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Andres A. Lopez 
TEGEVJUHT

O-I-s on meie nägemus olla kõige  
innovaatilisem, jätkusuutlikum ja kaubamärki  
kujundavate pakenduslahenduste tarnija. 
Me usume, et klaaspakend juba on kõige jätkusuutlikum pakendamislahendus, kuid O-I-s 
tähendab jätkusuutlikkus palju enamat, kui see, mida me teeme. Küsimus seisneb selles, 
kuidas me seda teeme. Oluline on, kuidas on omavahel ühendatud ökosüsteem, kuhu 
on kaasatud meie varustajad, kliendid, inimesed ning kogukonnad, kus me tegutseme. 
Oluline on saavutada tasakaal meie tegevuste ja toodete vahel, mida me valmistame oma 
kogukondade, planeedi ning meie ühise õitsengu tänaseks ja homseks vajadusteks. O-I-s 
toetub teekond selle tasakaaluni – jätkusuutlikkuseni – vastupidavusele, innovaatilisusele 
ning alalisele väljakutsele ümber kujundada seda, mida me teeme.

…O-I-s tähendab jätkusuutlikkus palju enamat,  
kui see, mida me teeme. Küsimus seisneb selles, 
kuidas me seda teeme.

Sellest juhatuse kokkuvõttest leiate kõrgemal tasemel ülevaate meie tegevustest 
jätkusuulikkusega ning tuleviku visioonist. Külastage o-i.com/sustainability ja lugege meie 
2021.aasta jätkusuutlikkuse aruannet tervikuna. Kuna me püüdleme O-I jätkusuutlikuma 
tuleviku poole, siis loodame, et teie – meie huvirühmad ja kogukonnad – leiate meie 
jätkusuutlikkuse aruandest inspiratsiooni. Loodame, et liitute meie püüdega luua 
jätkusuutlikkust tänaseks ja tulevastele põlvkondadele.

ANDRES A. LOPEZ

TEADE TEGEVJUHILT
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Meie eesmärgid on sihilikult ambitsioonikad ja auahned,  
sest just need tõukavad tagant innovaatilisust ja ümberkujunemist.

O-I JÄTKUSUUTLIKKUSE EESMÄRGID

50% TAASKASUTATUD MATERJAL
Suurendada taaskasutatavat materjali  keskmiselt  
50%-ni aastaks 2030. O-I on võtnud taaskasutuse 
määrade suurendamise eesmärgiks kogu oma 
ettevõtete võrgustikus ning seda erinevates mahtudes, 
kuna eri maade lõikes on võimalused erinevad.

SOTSIAALNE MÕJU
Me näeme tohutut võimalust planeedi ja meie 
tegevuskohtade kogukondade positiivseks 
mõjutamiseks. Me teeme koostööd klientide, 
valitsusväliste organisatsioonide, tarnijate ja kohalike 
eestvedajatega, et muuta klaasi ümbertöötlemine 
100%-lt võimalikuks meie tegevuskohtades.

MITMEKÜLGSUS JA KAASATUS
Jätkame mitmekülgse ja kaasava keskkonna ehitamist, 
kus inimesed tunnevad end teretulnuna, et luua parem 
tulevik iseendale, üksteisele ja O-I-le. Me keskendume 
mitmekülgsuse kõikide aspektide edendamisele kogu 
oma meeskonna üleselt.

NULL JÄÄTMEID
Vähendame kasutatavate loodusressursside hulka, 
vähendame jäätmete tekitamist, rakendades 
taaskasutamist ja ümbertöötlemist oma püüdes  
saada jäätmevabaks organisatsiooniks.

NULL VIGASTUST
Oma eesmärgil saavutada tööõnnetustevab keskkond 
soovime suurendada ennetatavate tegevuste hulka  
50% võrra 2030. aastaks.

TARNEAHELA JÄTKUSUUTLIKKUS
Saavutada jätkusuutlikkuse tasakaal, üheskoos, 
joondades oma tarneketi meie 2030 jätkusuutlikkuse 
visiooni ja eesmärkidega.

40% TAASTUVAID  
ENERGIAALLIKAID
Taastuvenergia on meie CO2 heitmete vähendamise 
strateegia tugisammas. Meie eesmärgiks on saavutada 
40% energiast taastuvatest allikatest 2030. aastaks ning 
vähendada energia kogutarbimist 9%.

25% KASVUHOONEGAASIDE  
VÄHENDAMINE
Heaks kiidetud SBTi eesmärk kasvuhoonegaaside  
heite vähendamiseks 25% võrra 2030. aastaks  
(vahe-eesmärk 10% 2025. aastaks).

T&A ÜMBERKUJUNDAMINE
Ümberkujundama ja kujutama klaasi valmistamist 
sellisena, et klaasi ringmajandus vastab meie MAGMA 
sulatustehnoloogia, vähese CO2-heitega kütuste ja 
kerge klaasipakendi potentsiaalile.

VEETARBE VÄHENDAMINE 25%
Me oleme pühendunud vähendama oma veetarbimist 
ülemaailmselt 25% 2030. aastaks, seades prioriteediks  
tegevuse kõrgema riskiga piirkondades.
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Randolph L. Burns 
JÄTKUSUUTLIKKUSE JUHT

VORMIME OMA 
JÄTKUSUUTLIKKU 
TULEVIKKU

 “Puhtus, lõputu ümbertöötlemise võimalus 
ja loomupärane ringmajandusse sobivus 
teevad klaasist kõige jätkusuutlikuma 
pakendi. Kombineerides klaasi eelised meie 
innovaatilise vaimu ja ümberkujundustele alti 
meelelaadiga, teevad meie visiooni olla kõige 
jätkusuutlikuma pakendi kõige jätkusuutlikum 
tarnija, reaalsuseks.”
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KLAASI 
LÕPUTU  
RINGLUS

1. TOORAINED
Nagu iga tootmisprotsessi puhul, algab klaasi valmistamine 
toorainetest. Õnneks on klaas lõputult ja 100% ümbertöödeldav, 
klaasimurd (ringlusse võetav klaas) on meie peamine koostisaine.

