Plán Nestlé k dosiahnutiu nulových čistých emisií
Naša cesta k
regenerácii
planéty pre ďalšie
generácie

Zrýchlenie

Rozšírenie

Dodržanie nášho prísľubu

Teší nás, že môžeme začať s pôdou. Zrýchľujeme našu prácu vo výrobe, balení a pri
uhlíkovo neutrálnych značkách. Z celkových investícií vo výške 3,2 miliardy CHF do roku
2025 zainvestujeme 1,2 miliardy CHF do rozvoja regeneratívneho poľnohospodárstva v
celom našom dodávateľskom reťazci.

V rámci nášho zelenšieho fungovania
budeme ďalej investovať do nových
technológií a zásadných zmien našich
produktov a oblastí podnikania po celom
svete.

Riešenie problému znamená problém
identifikovať. Zistili sme, že Nestlé
v roku 2018 prispelo ku vzniku 92
miliónov ton emisií skleníkových
plynov.* Ak poznáme rozsah, vieme,
aká je pred nami cesta.

Naše míľniky

Pokročilé poľnohospodárske techniky umožnia
vznik rozsiahleho regeneratívneho potravinového
systému, podporeného logistikou s nulovými
emisiami a činnosťami spoločnosti. Vyrovnáme
všetky zostávajúce emisie prostredníctvom účinných
klimatických riešení, ktoré budú prospešné pre ľudí aj
pre planétu.

*Celkové emisie skleníkových plynov v
roku 2018 dosiahli 113 miliónov ton (v
ekvivalentoch CO2), z nich 92 spadá do
nášho záväzku OSN o teplote 1,5 °C.

Spoločnosti a ich emisie časom
rastú. Zaväzujeme sa k dosiahnutiu
nulových čistých emisií v porovnaní
s hodnotou z roku 2018 bez ohľadu
na to, ako veľmi naša spoločnosť
narastie.
Cesta k nulovým emisiám do
roku 2050
Vývoj bez zmeny

100 % bez
odlesňovania
v primárnom
dodávateľskom
reťazci do r. 2022

Zmena nášho
vozového parku
k prostriedkom s
nižšími emisiami
do r. 2022

100 %
certifikovaného
a udržateľného
palmového oleja
do r. 2023

100 %
recyklovateľných
alebo znovu
použiteľných
obalov do r. 2025

100 %
certifikovaného
a udržateľného
kakaa a kávy
do r. 2025

Vysadenie
20 miliónov
stromov ročne

Nestlé Waters
bude uhlíkovo
neutrálne do
r. 2025

Získanie 20%
kľúčových
surovín
prostredníctvom
regeneratívnych
poľnohospodárskych metód do
r. 2025

100 %
elektrickej
energie z
obnoviteľných
zdrojov vo
všetkých našich
prevádzkach do
r. 2025
Zníženie využitia
prvotných
plastov v našich
obaloch o tretinu
do r. 2025

Do roku 2025 znížime
naše emisie
o 20 %

Emisie z našej činnosti
(milióny ton CO2e, 2018)
65,6 Získavanie našich surovín
7,0

Výroba našich výrobkov

11,0

Balenie našich výrobkov

7,5

Riadenie logistiky

0,8

Cestovanie

2018

a dochádzanie
zamestnancov

2021

2025

Väčšie využitie
obnoviteľnej
tepelnej
energie vo
výrobe
Vysadenie
200 miliónov
stromov do
roku 2030

Získanie 50%
kľúčových
surovín
prostredníctvom
regeneratívnych
poľnohospodárskych metód do
r. 2030

Do roku 2050 dosiahneme

Do roku 2030 znížime
naše emisie
o 50 %

nulové
čisté
emisie

2030

2050

