Közös Értékteremtés
Nestlé globális jelentés 2019
magyar nyelvű kivonat

Nestlé.
A jobb életminőségért és
az egészségesebb jövőért.
Nesquik: Teljesítjük
a csomagolási hulladékkal
kapcsolatos vállalásunkat.

A kevesebb és természetes összetevőket tartalmazó
új Nesquik All Natural az első termékünk, amely
újrahasznosítható papírtasakban kapható. Az új megoldás
jó példája a Nestlé teljes termékportfólióját érintő

átalakulásnak, amelynek következtében fenntarthatóbb
csomagolóanyagok használatára állunk át. Büszkék
vagyunk rá, hogy az Európa-szerte népszerű termék
a szerencsi gyárunkban készül.

Vállalásaink
Egészséget, társadalmat és környezetet célzó
vállalásaink – egy jobb világ szolgálatában.

Fontos, hogy üzleti
tevékenységünkkel pozitív
társadalmi hatást érjünk el.
Ezt a szemléletet képviseli
közös értékteremtési
stratégiánk, hiszen kizárólag
akkor lehetünk hosszú távon
sikeresek, ha az összes
érintett számára értéket
tudunk teremteni.

Az egyénekért és a családokért

Több mint

1300

új terméket vezettünk be a csecsemők,
a gyermekek, a várandós kismamák és
a kisgyermekes anyukák táplálkozási
igényeit szem előtt tartva a tavalyi év során.

27,2

millió

gyermeket értünk el a Nestlé
az Egészségesebb Gyerekekért
programunkkal.

185,4

milliárd

adag dúsított élelmiszert és italt juttattunk
el azokba az országokba, ahol a mikrotápanyagok hiánya miatt nagyobb a lakosság
alultápláltságnak való kitettsége.

2,76

milliárd

adag zöldséget használtunk
fel élelmiszereink és italaink
előállításához.

A közösségekért

211,9

millió

Több mint

24 500

kávécserjét osztottunk ki a gazdálkodók
között 2010 óta. Célunk 220 millió
kávécserje kiosztása 2020-ig.

álláslehetőséget, gyakornoki helyet
vagy szakmai gyakorlatot biztosítottunk
fiataloknak a Nestlé a Fiatalok
Foglalkoztatásáért kezdeményezés
keretében világszerte.

70%

429 800

A 15 kiemelten fontos kategóriába
sorolt alapanyag ekkora százaléka
származik felelős forrásból.

gazdálkodót részesítettünk továbbképzésben különböző termeléskapacitást
növelő programjaink segítségével.

A bolygónkért

34%

-kal

alacsonyabb üzemeinkben
terméktonnánként az üvegházhatású
gázkibocsátás 2010 óta.

31%

-kal

kevesebb üzemeinkben
terméktonnánként a közvetlen
vízfelhasználás 2010 óta.
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328

gyárunkban valósult meg
a zéró hulladékkibocsátás.

41%

Energiafelhasználásunk ekkora
hányada származik megújuló
forrásokból.

A Közös Értékteremtés (CSV) a Nestlé
üzleti tevékenységének egyik alappillére.
Meggyőződésünk, hogy vállalatunk
csak akkor lehet hosszú távon sikeres,
ha nem csak részvényeseink, de az egész
társadalom számára értéket tud teremteni.
Tevékenységünknek és termékeinknek
úgy kell hozzájárulniuk a Nestlé folyamatos
sikeréhez, hogy közben pozitív hatást
gyakorolnak az egész társadalomra.
A Közös Értékteremtés indokoltsága
A Közös Értékteremtés lényege, hogy míg hosszú távon
fenntartható értéket teremtünk részvényeseink számára,
társadalmi problémák megoldásán is dolgozunk. Azon
vállalatok erőfeszítései, melyek közös értéket teremtenek
a társadalomban, arról tanúskodnak, hogy az üzleti folyamatok
jó ügyek szolgálatába állíthatók.
Három, egymással összefüggő területre – az egyénekre
és családokra, akik bizalmat szavaznak termékeinknek és
márkáinknak, a közösségekre, amelyekben jelen vagyunk, és
bolygónkra – összpontosítjuk ez irányú tevékenységünket.
A Nestlénél a jobb életminőségért és az egészségesebb jövőért
dolgozunk. Hosszú távú célkitűzéseink a következők:
– Az egyénekért és a családokért: arra törekszünk,
hogy világszerte 50 millió gyermek egészségesebb
életmódjához járuljunk hozzá.
– A közösségekért: globálisan 30 millió, az üzleti
tevékenységünkhöz közvetlenül kapcsolódó közösség
megélhetésén szeretnénk javítani.
– A bolygónkért: célunk, hogy tevékenységünk valamennyi
környezeti hatását teljesen kiküszöböljük.
E célkitűzések megvalósítása érdekében egy sor nyilvános
vállalást tettünk, melyeket tevékenységünk minden területén
megvalósítunk, az eredményekről pedig évente beszámolunk.
Külön hangsúlyt fektetünk azokra a vállalásokra, amelyek
a gyerekek egészségesebb életmódját segítik elő, gazdasági
lehetőségekhez juttatják a fiatalokat, valamint megóvják
vízkészleteinket. Ugyanilyen határozottan lépünk fel
a műanyagszennyezés jelentette kihívásokkal szemben,
és fontos lépéseket teszünk azért, hogy tevékenységünk
szénsemlegessé váljon.
További információk
Vezetői szemléletünkkel és vállalatirányítási felépítésünkkel
kapcsolatos további információkat, teljesítményadatainkat,
esettanulmányainkat és egyéb tartalmainkat megtalálhatja
éves „A Nestlé a társadalomban – Közös Értékteremtés” online
beszámolónkban vállalati weboldalunkon (www.nestle.com/csv).
A kiadvány a Nestlé SA angol nyelvű riportja alapján készült.

