Responsible
Care

®

ONZE BELOFTE OM MENSEN EN
HET MILIEU TE BESCHERMEN
Met het Responsible Care®-initiatief en het Responsible Care® Global Charter engageert Eastman zich wereldwijd om de
prestatie op het vlak van gezondheid, veiligheid, milieu en beveiliging (health, safety, environment and security = HSES) te
verbeteren. Eastman heeft Responsible Care ingesteld als de hoeksteen van het globaal HSES-beleid, dat ons engagement
uitstippelt om zaken te doen volgens alle toepasbare wetten, reguleringen, goede HSES-praktijken en Responsible Careprincipes. Dit omvat de bevordering van een open communicatie met al onze aandeelhouders over onze prestatie.
De Responsible Care-principes vormen de basis van Eastmans duurzaamheidsstrategie. Het topmanagement omarmt en
moedigt de actieve ondersteuning van alle teamleden wereldwijd aan.
We beloven om:
● Ons bedrijf op ethische manieren te leiden die bijdragen tot de maatschappij, de economie en het milieu.
● Producten te ontwerpen en te ontwikkelen die veilig kunnen worden gemaakt, gebruikt, afgevoerd of gerecycled.
● Samen te werken met klanten, vervoerders, leveranciers, distributeurs en aannemers om het veilige gebruik, transport en
afvoer van chemicaliën te bevorderen en informatie over gevaren en risico's te verstrekken die toegankelijk en toepasbaar
is bij hun werk en producten.
● Onze faciliteiten op een veilige en milieuvriendelijke manier te ontwerpen en uit te baten.
● Een cultuur te verspreiden op alle niveaus van ons bedrijf om de veiligheidsrisico's bij de bedrijfsprocessen voortdurend te
identificeren, verminderen en te beheren.
● De vervuilingspreventie, afvalminimalisatie en besparing van energie en andere kritieke hulpbronnen te bevorderen in elk
stadium van de levenscyclus van onze producten.
● Samen te werken met regeringen op alle niveaus en organisaties aan de ontwikkeling van effectieve en efficiënte wetten,
reguleringen en standaarden op het vlak van veiligheid, gezondheid, milieu en beveiliging.
● Opleiding en onderzoek te ondersteunen over de effecten op de gezondheid, veiligheid en het milieu en de beveiliging van
onze producten en processen.
● De product-, service- en procesrisico's mee te delen aan alle belanghebbenden en te luisteren naar hun standpunten en er
rekening mee te houden.
● Voortdurend vooruitgang te boeken om ons doel te bereiken van geen ongevallen, letsels of kwetsuren aan de menselijke
gezondheid en het milieu ten gevolge van onze producten en bedrijfsprocessen en om een transparante verslaggeving na
te streven van onze prestatie op het vlak van gezondheid, veiligheid, milieu en beveiliging.
● Voortdurend verbetering na te streven in ons geïntegreerd Responsible Care Management System® met het oog op onze
prestatie op het vlak van gezondheid, veiligheid, milieu en beveiliging.
● Responsible Care® te promoten door anderen aan te moedigen en te helpen om zich te houden aan de Responsible Careprincipes.

Mark Costa
Chief Executive Officer
Eastman Chemical Company
Responsible Care®is een geregistreerd serviceteken van de American Chemistry Council
M 981 D (1-14)

