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Участието на заинтересованите страни е съществен елемент от нашата стратегия за устойчивост: 

„Заедно обогатяваме живота“.

Участието на заинтересованите страни е съществен елемент от нашата стратегия за устойчивост: „Заедно обогатяваме живота“. Ние ценим гледните точки 

и вижданията на широк кръг от заинтересовани страни, включително доставчици, клиенти, партньорски компании от веригата за създаване на стойност, НПО, общности, 

държавни органи, учени и търговски асоциации. Необходимо е сътрудничество за постигане на амбициозните цели, които сме си поставили. Можем да постигнем 

повече, когато работим заедно и когато започнем с тези, които вече имат роля в управлението на нашето бъдеще.

Ние сме ангажирали заинтересовани страни да участват в нашата оценка на съществеността и чрез разработването на целите ни за устойчивост до 2030 г. Разбирането 

на нуждите и интересите на нашите заинтересовани страни е от решаващо значение за съсредоточаване на стратегията ни, определяне на приоритети и прицелване 

на дейността ни там, където можем да имаме най-положително въздействие. Ще бъде също толкова важно в развитие, докато наблюдаваме и отчитаме напредъка.

Участието на заинтересованите страни може да има много форми, които включват, но не се ограничават само до образование/обмен на информация, нововъведения 

и сътрудничество, насърчаване, съответствие и приобщаване, както и събиране на информация. 

Ангажирани сме да продължим да привличаме за участие заинтересовани страни чрез нашата стратегия „Заедно обогатяваме живота“, отговаряща на целите 

и ценностите ни.

https://www.corteva.com/who-we-are/our-purpose-and-values.html

Кодексът ни за поведение задава стандартите, които се очаква да бъдат спазвани от всички наши служители при взаимодействие със заинтересованите страни. 

Винаги ще провеждаме работните си дейности етично и прозрачно. Това е най-малкото, което очакват от нас нашите клиенти, бизнес партньори, акционери и други 

заинтересовани страни.

https://www.corteva.com/code-of-conduct.html

Нашият ангажимент със заинтересованите страни се ръководи от Декларацията за поверителност, която описва практиките ни във връзка с информацията, която 

събираме. https://www.corteva.com/privacy.html

https://www.corteva.com/who-we-are/our-purpose-and-values.html
https://www.corteva.com/code-of-conduct.html
https://www.corteva.com/privacy.html