Mérlegen a közös értékek
Folyamatosan vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy
miként tudnánk még jobban felmérni az általunk
létrehozott közös értékeket és tevékenységünk
hatását. Célunk, hogy befektetésekkel és kézzel
fogható eredményekkel erősítsük érintettjeink
bizalmát. Üdvözöljük az ezen törekvésünkre
irányuló visszajelzéseket, melyek előmozdítják
a párbeszédet ebben a fontos témában.

A közös értékek alapja a megértés
Úgy határoztuk meg üzleti modellünket, hogy működésünk
lentről felfelé és fentről lefelé építkezzen. Arra törekszünk,
hogy megszólítsuk és meghallgassuk partnereinket, annak
érdekében, hogy reális képet kapjunk helyzetükről.
Az így megszerzett információk alapján hosszú távú partneri
együttműködéseket alakítunk ki, melyeknek köszönhetően
ellátási láncunk ellenállóbb és alkalmazkodóképesebb
lesz. Ezzel tovább erősítjük üzleti tevékenységünk
fenntarthatóságát.

Egészségesebb jövőért dolgozunk
Meggyőződésünk, hogy jobb életminőséget és egészségesebb jövőt építünk azzal, hogy az új nemzedékeket jobb
minőségű élelmiszerek és italok fogyasztására, illetve több
mozgásra ösztönözzük. Vállalatunk ebben a szellemiségben
kezdte meg munkáját 150 éve, és ennek mentén folytatjuk
tevékenységünket a Nestlé az Egészségesebb Gyerekekért
kezdeményezés keretein belül.
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Nestlé. A jobb
életminőségért és
az egészségesebb
jövőért.
Vállalati küldetésünknek megfelelően
három olyan területen fogalmaztuk
meg céljainkat, ahol változásokat
szeretnénk elérni. Ez irányú
törekvéseink fókuszában az egyének
és a családok, a közösségek és
a bolygónk állnak. Céljaink
megfelelnek és összhangban
vannak az ENSZ Fenntartható
Fejlődési Céljaival, és elősegítik
azok megvalósulását.
Tevékenységünk világszerte
több milliárd ember életére van
hatással, az alapanyagokat termelő
gazdáktól kezdve a termékeinket
élvező fogyasztókon át természeti
környezetünkig, amelytől
mindannyian függünk.

Az egyénekért
és a családokért

A közösségekért

A bolygónkért

Egészségesebb és boldogabb
életet teszünk lehetővé

Sikeres és alkalmazkodóképes
közösségek fejlődését segítjük elő

Felelősen gondoskodunk erőforrásainkról a jövő generációi számára

2030-ig 50 millió gyermeknek szeretnénk segítséget
nyújtani abban, hogy egészségesebb életet élhessenek

Célunk, hogy 2030-ig 30 millió, üzleti tevékenységünkhöz
közvetlenül kapcsolódó közösség megélhetésén javítsunk

Célunk, hogy 2030-ig tevékenységünk valamennyi
környezeti hatását teljesen kiküszöböljük

Finomabb és
egészségesebb
termékeket kínálunk

Egészségesebb
életmódra ösztönözzük
az embereket

A vidékfejlesztés
támogatása és
a megélhetés segítése

Az emberi jogok
tiszteletben tartása
és előmozdítása

Több tápláló ételt
és italt vezetünk be
a piacon, különösen
leendő és újdonsült
anyukák, csecsemők és
gyermekek számára

A táplálkozási
információkat és magyarázatukat feltüntetjük
a csomagoláson, az értékesítés helyén és online

Javítunk
a Nestlét ellátó
gazdálkodó közösségek
és társaságok anyagi
helyzetén

Felmérjük és
megfelelő módon
kezeljük üzleti
tevékenységünk emberi
jogi vonatkozásait

