Cíle pro oblast
udržitelnosti
do roku 2025

Směrem k
regenerativnímu
dodavatelskému
řetězci

Pozitivní vize a regenerační cíle Brambles (CHEP) do roku 2025
Pozitivní přístup k planetě
Naším závazkem je být pozitivní pro
planetu pomocí činností, jako jsou
obnova lesů, snížení většího množství
odpadu a ještě většího množství
uhlíku, než produkujeme, což nakonec
přispěje k regenerativnímu, přírodě
prospěšnému podnikání.

Brambles zasadí dva stromy za každý
strom, který použijeme. Jeden strom v
rámci našeho certifikačního programu a
jeden další strom pro planetu. Zajistíme
100% udržitelné získávání dřeva na
dobu neurčitou a umožníme přechod
vícero lesnických center na certifikaci
Chain of Custody (CoC).

Pozitivní podnikatelské
prostředí
Brambles bude průkopníkem
regenerativních dodavatelských
řetězců tím, že každý rok vylepší
svůj cirkulární model a zvýší
environmentální výhody v
dodavatelských řetězcích našich
zákazníků.

Neustálé zvyšování environmentálních
výhod v dodavatelských řetězcích našich
zákazníků prostřednictvím našeho
modelu „sdílení a opětovného použití“.
Společný vývoj a zlepšování našeho
výkonu v předních nástrojích pro měření
cirkularity v našem odvětví.

Brambles se zavazuje k 1,5stupňové
klimatické budoucnosti a zároveň k
dodržování vědecky podloženého cíle
pro emise uhlíku vyladěného pro náš
dodavatelský řetězec plynoucího z
Pařížské dohody.
100 % naší elektřiny bude z
obnovitelných zdrojů a naše operativa
bude do roku 2025 uhlíkově neutrální.

Brambles rozšíří naši spolupráci se
zákazníky ve všech regionech
prostřednictvím naší iniciativy Zero
Waste World a zdvojnásobí počet
spoluprací se zákazníky z 250 na 500.

Pozitivní přístup ke
komunitám
Program společnosti Brambles pro
pozitivní přístup ke komunitám posílí
odolnost cirkulárního modelu a zohlední
spojení mezi společností, ekonomikou a
přírodou.

Spolupráce s potravinovými bankami a
rozdání zachráněného jídla 10 milionům
lidí. Katalyzátorem tohoto cíle bude
dobrovolnictví, věcné dary, sdílení
dovedností a odborných znalostí a
finanční dary.

Brambles bude podporovat a vzdělávat
milion lidí, aby se stali lídry
transformace oběhové ekonomiky.

Brambles se zavazuje k:
Nulovému odpadu z produktů odeslaných na skládky: platí
pro celou společnost Brambles a její dodavatele;
inovacím produktů s uzavřenou smyčkou: bude usilovat o
znovupoužití 30 % recyklovaného nebo upcyklovaného
plastového odpadu;
100 % lokací společnosti Brambles, včetně kanceláří a
servisních center, které vytvoří nulový odpad; a
pozitivnímu přístupu k vodě: optimalizaci využívaní vodních
zdrojů včetně kultivace, recyklace, doplňování a čištění.

Brambles se zavazuje k:
Snížení BIFR o 25% a rozvoji programu pozitivního pracovního
prostředí;
nejméně 40 % žen ve vedoucích pozicích a dvojnásobnému
počtu žen pracujících v našich servisních centrech;
zařazení mezi top 20 % společností pro inkluzivitu a ke
spuštění programu přístupnosti v každém regionu; a
vedoucímu postavení v oblasti boje proti korupci a pro lidská
práva, včetně boje proti současnému otroctví.

Brambles se zavazuje rozvíjet přístupy evidence
přírodního a sociálního kapitálu vedoucího k
transparentnímu měření a validaci plnění našich cílů do
roku 2025 a k vyčíslení pokroku směrem k regeneračnímu
stavu.

