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Bütün dünyanın kullandığı ip ve iplikleri üretiyoruz. 250 yılı aşkın bir süredir yaşamın kumaşını dokumaya
devam ediyoruz.
Bütün Coats çalışanlarıyla birlikte ve yaptığımız işin bir parçası olarak çevre üzerindeki etkimizi sınırlamayı
oldukça ciddiye alıyoruz. Bu hususta Coats üst yönetimi, Grup için mümkün olan en yüksek çevresel
performans standardına ulaşmak için gereken hedef ve amaçları belirledi.
•

Operasyonlarımızın her alanında sorumlu davranıyoruz. Şirketin kabul etmiş olduğu tüm çevresel yasa ve
yönetmeliklere ve gönüllü taahhütlere uyarak;

•

Çevresel performansımızı sürekli iyileştirebilmek için Coats ekibinin her üyesine uygun bilgi, eğitim ve kaynakları
sağlayarak;

•

İşimizi yerel, bölgesel ve küresel düzeyde etkileyen önemli çevresel faktörleri tespit ederek ve sürekli olarak
üretim süreçlerimizin çevresel etkilerini azaltmaya çalışarak;

•

Kazalara ve acil durumlara müdahale edilmesi ve sonuçta ortaya çıkan çevresel etkilerin önlenmesi veya
azaltılması için tüm Coats birimlerinin bir prosedürü olmasını sağlayarak;

•

Ortak atık su hedeflerine ulaşmak için önde gelen giyim ve ayakkabı markaları ile ortaklık yapıyoruz. Faaliyet
gösterdiğimiz ülkelerin yasal gerekliliklerini karşılayan ve çoğu durumda bunların ötesine geçen küresel atık
emisyon standartlarına uyuyarak;

•

Çevresel performansı artırmak için müşterilerimizle işbirliği yaparak;

•

Mümkün olan her yerde malzemeleri azaltıyor, yeniden kullanıyor veya geri dönüştürüyoruz. Ürün geliştirmede
geri dönüştürülmüş ve sürdürülebilir malzemeler kullanarak;

•

Tedarikçilerimizi ve yüklenicilerimizi çevresel etkilerini azaltmaya teşvik ederek;

•

Sektörün en kapsamlılarından biri olan Kısıtlı Maddeler Listemize ("RSL") uymalarına yardımcı olmak için
tedarikçilerimizde birlikte çalışarak;

•

Tüm üretim operasyonlarını ISO 14001'e uygun yapılandırılmış bir çevre yönetim sistemi ile yönetmeyi
taahhüt ederek; ve

•

Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) derecelendirmemizin doğruluğunu ve FTSE4Good Endeksindeki
konumumuzu hak ettiğimizi gösteren çevresel performans bilgi ve güncellemelerimizi paydaşlarımızla düzenli
olarak paylaşarak;

çevreye katkıda bulunuyoruz.

Belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşabilmek için bu Çevre Politikasını düzenli olarak gözden geçireceğiz.
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