A Nestlét ellátó
gazdálkodó közösségek
és társaságok számára
változatosabb étrendet
biztosítunk

Javítunk
a dolgozók megélhetésén és védelmezzük
a gyermekek jogait

Tovább
csökkentjük a cukor,
a nátrium és a telített
zsírsavak mértékét
termékeinkben
Növeljük ételeinkben és italainkban
a zöldségek, hüvelyesek, diófélék, magvak,
valamint a rostokban
gazdag gabonafélék
mennyiségét
Egyszerűsítjük
az összetevők listáját és
eltávolítjuk a mesterséges színezékeket
Az alultápláltság
elkerüléséért termékeinket mikrotápanyagokkal dúsítjuk

Kutatásokat végzünk,
majd megosztjuk és
alkalmazzuk ezeket
a táplálkozástudományi
ismereteket
Összegyűjtjük
és megosztjuk
a fogyasztókkal
a táplálkozási
tudnivalókat – legyen
szó akár a csecsemők,
akár az idősek
igényeiről

A megfelelő foglalkoztatás elősegítése
és a sokszínűség
támogatása
Minden
működési területünkre
kiterjesztjük a
Nestlé a Fiatalok
Foglalkoztatásáért
kezdeményezést

FenntarthatóFenntartható
fejlődési fejlődési
célok oktatásacélok oktatása
Fenntartható
Fenntartható
fejlődési fejlődési
Tanulási célok Tanulási célok
célok oktatásacélok oktatása

Iránymutatást biztosítunk a termékek adagolásával kapcsolatban

Marketingtevékenységünkkel az egészséges főzés, étkezés és
életmód népszerűsítését
támogatjuk

Felelős
vízgazdálkodás

Harc a klímaváltozás
ellen

Környezetvédelem

Minden
területen javítunk
a vízfelhasználás és
a fenntarthatóság
hatékonyságán

Vezető
szerepet vállalunk
a klímaváltozás ellen
tett intézkedések
területén

Csökkentjük
a csomagolóanyagok
környezetre gyakorolt
hatását

Előmozdítjuk
a hatékony vízügyi
irányelvek alkalmazását és a felelős
vízgazdálkodást

Támogatjuk
az átláthatóságot és
a proaktív, hosszú távú
elköteleződést
a klímapolitika terén

Fenntartható fejlődési
célok oktatása

Javítjuk a nemek
közötti egyenlőség
mértékét kollégáink
körében, és támogatjuk
a nőket a teljes
értékláncon