Muud klaasi jaoks vajaliku toorained on kvartsiliiv, sooda ja lubja-
kivi. Kuna me hangime tooraineid kohapealt, on mõju keskkonnale 
võimalikult väike.

2. KLAASITEHAS
Toorained sulatatakse ning vormitakse kaubamärki kujundavaks, 
jätkusuutlikuks pakendiks.

3. OST & KASUTAMINE

4. TAASKASUTUS
Klaas kogutakse mitme üldlevinud süsteemi kaudu:  
kogumispunktid, pandipakendi süsteem ja pakendiiautomaadid.

5. ÜMBERTÖÖTLEMISTEHAS
Pärast klaastaara kogumist, puhastamist, purustamist, värvide 
kaupa sorteerimist ja saasteainete eemaldamist on see meie 
klaasitehases kasutamiseks valmis – valmis klaasitsükli sulgemiseks.

Paljudel meie klaasitehastel on klaasimurru töötlemistehased 
kohe naabruses ja mõnikord isegi kohapeal, mis aitab meie 
süsiniku  jalajälge veelgi vähendada.

KLAASIMURRUGA TEHASEST NR 5 
(ÜMBERTÖÖTLEMISTSEHH), ALGAB MEIE 
KLAASITSÜKKEL UUESTI TEHASEST NR. 2 
(KLAASITEHAS) .

Erinevalt teistest substraatidest, mis ei ole 100% taaskasutatavad, mille ringlusse 
võtmine on keeruline (kui üldse võimalik), mida saab vaid mõned korrad taaskasutada 
ja kui neid ringlusse ei võeta, tekitavad tõsiseid jäätme- ja saasteprobleeme, klaasil 
puuduvadi sellised probleemid, nüüd ja ka tulevikus. See on põhjus, miks klaas 
on kõige jätkusuutlikum pakkematerjal.

OST & KASUTAMINE

ÜMBERTÖÖTLEV 

TEHAS

ÜMBERTÖÖTLEV

TOORAINED

KLAASITEHAS2

3

4

5

1
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KLIIMAMUUTUSTE STRATEEGIA

VÄHENDAMINE  
TEADUSPÕHISTE SIHTIDE 
ALGATUSEGA JA ENAMGI VEEL
TEEKOND 2017-2030

Potentsiaalsed riskid ja võimalused
Potentsiaalsed risked 
• Süsinikdioksiidimaksud  

ja regulatsioonid
• Klaasimurru tarned  

ja ümbertöötlemine
• Toodetega seotud regulatsioonid
• Kliimasündmused
• Logistika
• Tehnoloogia

Võimalused
• Konkurentsieelised  T&A kaudu
• Parem äri paindlikkus
• Paindlikumad tehased
• Tihedam koostöö klientidega
• Madalama süsinikuheitega kütuste  

ja küttetehnoloogia kasutamine

Võimalikud mõjud
• Tõusvad tegevus- ja vastavuse 

tagamisega seotud kulud
• Katkestused
• Tõusvad energia- ja toorainekulud
• Põhivahenditega seotud probleemid
• Enneaegne tehnoloogia vananemine

Võimalikud mõjud
• Suurenev nõudlus
• Madalamad tegevuskulud
• Madalam energiakasutus
• Vähem regulatsioonidest  

tulenevaid kohustusi
• Suurem taaskasutatava materjali osakaal 
• Taaskasutamise ökosüsteemide 

parandamine kogukondades 

PÄRAST 2030. AASTAT:  TEEKOND NULL NETOHEITMETENI 

Nagu paljudel teistel tööstustel, mille tootmisprotsessid sõltuvad soojusest, hõlmab 
meie teekond netoheitmete nullini vähesema CO2-heitega kütuste lülitamist meie 
tegevusse – niipea kui need muutuvad kaubanduslikult kättesaadavaks. Sulatusahju 
kütmine elektriga suuremal määral on sillaks netoheitmete viimine nullini, kesken-
dume oma tulevikuplaanis MAGMA tehnoloogia jätkusuutlikkuse eelistele, nagu 
näiteks mahakütmise ja õleskütmise võimekus ja tegevuskohtade vahelise poten-
tsiaali sidumisele järgmise põlvkonna MAGMA väljatöötamisega, milles kasutatakse 
vähesema süsinikiheitega kütuseid. 

EESMÄRK

VÄHENDADA 
KASVUHOONE- 

GAASIDE  
HEITMEID 25%

NENDE NELJA  
PÕHITEGURIGA 
AASTAKS 2030

Taastuvenergia 
hankimine

Taaskasutatava 
materjali mahtude 
suurendamine
(klaasimurd/muu)

Energiakulu 
vähendamine  
ja -efektiivsus

G.O.A.T.
Gaas-Hapnik 
sulatustehnoloogia

Esimese klaaspakendite ettevõttena, kellel on heaks kiidetud teaduspõhiste 
sihtide algatus kasvuhoonegaasiheitmete vähendamiseks,* algab meie 
teekond madalamate CO2-heitmetega tulevikku tegutsemisega selle nimel, 
et saavutada meie eesmärk 25%-ne kasvuhoonegaaside vähendamine 2030. 
aastaks. Järgmise 10 aasta jooksul hõlmab meie strateegia selle eesmärgi 
saavutamiseks nelja põhitegurit.

