POLITIKA SPOLEČNOSTI CEMEX V OBLASTI BIODIVERZITY
Ve společnosti CEMEX si uvědomujeme, jaký význam má vlastní hodnota přírody a zachování
biologické rozmanitosti, ekosystémů a ekosystémových služeb pro udržitelný rozvoj společnosti.
Zavázali jsme se být odpovědným správcem našich pozemků a provádět naše činnosti udržitelným
způsobem. Náš dopad na biodiverzitu se snažíme minimalizovat nebo zmírňovat. Budeme prosazovat
a podporovat programy, které biologickou rozmanitost zachovávají nebo případně i zvyšují.
Abychom tento závazek splnili, musíme:


Zajišťovat shodu s veškerou příslušnou legislativou a zákonnými kodexy správné praxe.



Slaďovat naše iniciativy v oblasti biologické rozmanitosti s naším obchodním modelem, tak
aby se identifikace, posuzování a řízení biologické rozmanitosti zohledňovaly v našich
rozhodovacích procesech a systémech řízení, a to v celém životním cyklu našich závodů.



Posuzovat, eliminovat a snižovat na možné minimum dopady našich závodů na biodiverzitu a
hledat příležitosti pro zvyšování biologické rozmanitosti.



Přijímat systematický přístup pro identifikaci závodů s vysokým potenciálem biologické
rozmanitosti, abychom mohli řídit a zvyšovat jejich hodnotu z hlediska biodiverzity a přispívat
k místním, národním a globálním prioritám zachování biodiverzity.



Vytvářet konstruktivní vztahy a pracovní kontakty s místními, národními a mezinárodními
zájmovými stranami s cílem dosáhnout synergického efektu, posílit účinnost místních opatření
zachování biodiverzity a účastnit se širších iniciativ ochrany přírody.



Zajišťovat odpovídající zdroje pro instruování, školení a dohled s cílem vhodně řídit hodnoty
biologické rozmanitosti.



Přispívat k vývoji znalostí a prosazování nejlepších postupů v oblasti ochrany biologické
rozmanitosti.



Integrovat biologickou rozmanitost jako klíčovou součást našich komunikačních snah, interně i
externě, pro zvýšení povědomí a pochopení mezi zájmovými stranami.



Sledovat, hodnotit a posuzovat naše výsledky v oblasti biodiverzity oproti měřitelným cílům a
nejlepším průmyslovým postupům s cílem podpořit průběžné zlepšování a otevřeně vykazovat
dosažené výsledky.

Vyzýváme všechny zaměstnance společnosti, aby se při řízení hodnot biologické rozmanitosti chovali
odpovědným způsobem. Manažerům je poskytnuta nejvyšší úroveň podpory a jejich povinností je
implementovat programy, jež mají pomoci splnit uvedené cíle, a pravidelně hodnotit dosažené
výsledky.
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