Támogatjuk
Megfelelő
Ahol lehet, beés előmozdítjuk
A teljes ellátási
orvostudományi
vonjuk a beszállítókat,
a befogadás és
láncon felelős
hátteret biztosítunk
különösen a mezőgaza sokszínűség kultúráját
beszerzést valósítunk
az egészségmegőrző
Egészségesebb
daság területén
az egész szervezetben
meg, és támogatjuk
termékek, a személyre
Támogatjuk
munkahelyeket teremaz állatok jólétét
szabott táplálkozás és
a szülőket, gondviselőHatékony
Növeljük
tünk és támogatjuk
a digitális megoldások
ket és tanárokat, hogy
panaszkezelési
a vízgazdálkodással
Folyamatosan
a
munkavállalók
A 2030-asfejlesztése
globális nevelési
keretrendszer
A 2030-as globális
UNESCO
nevelési
Oktatási
keretrendszer
Intézet
(Education
Sector)
UNESCO mechanizmusokat
Oktatási Intézet (Education Sector)
A 2030-as globális nevelési
keretrendszer
érdekében
egészségtudatos magakapcsolatos
szemléfejlesztjük
zöld kávéegészségmegőrzését
tartásra ösztönözzékAz UNESCO mint az ENSZ oktatással foglalkozó
mértékét,
ellátási
láncunkat
Az UNESCO mint
az ENSZ
foglalkozó
Az oktatás
az oktatással
UNESCO
egyik
legfontosabb
Az prio
oktatás
ri-biztosítunk
az UNESCO egyik legfontosabb priori- Az UNESCO mint azletformálás
ENSZ oktatással
foglalkozó
a gyermekeket
munkatársak
és
valamint
kiterjesztjük
része, felhatalmazást kapott, hogy koordinálja
része,ésfelhatalmazást
vekoordinálja
és ve-joga van
tása, kapott,
mivel azhogy
oktatáshoz
alapvető
tása,
minden
mivela az
oktatáshoz alapvető
joga van minden része, felhatalmazást kapott,
hogy
koordinálja és veA kakaótermelő
az
érintettek
részére
a
vízhez,
csatornázesse a 2030-as globális oktatási keretrendszert,
zesse a ré2030-as embernek
globális oktatási
keretrendszert,
ré- is képez,
és egyben
egy olyan
alapot
embernek
amire és egyben egy olyan alapot is képez, amire zesse a 2030-as globális oktatási keretrendszert, réAz anyatej-hegazdák
körében
záshoz
és kapcsolódó
a szegényannak a globális
ami a szegénya béke ésfolyamatnak,
a fenntarthatóság
is épülhet.
Az aUNESCO
béke és a fenntarthatóság is épülhet. Az UNESCO szeként annak a globális
folyamatnak,
ami a szegénylyettesítő termékek szeként annak a globális folyamatnak, ami szeként
kiterjesztjük
a Nestlé
szolgáltatásokhoz
ség felszámolására irányul a 17 fenntartható
ségfejlődési
felszámolására
az irányul
ENSZ oktatással
a 17 fenntartható
foglalkozó
fejlődési
szervezete.
az ENSZ
belüloktatással foglalkozó szervezete. Ezen belül ség felszámolására irányul
a 17 fenntarthatóvaló
fejlődési
felelős reklámozására
Kakaótervet
(Nestlé Ezen
hozzáférést
az
egész
A
2030-as
globális
nevelési
keretrendszer
A
2030-as
globális
UNESCO
nevelési
Oktatási
keretrendszer
Intézet
(Education
Sector)
UNESCO
Oktatási
Intézet
(Education
Sector)
célon keresztül. Az oktatás, ami nélkülözhetetlen
célon keresztül.
ahAz
nélkülözhetetlen
az oktatás,
Oktatásiami
Intézet
irányt
az oktatás
az Oktatási
részére Intézet irányt mutat az oktatás részére célon keresztül. Az oktatás, ami nélkülözhetetlen
ahvonatkozó, iparágvezető
Cocoamutat
Plan)ahértékláncon
hoz,
hogy elérjük
ezeket
a célokat,
önállóanfoglalkozó
hoz,
is megjehogy elérjük
nemzetközi
ezeket
a célokat,
és oktatással
regionális
önállóanfoglalkozó
szinten,
is megjeerősíti Az
nemzetközi
a nemzeti
és UNESCO
regionális egyik
szinten,
erősíti a nemzeti
szabályzat megvalósíAz UNESCO
mint
az ENSZ
oktatással
Az
UNESCO
mint
Az
oktatás
az ENSZ
az
UNESCO
egyik
legfontosabb
prio
oktatás
ri- az
legfontosabb
priori- hoz, hogy elérjük ezeket a célokat, önállóan is megjelenik afelhatalmazást
4. célban: „biztosítani
az átfogó
és része,
lenik
igazságos
4. célban:tá
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„biztosítani
rendszereket,
az
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igazságos
válaszokat
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oktatási
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mivel
azhogy
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sa,
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az oktatáshoz
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minden lenik a 4. célban: „biztosítani az átfogó és igazságos
minőségi
oktatást
és előmozdítani
az egész
minőségi
életen
oktatást
ad
aésglobális
előmozdítani
az egész
különös
életen
tekintettel
ad aazamire
globális
afri- és kihívásokra,
különös
tekintettel
afri- minőségi oktatást és előmozdítani az egész életen
védjük a szoptatást zesse
a 2030-as
globális
oktatási keretrendszert,
zesse
a ré2030-as
embernek
globális
oktatási
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tanulási
lehetőségeket
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tartó annak
tanulási
lehetőségeket
nemi
egyenlőségre.
mindenki
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szeként
a globális
folyamatnak,
ami szeként
a szegénya globális
akai
béke
ésfolyamatnak,
a fenntarthatóság
ami számára”.
a szegényis épülhet. Az akai
UNESCO
béke
és egyenlőségre.
a fenntarthatóság is épülhet. Az UNESCO át tartó tanulási lehetőségeket mindenki számára”.
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A
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útmutatóul
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globális
útmutatóul
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ség
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az oktatási
irányul
ENSZ oktatással
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belüloktatással foglalkozó szervezete. Ezen belül A 2030-as globális oktatási keretrendszer útmutatóul
életmód érdekében szolgál
nép- ennek a nagy ívű célnak a megvalósításához
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célon keresztül.
Az oktatás, ami nélkülözhetetlen
célon
ahaz oktatás,
Oktatási
ami
Intézet
nélkülözhetetlen
irányt mutatahaz oktatás
az Oktatási
részére Intézet irányt mutat az oktatás részére szolgál ennek a nagy ívű célnak a megvalósításához
szerűsítjük a vízivástés az iránta való elköteleződéshez.
ésisaz
irántaelérjük
való nemzetközi
elköteleződéshez.
hoz, hogy elérjük ezeket a célokat, önállóanhoz,
megjehogy
ezeket a célokat,
és regionális
önállóanszinten,
is megje-erősíti nemzetközi
a nemzeti és regionális szinten, erősíti a nemzeti és az iránta való elköteleződéshez.
Partnerek vagyunk
lenik a 4. célban: „biztosítani az átfogó és lenik
igazságos
a 4. célban:oktatási
„biztosítani
rendszereket,
az átfogóvalamint
és igazságos
oktatási válaszokat
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UNESCO Oktatási Intézet (Education Sector)
Az oktatás az UNESCO egyik legfontosabb prioritása, mivel az oktatáshoz alapvető joga van minden
embernek és egyben egy olyan alapot is képez, amire
a béke és a fenntarthatóság is épülhet. Az UNESCO
az ENSZ oktatással foglalkozó szervezete. Ezen belül
az Oktatási Intézet irányt mutat az oktatás részére
nemzetközi és regionális szinten, erősíti a nemzeti
oktatási rendszereket, valamint oktatási válaszokat
ad a globális kihívásokra, különös tekintettel az afrikai nemi egyenlőségre.
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Egészségesebb és
boldogabb életet
teszünk lehetővé
A fogyasztók étkezési
szokásai folyamatosan
változnak. A legújabb
trendekkel lépést tartva úgy
alakítjuk át portfóliónkat, hogy
természetesebb és táplálóbb
termékeket kínáljunk,
támogató szolgáltatásainkkal
pedig a szülők számára is
mindennapos segítséget
nyújtsunk. Ennek motorja
a Nestlé az Egészségesebb
Gyerekekért kezdeményezés,
mellyel vállaljuk, hogy 2030-ig
világszerte 50 millió gyermek
egészségesebb életéhez
járulunk hozzá.