*2-astmelisel teekonnal põhinev eesmärk
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MEIE ENERGIA-ALANE PÜHENDUMINE
Taastuvenergia on meie süsinikuheitmete vähendamise strateegia 
tugisammas. Meie eesmärgiks on saavutada 40% energiast taastuvatest 
allikatest 2030. aastaks ning vähendada energia kogutarbimist 9%.

MEIE HEITME-ALANE PÜHENDUMUS
Heakskiidetud teaduspõhiste sihtide algatus kasvuhoonegaaside heitmete 
vähendamiseks 25% 2030. aastaks (vahe-eesmärk 10% 2025. aastaks).

MEIE SOORITUSED 

Globaalne taastuvenergia maht 
oli 13% 2020. aastal ning meie 
eesmärgiks on suurendada seda 
23%-ni 2021. aasta seisuga.

MEIE SOORITUSED 

1 & 2 (turupõhised)  
-6 136 514 tonni CO2e

MUUTUS

MUUTUS

13.67 % vähendamine  
alates 2017 a numbrites

Me töötame selle nimel, et vähendada 
oma kliimamõju, seades prioriteediks 
innovatiivsed projektid energiatõhusaks 
sulatamiseks, meie tootmissüsteemide 
muutmine oma klassi parimaks, meie 
protsessides kasutatava klaasimurru 
osakaalu suurendamise ning 
taastuvenergia hankimise.  
Meie heitmete-alase eesmärgi saavutamine nõuab töötamist 
kahe aspektiga energiavõrrandis: üldise energiatarbe 
vähendamine ning energiavajaduste varustamine taastuvatest 
ja madalamate süsinikuheitmetega allikatest. 

ENERGIA & HEITMED
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2018 2019 2020

SKOOPIDE 1 JA 2 HEITMED (CO2 tonnid)

Kolmanda osapoole kontrollitud andmed. Lisateabe saamiseks vaadake meie 
uusimat CDP aruannet, mis avaldatakse aasta lõpus.

GLOBAALSE  
ENERGIAMEESKONNA LOOMINE 
sisemistest energia huvigruppidest, kes töötavad  
heitmete vähendamise nimel  

ISO 50001 PÕHIMÕTTED
on meie heitmete ja energikulu vähendamise  
algatuste alusvundamendiks

VÄHENDATUD ÕHUSAASTEAINEID
uute põletitehnoloogiatega, madala NOx tasemega 
põletid, lisasissepritsesüsteemid ja hapnikuga rikastatud 
õhu astmeline lisamine

AKTIIVSELT INVESTEERITUD DeNOx

süsteemidesse, et vähendada heitmete  
hulka sulatusahjude heitgaasides

SÄÄSTETI 63% ENERGIAT
keskmiselt LED valgustiprojektide teostamisest  
15 Põhja-Ameerika tehases

PRIORITEET NR 1 MADALAMATE 
SÜSINIKUHEITMETEGA 
KLAASITOOTMISES:
sulatus- ja rafineerimisprotsessides  
(85% meil tarbitavast energiast) tõhustamine 

Gaas-hapnik 
sulatusahi

Veelgi tõhusamad 
elektriseadmed

Toormete 
eelkuumutamine

Sulatusahju heitsoojuse 
innovatiivne taaskasutus

ENERGIA & HEITMED
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O-I-s me teame, et klaas ei ole kunagi 
prügi. Klaasi saab lõputult uuesti 
ümbesulatada ilma selle puhtust või 
kvaliteeti kaotamata, tänu millele on 
tegemist püsiva materjaliga, millega 
saab vältida vajadust toorainete järele 
seni, kuni toimub klaasi taaskasutus. 
2020. aastal sisaldasid meie klaasitooted 
keskmiselt 38% klaasimurdu (ringlusse 
võetud klaasi) ühes pakendatud tonnis. 
Me oleme tootnud pakendeid, milles  
on kuni 100% taaskasutatud klaasi. 
Klaasi loomupärane ringmajandusse sobivus ning vähese 
süsinikuheite potentsiaal ringmajanduse puhul on praktiliselt 
kõikide muude pakendite suhtes konkurentsitult parim.
Me jätkame jäätmete koguse vähendamist, soovitame 
taaskasutust ja loome jätkusuutlikut keskkonda luues 
ümbertöötlemist soodustavat keskkonda oma tegevuse 
ümber.  Meie pikem tegevuskava sisaldab kohapeal  
kogumise, töötlemise mahtude suurendamist ning 
võimaluste ärakasutamist.

MEIE LUBADUS
Suurendada taaskasutatavat materjali keskmiselt 50%-ni aastaks 2030.  
O-I suunab tähelepanu taaskasutatava materjali suurendamiseks kogu oma 
ettevõtete võrgustikus, kuna eri maade lõikes on võimalused selleks erinevad.

MEIE SOORITUS 

Taaskasutusena kogutud klaasimurd 
pakendatud tonnis on keskmiselt 38%.

MUUTUS

1% vähenemise  
2017.aastast

ÜMBERTÖÖDELDAV SISU
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Ringlussevõetud 
klaasi kasutamisega 
me VÄHENDAME 
CO2-heitmeid.

