
 

 
 

ГЛОБАЛНА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА МНОГООБРАЗИЕТО, РАВНОПОСТАВЕНОСТТА И 

ПРИОБЩАВАНЕТО 

 

АНГАЖИМЕНТА НА ГРУПАТА PIRELLI 

Групата Pirelli (наричана по-нататък “Pirelli”) винаги е била отдадена да спазва принципа на 
Равните възможности в работната среда - ангажимент, който още през 2006 г. беше ясно 

изразен в “Декларацията на Групата за равните възможности”, което се развива в настоящата 
Политика. 

Pirelli е активно ангажирана в насърчаването на ценностите на Многообразието, 

Равнопоставеността и Приобщаването (DE&I) и призовава за активната подкрепа на целия 

персонал и всички лица, работещи от името и/или за сметка и/или в интерес на Групата, или 

които имат други делови отношения или сътрудничество с нея (колективно наричани 

“Получатели” на този документ) в прилагането на принципите и намеренията, съдържащи се 
в тази Политика. 

Pirelli работи в многонационален контекст, в който хората изразяват огромно наследство от 
разнообразие, чието остойностяване е едновременно конкурентно предимство и възможност 

за растеж и обогатяване на самата компания, с убеждението, че най-иновативните идеи и най-

добрите решения се раждат в работна среда, в която хората могат да изразят своята 
уникалност. 

Pirelli предлага едни и същи възможности във всеки аспект на професионалния живот, в 

етапите на подбор, както и при вземане на решения относно възнаграждението, 

професионалната квалификация, възлагането на задължения, обучението и кариерното 

развитие.  

Тези решения се вземат изключително въз основа на уменията, опита и професионалния 

потенциал на хората и постигнатите резултати, без да се прави разлика въз основа на пол, 

полова идентичност и изразяване на пола, сексуална ориентация, семейно положение, 
положение на родител или лице, полагащо грижи, религиозна вяра, политически, синдикални 

или други възгледи, цвят на кожата, социално-икономически и/или културен произход, 

етнически произход, националност, възраст и увреждане, независимо дали е умствено или 

физическо.  

Pirelli винаги се е ангажирала да гарантира работна среда, в която всеки човек е третиран и 

се отнася към другите с достойнство и уважение, без каквито и да било форми на тормоз, 
злоупотреба или психически и/или физически натиск, дискриминация на индивиди или групи 

от индивиди, като се ангажира да предотвратява и да се намесва, за да спре подобно поведение, 
ако се случи.  

Pirelli винаги е прилагала приобщаваща култура, която цени индивидуалността и чувството 

за принадлежност към корпоративната общност, диалога, доверието и участието, които се 
считат за основни елементи на организационното благополучие, като се противопоставя на 
създаването на културни и организационни бариери, които ограничават участието и 

потенциала на хората. 

Моделите на управление, процесите и програмите са разработени така, че да подкрепят всички 

хора, така че всеки да има еднакви възможности, за да се развива по най-добрия начин.  

Прилагането на тази политика изисква активната подкрепа на служителите на групата в 

съответствие с вътрешните насоки и инструментите, които Pirelli предоставя, за да се 

гарантира, че: 



 
 

• решенията, свързани със заетостта и развитието на хората, са свободни от всякакви 

форми на дискриминация;  

• чувствителността и осведомеността на организацията по въпросите на многообразието, 

равнопоставеността и приобщаването трябва да продължат да бъдат високи, също и с 
оглед на предотвратяването на потенциални неосъзнати предразсъдъци (несъзнателни 

предубеждения); 

• да се поддържа приобщаваща и уважителна работна среда както в рамките на Pirelli, 

така и в отношенията с външните заинтересовани страни, свободна от всякакви форми 

на дискриминация и тормоз; 

• равнопоставеността на заплатите между половете е гарантирана при равни условия, 

основани на заслугите, всички различия в заплащането (ако бъдат открити такива) се 
идентифицират и постепенно се преодоляват, като има прозрачно отчитане в това 
отношение; 

• за мотивацията на хората се полагат грижи чрез диалог, участие, услуги и инициативи 

в подкрепа на психическото и физическото благополучие и осигуряване на баланс 
между личния и професионалния живот, например чрез разрешаване на гъвкави схеми 

на работа, разпространяване на култура на споделяне на семейните отговорности, 

приемане на програми за подкрепа на здравето, осигуряване на подкрепа за 
родителството.  

 

ДОКЛАДВАНЕ, ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ЗАБРАНА ЗА РЕПРЕСИИ И ПОСЛЕДСТВИЯ В СЛУЧАЙ НА 

НАРУШЕНИЕ 

Групата Pirelli насърчава Получателите на този документ да докладват добросъвестно, дори и 

анонимно, за всяко действие или бездействие от страна на когото и да било в Pirelli, в 

отношенията с нея или от нейно име, което представлява или може да представлява 
нарушение или подтикване към нарушаване на принципите, съдържащи се в тази Политика. 
Политиката на Групата за подаване на сигнали за нередности, публикувана на www.pirelli.com, 

на няколко езика, определя процедурата за подаване на сигнали, начина, по който те се 
обработват, и начина, по който се гарантират поверителността и липсата на репресии. Ако 

докладът е основателен, Pirelli ще предприеме санкциите, предвидени в приложимата 
регулаторна, договорна и дисциплинарна система.   

 

УПРАВЛЕНИЕ  

Pirelli е назначила мениджър "Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване", който работи 

в сътрудничество с различните отдели на компанията според съответните им отговорности.    

Плановете и резултатите в областта на многообразието, равнопоставеността и приобщаването 

се обсъждат и одобряват от Стратегическия комитет по устойчиво развитие, орган, 

председателстван от главния изпълнителен директор, и са част от плановете и резултатите в 

областта на устойчивото развитие, представени и обсъдени от съответния комитет на 
Управителния съвет, а след това представени, обсъдени и одобрени от Съвета на директорите. 

 

ДОКЛАДВАНЕ  

Pirelli докладва за своите резултати в областта на многообразието, равнопоставеността и 

приобщаването в годишния доклад на Групата. 

 

 

 

https://corporate.pirelli.com/corporate/it-it/sostenibilita/politiche/sust-whistleblowing-policy
http://www.pirelli.com/


 
 

ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ТАЗИ ПОЛИТИКА 

• КОДЕКС НА ЕТИКАТА и КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕТО 

• ГЛОБАЛНА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 

• ПОЛИТИКА ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО, 

БЕЗОПАСНОСТТА И ПРАВАТА НА РАБОТНОТО МЯСТО И ОКОЛНАТА СРЕДА 

• ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МНОГООБРАЗИЕТО И НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪВЕТА НА 

ДИРЕКТОРИТЕ 

• ПОЛИТИКА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ - ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ 

НА СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ 
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