Принципи за животната средина

1. Вовед
Euromax Resources Ltd (“Еуромакс“ или “Компанијата”) е посветена на одлична животна средина и
верува дека ефективното управување со аспектите на животната средина во нејзината работа ќе
го поткрепи нејзиниот успех на долг рок.
2. Цел
Наша цел е да имаме минимално влијание врз животните средини каде што работиме и да
управуваме со било кое влијание на одговорен начин за да обезбедиме долгорочно и одржливо
работење.
3. Делокруг
Овие принципи важат за сите директори, вработени (со полно работно време, со скратено
работно време и привремени работници), подизведувачи и консултанти (заедно “персонал”) на
Компанијата и нејзините подружници.
4. Принципи
Еуромакс ќе:
i.

ii.

iii.

iv.
v.
vi.

vii.

Одржува отворена комуникација со локалните заедници, владините институции,
невладините организации, бизнис партнерите, снабдувачите, клиентите и другите
чинители;
Развива, имплементира и одржува системи за управување со животната средина за да го
идентификува, процени и да управува со ризикот врз животната средина поврзан со
нашите активности;
Применува хиерархија за ублажување на влијанието од нашите активности – со други
зборови ќе ги спречиме, минимизираме, надоместиме или подобриме влијанијата кои се
идентификувани;
Се погрижи мерките за ублажување да се интегрираат во дизајнот на проектот колку што е
можно повеќе;
Ги информира локалните заедници за нашите активности, и ќе побара нивни гледишта и
мислења, и ќе ги зема нив во предвид при управувањето со нашата работа;
Ги минимизира влијанијата врз животната средина од нашето работење преку ефикасно
користење на природните ресурси, вклучувајќи ја водата и енергијата, и рециклирање на
отпадот онаму каде што е можно;
Подготви и одржува план за конечното затворање на секоја од активностите;

viii.

ix.
x.
xi.

Се погрижи нашите вработени и подизведувачи да се информирани за овие принципи и ќе
ги запознае со нивните одговорности кон животната средина во врска со сите фази на
нашите активности и операции;
Бара сите подизведувачи да се усогласени со овие принципи;
Се усогласи со овие принципи како и со сите важечки закони и прописи на нашите земјидомаќини, и со барањата на Екватор-принципите од 4 Јуни 2013;
Ја надгледува, постојано ќе ја подобрува и ќе известува за нашата работа поврзана со
животната средина, и доколку е неопходно ќе презема дејствија за поправање на било кои
недостатоци.

Одобрено од страна на Одборот на директори на Еуромакс на 13 август 2013.
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