Iga10%  
ringlussevõetud 
klaasist vähendab 
heitmeid 5% võrra



KLAASI PROPAGEERIMINE JA 
KLAASI TAASKASUTUSE TOET-
AMINE ORGANISATSIOONIDE 
KAUDU, NAGU NT: 

TÖÖTAJAD 
JAGASID OMA 
TAASKASUTUSE 
KOGEMUSEID
#Miks Taaskasutus 
sotsiaalmeedia kampaanias

MITTETARBEKLAASI 
ÜMBERTÖÖTLEMINE 
nt lehtklaas (hooned ja sõidukid) ning 
kasutuselt kõrvaldatud päikesepaneelid

TASAKAALU TAASTAMINE 
DIALOOGIS
ümbertöötlemisest, ringmajandusest ja klaasi 
eelistest tugeva klaasi kui materjali toetuseks 
loodud kampaaniaga 

SULETUD AHELAGA 
SÜSTEEMIDE LAIENDAMINE 
Koos klientidega taaskasutuse osas

KOOSTÖÖ TARNIJATEGA
edendama klaasimurru töötlemist, et võimaldada 
selle laialdasemat kasutust sulatuses

INNUSTANUD MEIE 
KOGUKONDI
osalema ringmajanduses, toetades 
kogumisalgatusi, ümbertöötluse kampaaniaid 
ning tagastuse ja korduvkasutuse süsteeme

PARTNERSUHETE LOOMINE 
KOHALIKUL TASANDIL
töötlejate ja klientidega, et leida koostöövõimalusi 
taaskasutamise suurendamisel

INVESTEERINGUID GLOBAALSELT 
KLAASI ÜMBERTÖÖTLEMISE TÖÖTLUSRAJATISTESSE 
KOLMEL VI IMASEL AASTAL$6M

TAASKASUTATAV MATERJAL
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“Ringlussevõtmine 
on väga oluline 
täieliku harmoonia 
saavutamiseks meie 
loodusvarade ning 
igapäevaselt läbi viidavate 
tegevuste vahel. Klaasi 
ringlussevõtuga toob O-I 
igale riigile suurt kasu 
ning pakub häid näiteid 
headest tootmistavadest 
ja keskkonnaalasest 
vastutustundest,  
kandes hoolt meie 
planeedi eest..”

Vormidisaini praktikant
Peru



Töötades selle nimel, et saada 
jäätmevabaks organisatsiooniks, 
suuname oma püüded klaasimurru 
kasutamisele, firmasisese klaasimurru 
taaskasutamisele ning jäätmete 
asjakohasele käitlusele ja kõrvaldamisele. 

Tooraine- ja logistikakulude vähendamine
sealhulgas uute tarnijate kaasamine ning uute 
ideede otsimine kauguse ja kulude mõju 
kaardistamise ja optimeerimise kohta.

Toormaterjali kadude vähendamine
uuenduste ja protsessi optimeerimiste 
kaudu, sealhulgas firmasisese klaasimurru 
ärakasutamine ning jäätmepartiide programm.

MEIE VÕETUD KOHUSTUS
Vähendada kasutatud loodusvarade kogust, vähendada kogunevat jäätmehulka 
korduvkasutamise ja ringlussevõtuga, püüdes saada jäätmevabaks organisatsiooniks.

MEIE SOORITUSED 

Hetkel jälgitakse kõikides regioonides jäätmeid erinevates andmebaasides.  
Me töötame selle nimel, et integreerida kõik regioonid ühte süsteemi.

NELI ALGATUST 
TOORAINETE 
KASUTAMISE 
PARANDAMISEKS 
JA JÄÄTMETE 
VÄHENDAMISEKS

Klaasikoostise haldamine 
klaasimurru optimeerimistööriista abil, 
mis võtab arvesse partii maksumuse, 
energia, heitmed ja kvaliteedimõju.

Toorainete varude vähendamine
minimeerides vananemist, 
investeeritavat käibekapitali ja 
vananemisest tingitud tooraine 
utiliseerimist.

1 3

2 4

TOORAINED JA JÄÄTMED
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“Igal aastal takistab O-I üle viie 
miljoni tonni klaasi sattumist 
prügimägedele, hoides seda 
ringmajanduses ja tehes meid 
seeläbi prügimägede negatiivseks 
netopanustajaks.”
J IM NORDMEYER
Asepresident, Globaalne jätkusuutlikkus

KESKKONNAMÕJU VÄHENDAMINE
Tootes maailma kõige jätkusuutlikumat pakendit peame ka tagama, et klaas ise 
oleks meie klientidele tarnimisel jätkusuutlikult pakendatud. 2020. aasta algatused 
meie pakendite keskkonnamõju vähendamiseks:

Ringlussevõetud 
sisuga pakendite 

kasutamine

Optimeerimine paber- 
ja plastpakendite 

jäätmehulga 
minimeerimiseks

Taaskasutuse süsteemide 
rakendamine kaubaaluste, 

papi ja kihtide 
vahelehtede puhul

Asjakohane jäätmehaldus vähendab terviseriske, 
tõstab ohutust, vähendab keskkonnamõju, parandab 
meie jätkusuutlikkuse algatusi ning vähendab kulusid. 
Meie ülemaailmsetes tegevuskordades on kehtestatud 
meetmed, pakutakse oma klassi parimate tavade 
võrdlusalused ja toetatakse vähem kasutamist ja 
rohkem taaskasutust. O-I töötab selle nimel, et tagada 
asjakohane jäätmete kogumine, käsitlemine ja hoidmine 
regulatsioonidega kooskõlas, hoides standardseid 
tegevuskordi ning viies läbi tööülesannete riskianalüüse, 
et tagada jäätmekäitluse ohutus.