millió

> 1300
1,7
6

Az egészségtudatos fogyasztók
igényeit elégíti ki a karfiol alapú
tésztából készült pizza, mely
a táplálkozási trendeket követve
a szénhidrátokat zöldségekkel
helyettesíti.

Egészségesebb életmódra ösztönözzük az embereket
A Nestlé az Egészségesebb Gyerekekért kezdeményezés célja, hogy
olyan hasznos információkkal segítse a szülők és gondviselők munkáját,
melyekkel egészséges táplálkozási szokásokat alakíthatnak ki a
családban. Termékeink receptúrájának fejlesztésével, az egészséges
táplálkozást népszerűsítő programokkal, adagolási iránymutatással
és egészséges receptekkel igyekszünk elősegíteni a gyermekek
egészségesebb táplálkozását.

Ízletesebb és egészségesebb választék
Bár a fogyasztók egyre tudatosabbak a különböző élelmiszerek
tápértékét illetően, a termékek kiválasztásánál továbbra is az
íz az elsődleges szempont. Innovatív megoldásainkkal arra
törekszünk, hogy a már meglévő termékeinket új, egészségesebb
változatokban is elérhetővé tegyük. Tisztában vagyunk vele, hogy
fogyasztóink számára mennyire fontos az ízvilág, ezért nagy
hangsúlyt fektetünk arra, hogy az új, egészségesebb változatú
termékek is ugyanolyan ízletesek legyenek.

Maggi

Röviden

27,2

California Pizza Kitchen:
Karfiolos pizza

gyermeket értünk el a Nestlé
az Egészségesebb
Gyerekekért programmal
új, táplálóbb terméket
fejlesztettünk csecsemők,
gyermekek, várandós nők
és friss anyukák számára

összeget fordítottunk
milliárd CHF kutatás-fejlesztésre

A Maggi Thaiföldön
futó Mum and Me
főzőklubjában
a gyermekek
szüleikkel együtt
főznek és sajátítják el
a főzési praktikákat.

Táplálkozási kutatásokat végzünk, melyek eredményeit
folyamatosan alkalmazzuk
Fogyasztási szokásaink és termékválasztásaink kulcsfontosságúak
egészségünk szempontjából. Szakembereink behatóan tanulmányozzák
az egészség és a táplálkozás összefüggéseit az élet minden szakaszában,
a születéstől kezdve egészen az időskorig. A Nestlé svájci kutatásfejlesztés központjában a vállalat tudósai egyetemekkel és startup
vállalkozásokkal működnek együtt az innovatív termékek és rendszerek
kidolgozása érdekében. Kutatásaik eredményeképpen sokkal pontosabb
válaszokat adhatunk a különböző fogyasztók táplálkozási igényeire.

