MILJÖPOLICY

Miljöpolicy
Staples vill hjälpa organisationer och konsumenter att få ut mer av sin vardag, samtidigt som det sker med
minimal miljöpåverkan och med en positiv påverkan på det globala samhället. Som ett globalt företag är vi
förpliktade att nå vår långsiktiga vision med att erbjuda fler hållbara och kundorienterade miljölösningar och
tjänster; minimera avfall och maximera energi effektivitet och nyttjande av förnybar energi. Vi förstår att en
implementering av denna vision är ett ständigt pågående arbete samt variereande beroende på de lokala
möjligheter som finns inom bolaget. Vi ska nå vår vision genom samarbete, integritet och transparens.

Erbjuda fler hållbara lösningar
Staples söker ständigt produkter som möter kundernas behov av kvalitet, funktion och värdeskapande med
minimala miljö- och sociala konsekvenser. Detta uppnår vi genom att:


Säkerställa att vi genom bästa tillgängliga vetenskapliga rön, förstår våra produktkategoriers
miljömässiga och sociala nyckelfaktorer



Tillsammans med våra leverantörer stötta dem i att designa, köpa in, tillverka och leverera produkter
och förpackningar som lever upp till legala krav och har en reducerad påverkan på miljön och samhället.



Utöka vårt produktsortiment med funktionaliteter som minimerar både miljöpåverkan och den negativa
påverkan på människors hälsa



Fortsätta att implementera och genomföra policies och program som stöder mål relaterade till
leverantörers miljömässiga och socialt ansvarstagande prestanda

Erbjuda kundorienterade miljölösningar
Staples vill hjälpa våra kunder att ansvarsfullt återvinna de produkter vi säljer och som de själva inte kan
återvinna på ett enkelt sätt genom att erbjuda dem tjänster som möjliggör för dem bli miljövänligare. Detta
uppnår vi genom att:


Erbjuda återvinningstjänster för våra kunder som hjälper dem att agera miljövänligare samt skapa
partnerskap med återvinningsleverantörer som är tredjepartscertifierade eller reviderade för ansvarsfull
hantering av materialet.



Erbjuda andra tjänster som hjälper våra kunder att driva deras organisationer och hemmakontor mer
hållbart.

Eliminera avfall
Staples vill minimera avfall som uppstår i vår verksamhet. Detta uppnår vi genom att:


Reducera avfall som genereras genom våra butiker, distributions- och leveransprocess



Öka andelen och typ av material som sorteras för återanvändning och återvinning



Hantera allt avfallsmaterial, inklusive farligt avfall, på ett ansvarsfullt sätt

Maximera energieffektivitet och användande av förnybar energi
Målet för Staples energi-program är att reducera energiåtgång och öka andelen förnybar energi i syfte att
reducera vår koldioxidpåverkan. Detta uppnår vi genom att:
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Sträva efter ny och innovative sätt att reducera vår energikonsumtion och öka andelen förnybar energi i
vår energoportfölj (byggnader och bilpark).



Öka andelen av byggnader som lever upp till “grön” byggnadsstandarer eller energieffektivitetscertifikat



Reducera andelen växthusgaser som uppstår från vår verksamhet

För att uppnå Staples åtagande inom vår vision och målsättningar krävs samarbete, integritet
och transparens. Detta ska vi uppnå genom att:


Vi ska säkerställa att vi lever upp till relevant miljölagstiftning och andra krav samt stödja förebyggande
föroreningsarbete för att värna om miljön samt våra medarbetares hälsa.



Vi ska engagera våra intressenter – kunder, medarbetare, leverantörer, ägare, NGO’s och andra – att
informera om hur arbetet går med implementering och utveckling av våra policies och program. Vi
förväntar oss att våra medarbetare genomför deras arbetsuppgifter med miljön i åtanke och vi ska aktivt
utbilda dem i våra hållbarhetsprogram och dess möjligheter. Vi kommer att kontinuerligt arbeta med att
driva miljöförbättringar i vårt produkt- och tjänsteutbud genom vår inköpsprocess. Vi kommer att
engagera intressenter och samarbetspartner i syfte att skapa fokus på de hållbarhetsutmaningar vi har
inom branschen. Vi kommer att samarbeta med och samla in synpunkter från våra kunder i syfte att
bäst möta deras behov av hållbara produkter och tjänster.



För att fullt ut implementera vår hållbarhetsstrategi och fortsatt minska vår negativa miljöpåverkan
kommer vi att sätta mål. Målen är beroende av miljöpåverkan och kan vara på global, nationell och/eller
på lokal nivå. Vi kommer att mäta och bevaka vår utveckling mot dessa mål samt transparent rapportera
detta.



Som en del av vår förpliktelse för ständiga förbättringar, kommer vi att se över vår policy och mål på
regelbunden basis för att säkerställa att målen och dess program är i linje med trender i vår verksamhet
och bransch.
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