TOORAINED JA JÄÄTMED
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Vesi on väärtuslik ressurss, mille 
saadavus on maailmas üha suuremaks 
mureks. Ühendatud Rahvaste 
Organisatsioon loeb juurdepääsu 
puhtale veele ja sanitaarseadmetele 
inimõiguseks, kuna mõlemal on 
võtmeroll meie igaühe tervise ja  
heaolu tagamisel. 
2018. aastal pühendus O-I SDG 6-le – puhtale veele ja 
sanitaarseadmetele kui juhtmõttele. Meie eesmärgiks 
on olla hea veemajandaja ning toetada värske vee lätete 
jätkusuutlikku ja õiglast haldamist. Töötajateadlikkuse 
kultuuri üles ehitamisega püüame kasutada oma 
veeressursse vastutustundlikult, näidates eeskuju ning luua 
tasakaalu, mis on vajalik nende kogukondade jätkusuutlikuks 
toetamiseks, kus me tegutseme. 
O-I analüüsib veepuudust Maailma Ressursside Instituudi 
(WRI) tööriista Aqueduct™ abil. Veekasutuse haldamise 
ja seire kaudu püüame kombineerida riske ja mõjusid, et 
mõista, kuidas oma tegevusi prioritiseerida. 
Meie kaitsealgatustes keskendutakse vee ringlussevõtule 
ja taaskasutusele igal võimalikul juhul, aidates vähendada 
survet loodusressurssidele.

MEIE VÕETUD KOHUSTUS
Me oleme pühendunud vähendama oma veetarbimist ülemaailmselt 25% 2030. 
aastaks, seades prioriteediks  tegevuse kõrgema riskiga piirkondades.

MEIE SOORITUSED 

Me teostame veega seotud riskide seiret WRI Aqueduct tööriistaga. 2020. aastal 
asusid 25 tehast suure ja äärmiselt suure veepuudusega piirkonnas.  
Enamikus rajatistes mõõdetakse veekasutust. Tegemisel on seire- ja mõõtmisaren-
dused, et töötada välja täpsed, standardiseeritud andmed kõikide rajatiste üleselt.

AVATUD JA SULETUD AHEL 
veesüsteemid tootmisseadmete jahutamiseks

NULL RIKKUMIST
veevarustusele 2020. Aastal

64 000+ m3 VÄIKSEM
veekasutus päevas tänu vee tsirkuleerimise  
süsteemidele kõikides tegevuskohtades

VESI
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O-I TEHASED 
VEEPUUDUSEGA 
PIIRKONDADES

Äärmiselt suur veepuudus

Suur veepuudus

Nendes andmetes ei ole arvestatud 
AZN tehaseid, mis võõrandati 
2020ndate keskel.

VESI
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Jätkusuutlik hankimine seisneb 
laiema mõju tunnistamises, mida 
meie ostuotsused omavad meie 
inimestele, keskkonnale ja meie 
üleüldisele jätkusuutlikkusele. Me 
oleme täna ümber kujunemas, 
kutsudes oma tarnijaid üles meie 
liituma sellel jätkusuutlikkuse teel. 
O-I Globaalne äri- ja eetikakoodeks ei kehti mitte 
üksnes töötajatele, vaid igaühele, kellega O-I on 
ärisuhtes üle kogu maailma, sealhulgas tarnijatele. 
Selles teatatakse, et O-I järgib erinevaid seadusi, 
mis kaitsevad inimõigusi, sealhulgas seadusi, millega 
keelatakse lapstööjõu kasutamine, sunnitöö ja 
inimkaubandus, ning ootab tarnijatelt sama. 

MEIE VÕETUD KOHUSTUS
Saavutada üheskoos jätkusuutlikkuses tasakaal, joondades meie  
tarneketi meie 2030. aasta jätkusuutlikkuse visiooni ja eesmärkidega.

MEIE SOORITUSED 

Koostöö alustamine EcoVadisega, et monitoorida paremini meie 
tarnijate jätkusuutlikkuse sooritusi ning lihtsustada tarnijate hindamist.

TARNEKETT

kohalikud 
tarnijad

KÕIKIDE TARNIJATE PÕHJAL

86%
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TÄIUSTATUD PROTSESS

Tarnijate seire
KÄIVITATI PROGRAMM, ET HÕLMATA 100%  
MEIE HANKEPERSONALIST 2021. AASTA LÕPUKS

Jätkusuutliku  
hanke koolitus

TÄIELIK KOOSKÕLA
O-I püüab edendada suhteid tarnijatega, kes 
jagavad samu väärtusi. O-I-s ootame oma 
tarnijatelt äri teostamist kooskõlas seadustega ja 
vastavuses meie kõrgete eetiliste standarditega. 
Me palume kõikidel tarnijatel austada meie 
Tarnijate juhtpõhimõtteid, milles on rõhutatud 
tarnija poolset kõikide kehtivate seaduste ja 
määruste järgimist, sealhulgas:

Keskkond

konfliktipiirkonnast pärit 
mineraalide kasutamise 

lõpetamine

Ühised väärtused

Tööseadusandlus

korruptsioonivastased 
seadused

töötervishoid  
ja –ohutus

KOOSTÖÖ 
ECOVADISEGA
tarnijate 
jätkusuutlikkuse 
parandamise  
eesmärgil

TARNEKETT
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O-I on juba enam kui 100 aastat 
olnud innovativne ja loonud uuendusi 
klaaspakendite tööstusesse. Me 
püüame muuta tavalise ebatavaliseks, 
pakkude kaubamärke kujundavaid 
pakendiuuendusi.
Külastage glass-catalog.com ja tutvuge meie üha laieneva 
auhinnatu tootedisaini ja kujunduselementide portfelliga. 
Meie püüdlus leiutada, ümber muuta ning pidevalt tõsta 
latti klaasitootmises on see, mis eristab O-I-d teistest.
Me järjepidevalt arendame edasi oma sulatustehnoloogiat, 
mis hoiab meid energiatõhususe esirinnas.Gaas-hapnik 
tehnoloogia (GOAT) seisneb mitme innovatsiooni 
kombinatsioonis, mis ühiselt annavad tänase päeva 
kõige tõhusama sulatusprotsessi, milles on vähendatud 
energiakulu, CO2-heited ja NOx (lämmastikoksiidi) heited. 

