí.
V rámci naší organizace budeme sdílet nejlepší postupy a zkušenosti společnosti společnosti AGC Automotive v
oblasti bezpečnosti a životního prostředí.
Naše cíle v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí stanovujeme a přezkoumáváme alespoň jednou
ročně.
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