Materna Opti-Lac
A Materna Opti-Lac szabadalmaztatott
L. fermentum LC40 probiotikus baktériumtörzset tartalmaz, amely az egészséges édesanyák
tejében is megtalálható. A mikrobiom-kutatásokkal igazolt táplálékkiegészítő klinikailag
bizonyítottan csökkenti az emlőfájdalmat és
a gyulladást, amely minden harmadik
édesanyát érint a szoptatás idején.
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Támogatjuk
a vidékfejlesztést
és a közösségek
fejlődését

Az emberi jogok tiszteletben tartása
és előmozdítása
Az emberi jogok tisztelete minden tevékenységünket és
szabályzatunkat áthatja, az emberi jogok alapvető kérdéseiről
a Nestlé minden munkatársa képzésben részesül.
Minden tevékenységünk során és a teljes értékláncra
kiterjedően elkötelezettek vagyunk az emberi jogok
tiszteletben tartása és előmozdítása mellett. A kockázatokat
szakértők bevonásával tárjuk fel, és velük együtt teljesítjük
az adott helyzetre vonatkozó akcióterveket is. A „Tell Us”
panasztételi mechanizmusunkon keresztül, amellett, hogy
munkatársaink panaszt tehetnek, az irányelvek megsértése
miatti aggályaikat is felvethetik. Minden bejelentést
kivizsgálunk, a problémák megoldására pedig akcióterveket
készítünk és valósítunk meg.

Célunk, hogy a gazdákkal és
beszállítóinkkal együttműködve
a világ minden táján segítsük
a közösségek fejlődését,
támogassuk a vidékfejlesztést,
valamint előmozdítsuk a nemek
közti egyenlőséget és az emberi
jogok tiszteletben tartását.
A Nestlé a Fiatalok Foglalkoztatásáért kezdeményezésünk
révén 2030-ig világszerte 10 millió
fiatal számára kívánunk megélhetési lehetőséget biztosítani.

KitKat
A Nestlé Kakaótervének célja, hogy javítsa a gazdálkodók
életkörülményeit és megszüntesse a kakaóellátási láncban
esetlegesen előforduló gyermekmunka kiváltó okait. A KitKatban
felhasznált csokoládét a Nestlé Kakaóterve keretében vásároljuk.

A vidékfejlesztés támogatása és a megélhetés segítése
A Nestlé kávétermelőket megszólító fenntarthatósági programjainak célja
a vidékfejlesztés támogatása és a hosszú távú kávéellátás biztosítása.
E programok a mezőgazdaság különböző kihívásaira igyekeznek választ
adni, a népesség elöregedésétől és az alacsony jövedelmektől kezdve
az éghajlatváltozáson keresztül a fenntartható gazdálkodási
gyakorlatokig. A Farmer Connect, a Nescafé Terv és a Nespresso
AAA Fenntartható Minőség Program, illetve annak új, veszélyben lévő
kávétermelő területek felvirágoztatását célzó Reviving Origins elnevezésű
kezdeményezések keretében több százezer gazdával együttműködve
dolgozunk a termelők és a közösségek megélhetésének javításán.

Röviden
A 15 kiemelten fontos nyersanyagkategóriában a teljes alapanyagtömeg ennyi százaléka
származik fenntartható forrásból

70%

A Nestlé női vezetőinek aránya

42%

A Nestlé a Fiatalok
Foglalkoztatásáért
kezdeményezéssel
elért fiatalok száma
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> 900 000

Szülői szabadság
Meggyőződésünk, hogy a jó gyereknevelés már
az első napon elkezdődik, ezért azokban
az országokban, ahol a szülési szabadság nem
megoldott, az elsődleges gondviselők fizetett
szülési szabadságát 14-ről 18 hétre emeljük.
A másodlagos gondviselők szintén négyhetes
fizetett szabadságot kapnak.

Megfelelő foglalkoztatás és a sokszínűség támogatása
Nespresso
A Nespresso 2018 óta – amikor a Maria és az Irma nevű hurrikánok
a sziget kávécserjéinek és terményének 80 százalékát megsemmisítették – dolgozik együtt a Hispanic Federation civil szervezettel
és a Puerto Ricó-i kávétermesztőkkel a terméshozamok visszaállításán. A partnerség eredményeképpen jött létre a Nespresso első
Puerto Ricó-i kávéja, a Cafecito de Puerto Rico, amely kizárólag
az Egyesült Államokban kapható.

A társadalomhoz hasonlóan egy cég is egészséges, sokszínű és
elkötelezett munkatársakkal fejlődik. A kulturális sokszínűség
az innovációk és az eltérő gondolkodásmódok révén erősíti a vállalatot.
De emellett hangsúlyt fektetünk a nemek közti egyensúlyra is: 2019-ben
indult Nestlé Gender Balance Acceleration Plan programunk az egész
vállalatra kiterjedő intézkedésekkel segíti elő az egyenlőséget, valamint
hogy a nők nagyobb arányban lehessenek jelen a vezető pozíciókban.
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Felelősen
gondoskodunk
az erőforrásokról
a jövő generációi
számára
A Nestlé egy fenntarthatóbb
társadalom fenntarthatóan
működő vállalata kíván lenni.
Ennek érdekében védjük
természeti erőforrásainkat,
a biodiverzitást, és másokat is
felelős magatartásra ösztönzünk.
Célunk, hogy tevékenységünk
valamennyi környezeti hatását
teljesen kiküszöböljük. Nyilvános
vállalásainkban elköteleztük
magunkat a fenntarthatóan
alkalmazott és megújuló források,
a hatékonyabb működés, a
hulladékmentesség és
a vízgazdálkodás javítása mellett.

