Βιωσιμότητα στην Corteva Agriscience
Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη
Ο διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη αποτελεί απαραίτητο συστατικό της στρατηγικής βιωσιμότητας που
ονομάζουμε "Συνεργασία για ένα καλύτερο επίπεδο ζωής".
Ο διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη αποτελεί απαραίτητο συστατικό της στρατηγικής βιωσιμότητας που ονομάζουμε "Συνεργασία για ένα καλύτερο επίπεδο ζωής". Εκτιμούμε
τις απόψεις και τις πληροφορίες που μας αναφέρουν μεγάλες ομάδες ενδιαφερόμενων μερών, όπως προμηθευτές, πελάτες, αντίστοιχες εταιρείες της αλυσίδας αξίας, ΜΚΟ,
κοινότητες, κρατικοί φορείς, επιστήμονες και επαγγελματικές ενώσεις. Για να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους που έχουμε θέσει, αναγκαίος παράγοντας θα είναι η
συνεργασία. Μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα όταν συνεργαζόμαστε και όταν ξεκινάμε με αυτούς που ήδη τους αφορά η διαχείριση του μέλλοντός μας.
Για την αξιολόγηση σημαντικότητας, αλλά και μέσω της ανάπτυξης των στόχων βιωσιμότητας που έχουμε θέσει για το 2030, έχουμε ξεκινήσει τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα
μέρη. Η κατανόηση των αναγκών και των συμφερόντων των ενδιαφερόμενων μερών έχει καθοριστική σημασία για την εστίαση της στρατηγικής μας, τον εντοπισμό
προτεραιοτήτων και τη στόχευση των δραστηριοτήτων μας στους τομείς όπου μπορούμε να έχουμε τη θετικότερη επίδραση. Αυτό θα είναι εξίσου καθοριστικό για τα επόμενα
βήματα, καθώς παρακολουθούμε την πρόοδο και αναφέρουμε την εξέλιξή της.
Ο διάλογος με τα εμπλεκόμενα μέρη μπορεί να έχει πολλές μορφές, όπως, μεταξύ άλλων, εκπαίδευση/κοινοποίηση πληροφοριών, καινοτομία και συνεργασία, παροχή κινήτρων,
συμμόρφωση και ένταξη, καθώς και συλλογή πληροφοριών.
Δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη, μέσω της στρατηγικής βιωσιμότητας που ονομάζεται "Συνεργασία για ένα καλύτερο επίπεδο ζωής",
σύμφωνα με τον σκοπό και τις αξίες μας. https://www.corteva.com/who-we-are/our-purpose-and-values.html
Στον Κώδικα Δεοντολογίας της εταιρείας μας ορίζονται τα πρότυπα που πρέπει να τηρούν όλοι οι εργαζόμενοί μας κατά τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Θα διεξάγουμε
πάντα τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με δεοντολογικό και διαφανή τρόπο. Οι πελάτες μας, οι συνεργάτες μας, οι μέτοχοί μας και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη δεν
περιμένουν τίποτα λιγότερο από εμάς. https://www.corteva.com/code-of-conduct.html
Οδηγό για τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη αποτελεί η Δήλωση Απορρήτου της εταιρείας μας, η οποία περιγράφει τις πρακτικές μας για τις πληροφορίες που συλλέγουμε.
https://www.corteva.com/privacy.html

CORTEVA AGRISCIENCE –Το περιεχόμενο ανήκει στην εταιρεία και μπορεί να δημοσιοποιηθεί.
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