
Mondi prijíma 
program Climate Savers
Medzinárodná skupina vyrábajúca obaly a papier prijíma ciele založené na vedeckých poznatkoch 
zamerané na obmedzenie nárastu globálnej teploty na maximálne 2°C do roku 2050.

Podpísaním členstva v programe projektového riadenia 
pre podniky Climate Savers, riadeným organizáciou WWF, 
sa skupina Mondi pridala ku globálnym lídrom v oblasti 
ochrany klimatických podmienok. Medzinárodná skupina 
vyrábajúca obaly a papier sa týmto zaviazala znížiť svoje 
špecifické emisie skleníkových plynov (GHG) na 0,25t CO

2
e/t 

výroby do roka 2050. Tento a iné záväzky, ku ktorým sa skupina 
zaviazala v rámci svojej účasti na hlavnom programe, sú v 
súlade s cieľmi vedeckého výskumu klimatických podmienok, 
ktoré sú nevyhnutné na obmedzenie nárastu globálnej teploty 
na maximálne 2°C.

Účasť Mondi na programe Climate Savers je rozšírením 
strategického globálneho partnerstva medzi Mondi 
a organizáciou WWF, ktoré sa začalo v roku 2014. Partnerstvo 
sa zameriava na podporu ochrany životného prostredia 
v odvetví výroby obalov a papiera. Svojím členstvom 
v programe Climate Savers sa spoločnosť Mondi zaviazala 
ďalej znižovať emisie skleníkových plynov GHG v rámci celého 
svojho hodnotového reťazca a prijímať opatrenia s cieľom 
pozitívne ovplyvňovať odvetvie výroby obalov a papiera, ako aj 
tvorcov politík. Členovia programu Climate Savers sa usilujú 
o pretransformovanie svojich podnikov na lídrov v rámci nízko-
uhlíkových ekonomík. 

Peter Oswald, CEO, Mondi Group hovorí: „Ako globálny hráč 

v odvetví výroby obalov a papiera sme súčasťou energeticky 
náročného sektora. Prostredníctvom zamerania sa na 
prevádzkovú a energetickú efektívnosť sa nám od roku 2004 
podarilo znížiť naše špecifické emisie CO

2
 o 38 %. Zapájame 

sa do programu Climate Savers riadeným organizáciou WWF, 
aby sme posilnili náš dlhodobý záväzok zmierňovať zmeny 
klimatických podmienok a preukázali zvyšku nášho odvetvia 
priemyslu, že efektívne využívanie energie je nielen nevyhnutné 
pre životné prostredie, ale aj prospešné pre podnikanie. 
Sme hrdí na to, že môžeme potvrdiť náš záväzok k cieľu 
založenom na vedeckých poznatkoch, potrebných na udržanie 
globálneho otepľovania výrazne pod 2°C v zmysle našich emisií 
súvisiacich s výrobou.“

Manuel Pulgar-Vidal, vedúci sekcie Globálne klimatické 
podmienky & energetika WWF, hovorí: „Klimatické zmeny 
sú jednou z najväčších hrozieb pre našu budúcnosť a majú 
zásadný vplyv na miesta, druhy a ľudí na celom svete. Na to, 
aby sme veci zmenili k lepšiemu, je nevyhnutné, aby sme začali 
konať teraz. Vítame úsilie spoločnosti Mondi v napomáhaní 
budovania udržateľnejšieho podnikateľského sveta a sme radi, 
že sa pripojili k programu Climate Savers."

Na dosiahnutie svojich cieľov v oblasti klimatických 
podmienok vypracovala spoločnosť Mondi ambiciózny program 
na zlepšenie energetickej účinnosti, nahradenie fosílnych 
palív obnoviteľnou energiou, trvalo udržateľným spôsobom 
obhospodarovať svoje lesy a súvisiace ekosystémy a zodpovedne 
získavať svoje suroviny. Spoločnosť Mondi je tiež aktívna 
vo vývoji obalov a papierových výrobkov, ktoré pomáhajú 
jej zákazníkom a spotrebiteľom znižovať vlastné uhlíkové stopy.

Členstvo spoločnosti Mondi v programe Climate Savers bude 
pretrvávať minimálne do konca roka 2020, súčasne s druhou 
fázou globálneho partnerstva s WWF.
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