T&A ÜMBERKUJUNDAMINE

VÄHEM ENERGIAT

30%
VÄHEM CO2

40%
VÄHEM NOx

70%

GAAS-HAPNIK 
SULATUSTEHNOLOOGIA

MEIE VÕETUD KOHUSTUS
Taasleiutades ja uuesti kujundades klaasi valmistamist, et klaas vastaks meie 
MAGMA sulatustehnoloogia, vähese süsinikdioksiidiheiteme, alternatiivkütuste 
potentsiaalile, ja kergendatud klaaspakenditele.

MEIE SOORITUSED 

Hetkel kasutatakse MAGMA prototüüpi meie innovatsioonikeskuses  
ja pilootprojekti Illinois’s ning tootmisliinil Saksamaal Holzmindenis.
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https://glass-catalog.com/na-en/choose-your-country


MAGMA (MODULAR ADVANCED GLASS 
MANUFACTURING ASSET) ON LÄBIMURDELINE 
PATENTEERITUD TEHNOLOOGIA, MIS MUUDAB 
KLAASI SULATAMISE MEETOODIKAT NING 
KLAASI MÜÜMISE MOODUST.

LEGACY KLAASI SULATUSAHI

MAGMA SULATUSAHI

Skaleeritav, moodulipõhine 
konstruktsioon

Täiustatud  
jätkusuutlikkuse profiil

Võimaldab tootmise paindlikkust 
& kiiret kasutuselevõttu

T&A ÜMBERKUJUNDAMINE
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“Innovatsioon ja tehnoloogia on O-I äristrateegia peamised 
nurgakivid,” ütles tegevjuht Andres Lopez. “MAGMA 
tehnoloogia võimaldab meil määratleda uue mooduse 
klaasi valmistamiseks, mis võimaldab meil pakkuda oma 
klientidele paremat teenust ning tuua rohkem valikuid 
ja paindlikkust tootmisse.” See paindlikkus ja moodulitel 
põhinev võimekus aitab O-I-l ja meie klientidel vastata üha 
suuremale nõudlusele jätkusuutlike klaaspakendite järele. 



Üks meie põhiväärtustest on 
mitmekülgsus, kuna O-I on parim 
siis, kui meie töötajad peegeldavad 
meid ümbritsevaid kogukondi. 
Meie laiendatud strateegiaalgatused 
sisaldavad kõrgendatud tähelepanu 
mitmekülgse ja kaasava töökekkonna 
jätkuval loomisel. 
Meie jaoks tähendab mitmekülgsus seda, mis meil on: 
terinevuste ja sarnasuste kollektiivset segu, mis sisaldab 
individuaalseid ja organisatsiooni omadusi, väärtusi, 
uskumusi, kogemusi, taustu, eelistusi ja käitumismalle. 
Me näeme kaasamist sellena mida me teeme: teadlikku 
jätkuvat töökeskkonna ehitamist, kus kõiki isikuid 
koheldakse õiglaselt ja austusega, kellel on võrdne ligipääs 
võimalustele ja ressurssidele ning kes saavad täiel määral 
panustada organisatsiooni edusse.
Me oleme loonud M&K tegevuskava, mis annab suunised 
jätkuvateks hoogustatud edusammudeks veelgi tugevama 
kultuuri suunas. 2020. aastal käivitasime selle tegevuskava 
viis elementi, mis on kooskõlas meie kasvuplaanide ning 
laiemate jätkusuutlikkuse püüetega.

TEGEVJUHI TEGEVUS 
MITMEKÜLGSUSE 

& KAASAMISE 
VALDKONNAS

MUUTUS

2% langus  
2019. Aastast

Tegevjuht Andres Lopez 
allkirjastas tegevdirektori tõotuse 

mitmekülgsuse ja kaasamise 
tegevuse raames - globaalse 

algatuse, milles tunnistatakse, et 
muutused algavad juhtide tasandilt.

MEIE VÕETUD KOHUSTUS
Jätkame mitmekülgse ja kaasava keskkonna ehitamist, kus inimesed tunnevad end 
teretulnuna, et luua parem tulevik iseendale, üksteisele ja O-I-le. Me keskendume 
mitmekülgsuse kõikide aspektide edendamisele kogu oma meeskonna üleselt.