Harc a klímaváltozás ellen
Az éghajlatváltozás hatásai mára
kézzelfoghatók, és olyan problémát
jelentenek, mely mindannyiunk életére
hatással lesz. Vállaltuk, hogy 2050-ig
nullára csökkentjük nettó üvegházhatású
gázkibocsátásunkat, mellyel összhangban
innovációink egy része ökológiai lábnyomunk
csökkentését célozza. Ezzel támogatjuk
az Éghajlat-változási Kormányközi Testület
legújabb jelentésében vázolt 1,5 °C
célkitűzést. A vállalatoknak saját fejlődésük
érdekében is ellenállóvá kell válniuk
az éghajlatváltozással szemben. Az éghajlat
lehetséges változásainak alapulvételével több
alapvető nyersanyagunk ellátási láncát érintő,
átfogó kockázatelemzést végeztünk.

Zéró vízfelhasználású
gyáraink száma világszerte
2010 óta gyártóhelyeinken
terméktonnánként ennyivel
csökkentettük tevékenységünk
során az üvegházhatású
gázok kibocsátását
2015 óta ennyivel
kevesebb
csomagolóanyagot
használtunk fel
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20
34%

> 142 000

tonna

Növeljük a kisebb ökológiai lábnyomot hagyó
növényi alapú élelmiszereink választékát. Ez az
egyik kulcseleme azon
stratégiánknak, mellyel
2050-ig meg kívánjuk szüntetni a nettó üvegházhatású
gázkibocsátásunkat.

Felelős vízgazdálkodás
Hisszük, hogy a vízhez való hozzáférés alapvető emberi jog. A víz értékes
erőforrás, ezért elkötelezettek vagyunk amellett, hogy megvédjük
a jövő nemzedékei számára. Folyamatosan csökkentjük gyáraink
vízfelhasználását, és a termelőkkel együttesen dolgozunk
a vízfelhasználás hatékonyságának növelésén a világ minden táján.
Emellett különböző szervezetekkel, így például a Ghánai Vöröskereszttel
együttműködve dolgozunk a biztonságos ivóvízhez, csatornázáshoz és
higiéniai szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításán. A Nestlé Waters 27,
az Alliance for Water Stewardship (AWS) fenntartható vízgazdálkodásra
vonatkozó szabványai szerint működő, tanúsított palackozó üzemmel
rendelkezik. 2025-ig az összes vízpalackozó üzemünkre meg kívánjuk
szerezni ezt a tanúsítványt.

Nestlé Waters
Röviden

Garden Gourmet

A Nestlé Waters
a vízgyűjtő
területeken és
az üzemekben is
a helyi vízkészletek
mennyiségének
és minőségének
megőrzését, védelmét
és visszaállítását
célzó, hosszú távú
közös megoldásokon
dolgozik.

Környezetvédelem
Purina
A Purina PetCare Mexikóban, Chilében és
Svájcban megszüntette az egyszer használatos csomagolásban forgalmazott száraz
állateledel értékesítését. Ehelyett a fogyasztók a saját dobozaikat töltik fel újra és újra.

Elkötelezettek vagyunk a természeti erőforrások fenntartható felhasználása mellett.
2019-ben csatlakoztunk a biológiai sokszínűség védelmére és visszaállítására tett
erőfeszítéseket támogató One Planet Business for Biodiversity (OP2B) szervezethez.
Tovább dolgoztunk az erdőirtásmentes ellátási láncon – vállalva, hogy 2020 végére
nyersanyagaink több mint 90 százalékát igazoltan erdőirtásmentes területről szerezzük
be. De itt nem állunk meg. Folytatjuk a kistermelőkkel és a nagy beszállítókkal
megkezdett munkánkat, melynek célja, hogy a nyersanyagokat a következő három
év során szinte teljes mértékben erdőirtástól mentes területről szerezzük be.
A hulladékmentes jövő érdekében létrehoztuk a Nestlé Csomagolástechnikai Intézetet,
melynek kutatásai és fejlesztései jelentős szerepet játszanak abban, hogy 2025-re
kizárólag újrahasznosítható vagy újrafelhasználható csomagolóanyagokat használjunk.
A környezetvédelem több szempontú megközelítést igényel. 2019-ben a Nestlé
több ezer munkatársa vett részt a világ különböző pontjain szervezett szemétszedő
akciókban. A Nestlé Cares globális önkéntes programunk keretében szervezett
kezdeményezés során parkokban, erdőkben, tenger-, folyó- és tópartokon szedtük
össze a hulladékot. Az év során 80 országban, majdnem 180 helyszínen összesen
13 000 ember vett részt az akciókban.
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Az érintettek bevonása
A Nestlé 2018-as lényegességi (materiality) mátrixa

Az MSCI ESG Research
a Nestlé környezetvédelmi,
társadalmi és irányítási (ESG)
tevékenységét 2019-ben
AA besorolással értékelte.
A Nestlé továbbbra is
élmezőnyben van a táplálkozási,
a környezetvédelmi, a csomagolási
és a vízkészleteket érintő
kockázatok kezelése terén.
Megtartottuk vezető pozíciónkat
és „A” minősítésünket a CDP
klímaváltozási listáján.

