MILJØPOLICY
Miljøpolicy
Staples ønsker å hjelpe bedrifter med å lykkes og samtidig beskytte kloden og arbeide for en
positiv endring i det globale samfunnet. For å oppnå dette, er vi som et globalt selskap forpliktet til å
oppnå vår langsiktige visjon om å tilby mer bærekraftige valg; tilby praktiske miljøløsninger til våre
kunder; eliminere operasjonelt avfall; og maksimere energieffektiviteten og anvendelse av fornybar
energi. Vi erkjenner at gjennomføringen av denne visjonen er en kontinuerlig forbedringsprosess, som
vil variere etter markedet avhengig av lokale muligheter og begrensninger. Vi vil bruke et fundament
av samarbeid, integritet og åpenhet for å nå vår visjon.

Tilby flere bærekraftige valg
I hele vårt sortiment, søker Staples å tilby produkter som oppfyller våre kunders behov for
kvalitet, funksjonalitet og verdi, mens vi samtidig tilbyr reduserte miljø- og samfunnsmessige
konsekvenser. For å støtte denne satsingen vil vi:


Sikre at vi forstår de viktigste miljø- og samfunnsmessige konsekvenser for de
produktkategorier vi kjøper inn og selger til kunder, ved hjelp av den beste tilgjengelige
forskningen.



Arbeide med våre leverandører for å hjelpe dem å designe, source, produsere og levere
produkter og emballasje som overholder juridiske krav, og har reduserte miljø- og
samfunnsmessige konsekvenser.



Utvide vår portefølje av produkter med designelementer som bidrar til å redusere påvirkningen
på kloden og på menneskers helse.



Fortsette å implementere og håndheve policyer og programmer som støtter målsetninger
knyttet til leverandørers ytelse innen miljø- og samfunnsansvar.

Tilby enkle og praktiske miljøløsninger for våre kunder
Staples har forpliktet seg til å hjelpe kunder med å gjenvinne de varene vi selger som ikke lett kan
resirkuleres ellers, samt å tilby andre tjenester som hjelper dem å drive virksomheten mer
bærekraftig. For å nå dette målet vil vi:


Tilby gjenvinningstjenester for våre kunder og hjelpe dem drive virksomheten mer bærekraftig.
Vi vil også samarbeide med resirkuleringsleverandører som er tredjeparts sertifisert eller
revidert for ansvarlig forvaltning av materialer.



Tilby andre tjenester for kunder som hjelper dem med å drive mer bærekraftige bedrifter og
hjemmekontorer.

Eliminere operasjonelt avfall
Staples er dedikert til å minimere avfall i vår egen virksomhet. For å nå dette målet vil vi:
 Oppsøke måter å redusere avfallsmengden fra vår distribusjon og leveranse.


Øke volumet og typer av materialer som videresendes til gjenbruk og resirkulering.



Kaste alt avfall, ufarlig og farlig, på en forsvarlig måte.
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Maksimere energieffektivisering og bruk av fornybar energi
Målene for Staples ' energibruk er å fremme energireduksjon og bruk av fornybar og ren energi for
å redusere klimabelastningen. For å nå dette målet vil vi:
 Finne nye og innovative metoder for å redusere vårt energiforbruk og økt bruk av fornybar
energi i vår energiportefølje ( bygninger og flåte ).


Øke andelen av våre bygninger som oppfyller grønne bygnings- eller energieffektive
sertifiseringsprogrammer.



Redusere effekten av klimagassutslipp fra selskapets drift.

Å oppfylle Staples forpliktelse til vår miljøvisjon og mål krever et fundament av
samarbeid, integritet og åpenhet.
For å nå dette målet vil vi:
 Sikre at vi er i samsvar med alle gjeldende miljølover og forskrifter og støtte forebyggende
tiltak for forurensning for å beskytte miljøet og våre samarbeidspartneres helse.


Engasjere våre interessenter – inkludert kunder, kollegaer, leverandører, aksjonærer og
nonprofit organisasjoner – for informere implementering og videreutvikling av våre policyer og
programmer. Vi forventer at våre medarbeidere utfører gjøre jobben sin med tanke på miljøet,
og vil aktivt utdanne dem om våre bærekraftsprogrammer og muligheter. Vi vil fortsette å
jobbe med vår forsyningskjede for å fremdrive miljøforbedringer i de produktene og tjenestene
vi tilbyr våre kunder. Vi vil samarbeide med interessenter og andre samarbeidsgrupper for å få
til de store bærekraftsforbedringene i vår bransje. Vi vil samarbeide med og be om
tilbakemeldinger fra våre kunder for å best møte deres behov for bærekraftig produkter og
tjenester.



Vi skal sette oss mål for å gjennomføre vår bærekraftsstrategi og fortsette å redusere vår
miljøpåvirkning. Relevante mål for miljøpåvirkningen kan settes på globalt, nasjonalt og / eller
lokalt nivå. Vi vil måle og overvåke vår fremgang mot disse målene, og rapportere denne
utviklingen på en transparent måte.



Som en del av vår forpliktelse til kontinuerlig forbedring, vil vi jevnlig vurdere våre policyer og
mål for å sikre at våre mål og støtteprogrammer er i tråd med utviklingen i vår virksomhet og
industri.
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