MEIE SOORITUSED 

Naiste esindatus tööjõu hulgas  
on veidi langenud 17%-le

MIS MEIL ON

Mitmekülgsus

MIDA ME TEEME

Kaasame

MITMEKÜLGSUS JA KAASAMINE
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M&K TEGEVUSKAVA

1. JUHATUSE M&K NÕUKOGU

asutab ja haldab programme ja tegevuskordi, 
vastutab M&K raamistiku elluviimise eest ning 

kehtestab põhimõõdikud

2. TÖÖTAJATEST RESSURSIRÜHMAD

rohujuuretasandil rühmad  
aruteluks ja kasvuks

3. DEMOGRAAFILISTE  
MÕÕDIKUTE NÄHTAVUS

soorituste jagamine ja seire

4. SOOLISE MITMEKESISUSE KI IRSEIRE

tugevad arendus- ja säilituskavad  
olemasolevatele naistöötajatele

5. M&K-SPETSI IF IL INE 
ÕPPIMINE JA ARENDUS

teadvustamata hoiaku teemalise  
koolituse pakkumine

MITMEKÜLGSUS JA KAASAMINE

19O-I JÄTKUSUUTLIKKUS 2021 • JUHATUSE KOKKUVÕTE



O-I-s me “Me teeme seda, mis on 
oluline” — ja teeme seda ohutult. 
Ohutus on üks O-I põhiväärtusi ning 
me oleme veendunud, et igaüks peab 
lõpetama iga tööpäeva ilma vigastuste 
ja intsidentideta. Juhtivate tavade kaudu 
rakendame globaalseid jätkusuutlikke 
ning innovatiivseid koostöölahendusi. 
Me võimaldame õppida, tunnustame 
saavutusi ning pidevalt täiustame. 

MUUTUS

30% vähenemine 
2019. Aastast

MEIE VÕETUD KOHUSTUS
Oma teekonnal vigastustest vabanemisele püüame vähendada meil  
registreeritud intsidentide kogumäära 50% võrra 2030. aastaks.

MEIE SOORITUSED 

Paranenud registreeritud intsidentide 
kogumäär väärtuseni 1.98

TERVIS & OHUTUS
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TÖÖTERVISHOIU JA  
-HÜGIEENI PROGRAMMID
kaitsta ennetavalt meie inimesi vigastuste ja pikaajaliste 
terviseriskide eest nt arstliku järelevalve, kuulmiskaitse ja 
kemikaalide haldamise programmidega

“JUHTIVA INDIKAATORI” MÕÕDIKUD
rakendatud TTOK riskide paremaks mõistmiseks  
ning intsidendi peatamiseks enne selle toimumist: 

Ohuolukorrad, Potentsiaalne tõsine intsident (SI-P)  
ja Toimunud tõsine intsident (SI-A)

TTOK ÄRIPLAANID (EHBP)
kohandada ülemaailmsed TTOK algatused tehase fookusvaldkonnale 
TTOK riskide ja intsidentide vähendamiseks. Tehastes, kus TTOK äriplaani 
nõuded on täidetud, on üldiselt täheldatav vigastuste arvu langemine.

49 425 ÜLEVAATUST JA ARUTELU
ülemaailmselt on kaasatud töötajaid erakorralistesse ohutusaruteludesse

30% TRIR 27% SI-Ps 14% SI-As

2020 YOY VÄHENDAMINE



KUUS KULDSET 
REEGLIT
pakkuda selged, lihtsad 
ja järjepidevad riskide 
vältimise suunised kõigile 
– sõltumata inimese 
ülesannetest O-I-s.

TÖÖTERVISHOID JA -OHUTUS
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O-I koolitusprogrammid ja ohutud töövõtted (SOP-d) on kuldreegleid võimaldavaks 
alusvundamendiks. Järgige alati koolitustel antud juhiseid ja ohutuid töövõtteid ning enne iga 

rutiinivälise tööga alustamist viige läbi töö ohuanalüüs.

ISIKUKAIT- 
SEVAHENDID

LUKUSTA JA 
SILDISTA

TÖÖD 
KÕRGUSTES

MASINATEGA 
TÖÖTAMINE

SÕIDUKI 
JUHTIMINE

TÖÖ  
PEATAMISE VOLI

KULDREEGLID

Kasutage töö või ülesande 
täitmisel alati asjakohaseid 
isikukaitsevahendeid.

Enne hoolduse või remondi 
töödega alustamist veenduge, 
et seadmed on täielikult 
lukustatud ja/või teavitussildiga 
varustatud. Järgige alati 
seadmete seiskamisele 
kehtivaid kontrollinõudeid ja 
ühendage energiaallikas lahti, 
kui on salvestatud (või aktiivse) 
energia oht.

Kasutage alati 
kukkumiskaitsevahendeid 
ja järgige kehtivaid 
kukkumiskaitsemeetmeid. 
Muude 
kukkumiskaitsemeetmete 
puudumisel kasutage 100% 
turvarihma alati, kui töötate 
kõrgel > 4 jalga.

Seadmete ja masinatega 
tohib töötada ja 
ummistusi kõrvaldada 
ainult korralike 
tööriistadega, olles 
läbinud ohutusseadiste 
koolituse ja rakendanud 
turvameetmed.

Sõiduki juhtimisel tuleb 
kinnitada turvavöö ning ei tohi 
kasutada mobiilsideseadet.

Igal töötajal on voli peatada 
töö alati, kui puudub kindlus 
tööülesande ohutuses.



O-I hindab ning on pühendunud  
üles ehitama jätkusuutlikke kogukondi, 
kus me elame ja töötame. Meie 
eesmärgiks on hoida firmakultuuri,  
milles jätkusuutlikkus ja sotsiaalne  
heaolu sisaldub O-I DNA-sse. 
Meie inimesi julgustatakse andma oma panust ning  
võtma aktiivselt osa oma kogukonna parendamisest. 
Finantstugi meie ettevõttelt ja O-I Headegevuste 
Sihtasutuselt ning vabatahtlik heategevuslik eestvedamine 
tuhandete O-I töötajate poolt üle kogu maailma  
tõendavad seda pühendumust.
Lisaks tegutseb O-I aktiivselt hariduse, kunstide  
ja kultuuri, keskkonna ning kohalike kogukondade 
põhivajaduste valdkondades. 