Felelős ellátási lánc
Elhízás és alultápláltság elleni küzdelem

A nők szerepének erősítése
Közösségi kapcsolatok

Vidékfejlesztés és a szegénység enyhítése
Emberi jogok
Üzleti etika
Felelős marketing és eladásösztönzés
Termékminőség
Élelmiszer- és táplálkozásbiztonság
Erőforrás-hatékonyság, (élelmiszer)hulladék
és körforgásos gazdaság
Területgazdálkodás az ellátási láncban

Élelmiszer- és termékbiztonság
Változó fogyasztói demográfia és trendek
Termékcsomagolás és műanyaghasználat
csökkentése

Állatjólét
Munkatársaink munkavédelme,
egészsége és jólléte
Tisztességes foglalkoztatás
és esélyegyenlőség

Termékszabályozás és adózás
Geopolitikai bizonytalanság
Technológia felelős alkalmazása
Adatvédelem és kiberbiztonság

Jelentős

22 globális élelmiszer- és italgyártó
vállalat közül 2018-ban az első
helyezést értük el az Access to
Nutrition Index (ATNI) szerint.

Felelős gazdálkodás a természeti
erőforrásokkal és felelős vízgazdálkodás
Klímaváltozás

Kiemelt

A Nestlé 2011 óta folyamatosan
szerepel az FTSE4Good felelős
befektetési indexén.

Közepes

Teljesítményünk legfontosabb mutatói
Bár nem a díjak és elismerések hajtanak bennünket,
továbbra is büszkék vagyunk arra, hogy a vállalatok
minősítését végző vezető szervezetek elismerik
erőfeszítéseinket és eredményeinket:

Jelentősége az érintettek számára

Legfontosabb stakeholdereink
a befektetők, a multilaterális
szervezetek, a kormányzatok,
a civil szervezetek, az egyetemek,
a helyi közösségek, a szállítók,
a fogyasztók és a vevőink.
Az érintettekkel rendszeres
párbeszédet folytatunk, lehetőséget
biztosítunk a számukra fontos
kérdések megvitatására. Ezeket
továbbítjuk a vezetőségnek, majd
megfelelő intézkedéseket dolgozunk
ki a problémák megoldására.
Legutóbb 2019-ben Londonban
vettünk részt egy érintetti fórumon.
A rendezvényen a hetven érintett
szervezet mellett Mark Schneider,
a Nestlé vezérigazgatója, a Nestlé
igazgatóságának két tagja és a vállalat
15 munkatársa vett részt. A kétnapos
fórumon a résztvevők a csecsemők
első 1000 napjának táplálkozási
vonatkozásairól, a sokszínűség és
befogadás kérdésköréről, valamint
a műanyag csomagolóanyagok
témájáról egyeztettek.

Közepes

A lényegességi (materiality) folyamat
Kétévente átfogó lényegességi elemzést
végzünk, melynek célja a Nestlé és az érintettek
számára legfontosabb gazdasági, társadalmi és
környezetvédelmi kérdések meghatározása.

Jelentős
Hatása a Nestlé eredményeire

Az egyénekért és a családokért

A közösségekért

P Elhízás és alultápláltság
elleni küzdelem
P Felelős marketing és
eladásösztönzés
P Termékminőség
P Élelmiszer- és termékbiztonság
P Változó fogyasztói demográfia
és trendek
P Élelmiszer- és táplálkozásbiztonság
P Adatvédelem és kiberbiztonság

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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Kiemelt

Felelős ellátási lánc
A nők szerepének erősítése
Termékszabályozás és adózás
Emberi jogok
Állatjólét
Üzleti etika
Munkatársaink munkavédelme,
egészsége és jólléte
Geopolitikai bizonytalanság
Tisztességes foglalkoztatás és
esélyegyenlőség
Technológia felelős alkalmazása
Közösségi kapcsolatok
Vidékfejlesztés és
a szegénység enyhítése

A bolygónkért

P Felelős gazdálkodás a természeti
erőforrásokkal és felelős
vízgazdálkodás
P Erőforrás-hatékonyság,
(élelmiszer)hulladék és
körforgásos gazdaság
P Területgazdálkodás az ellátási láncban
P Klímaváltozás
P Termékcsomagolás és
műanyaghasználat csökkentése
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