MEIE VÕETUD KOHUSTUS
Me näeme tohutut võimalust planeedi ja meie tegevuskohtade 
kogukondade positiivseks mõjutamiseks. Me teeme koostööd klientide, 
valitsusväliste organisatsioonide, tarnijate ja kohalike eestvedajatega, et 
muuta klaasi ringlussevõtt 100%-lt võimalikuks meie tegevuskohtades.

MEIE SOORITUSED 

91% kogukondadest, kus meie tehased töötavad, 
omavad ligipääsu klaasi ringlussevõtule.

2020 ANDMISE SIHTVALDKONNAD

$29 406

KESKKOND

$337 358

HARIDUS

SOTSIAALNE MÕJU

2020. aastal täitsime oma kohustust kogukondade ees, 
toetades järgnevaid ettevõtmisi:

Katastroofide 
ja COVID-19 

päästeabi

Tüdrukute  
STEM haridus

Pikaajaline 
sotsiaalne koostöö 

organisatsioonidega, 
nagu näiteks  
United Way
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$200 325

KUNST & KULTUUR

$905 423

SOTSIAAL
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KOKKU 
ANTUD
(miljon USD)

Jätkusuutlikkus & 
sotsiaalne heaolu
SISALDUB O-I  DNA-S

    GLASS4GOOD™ (G4G) 

Kogukonnapõhine taaskasutuse 
programm, mis julgustab materjalide 
taaskasutamist. “Otseannetustega kohalikele 
organisatsioonidele G4G kaudu ringlusse 
antud klaasikoguse põhjal omame sotsiaalset 
mõju ning loome jätkusuutlikud suhted igas 
kogukonnas, kus me elame ja teguseme,” ütles 
Elizabeth Hupp kogukonnasuhete osakonnast. 
See programm toetab kuute meie 10 
globaalse jätkusuutlikkuse eesmärgist. Hetkel 
oleme välja töötamas pilootprogrammi mitme 
oma tehase tegevuskohas USA-s.

Me teeme ennetavat koostööd 
klientide, ühingute, tarnijate ja kohalike 
juhtidega, et saavutada tegevuspaikade 
kogukondades klaasi taaskasutuse 
100%-ne juurdepääsetavus.

SOTSIAALNE MÕJU
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KOOSKÕLAS 

UN SDGs

O-I-s oleme veendunud, et jätkusuutlik areng ei saa 
toimuda ilma kollektiivse heaolu tõusuta. Me näeme 
äriettevõtete olulist rolli jätkusuutliku arengu eesmärkide 
kollektiivses saavutamises ning seetõttu oleme joondanud 
oma eesmärgid meie ettevõtte suhtes asjakohaste 
jätkusuutliku arengu eesmärkide järgi.

GRI, TCFD JA SASB 
AVALDAMISSTANDARDID 
Meie 2021. aasta jätkusuutlikkuse aruanne koostati 
kooskõlas GRI standarditega ning arvestades SASB  
ja TCFD aruandlusstandardeid.

O-I on esimene toidu- ja joogipakendite ettevõte, mis 
on saavutanud plaatinareitingu Cradle to Cradle™ toote 
punktikaardil materjalide tervislikkuses. Lisaks on O-I 
pakenditööstuses esimene Rohelise Võlakirja väljastanud 
ettevõte. 2020 sai O-I B skoori CDP-lt kliimamuutuste  
ja vee valdkonnas.

OSALEMINE

MEIE VÄÄRTUSED

Kõiges, mida me teeme, 
suunavad meid seitse 
põhiväärtust.

TULEVIKKU SUUNATUD AVALDUSED 

Käesolev aruanne sisaldab “tulevikku suunatud” avaldusi O-I Glass, Inc. (“O-I”) kohta 1934. aasta väärtpaberituru seaduse 
paragrahvi 21E tähenduses, vastavalt muudatustele (“Väärtpaberituru Seadus”) ja 1933. väärtpaberiseaduse paragrahvile 27A ning 
sisaldab avaldusi, mis põhinevad juhatuse hetke eeldustel ja ootustel, sealhulgas avaldusi O-I jätkusuutlikkuse visiooni, strateegiate, 
eesmärkide, võetud kohustuste ja programmide kohta. Tulevikku suunatud avaldused kajastavad O-I hetke ootusi ja prognoose 
tulevaste sündmuste kohta sellel ajahetkel ning sisaldavad seega määramatust ja riski. Sõnad “veendumus,” “ootama,” “ennetama,” 
“hakkab,” “võiks,” “võib,” “peaks,” “saab,” “plaanib,” “hindab,” “kavatseb,” “ennustab,” “potentsiaalne,” “jätkab” ning nende sõnade 
ja sarnaste väljendite negatiivsed vormid määratlevad üldjuhul tulevikku suunatud avaldusi.

O-I tulevased sooritused võivad erineda ootustest erinevate tegurite tõttu, sealhulgas järnevad: (1) O-I võime saavutada strateegilisi 
plaane, eesmärke ja võetud kohustusi, mis on käesolevas aruandes esitatud, ning ootamatud viivitused, raskused ja kulud nende 
plaanide, eesmärkide ja võetud kohustuste täide viimisel; (2) COVID-19 pandeemia mõjud ning sellega seotud erinevad valitsuste, 
tööstuse ja tarbijate meetmed; (3) Peatüki 11 pankrotimenetlusega seotud riskid seoses O-I tütarettevõttega Paddock Enterprises, 
LLC (“Paddock”) ning reorganiseerimiseplaani kinnitamise ja täideviimisega; (4) O-I võima oma kulude struktuuri hallata, sealhulgas 
edukust restruktureerimise või muude plaanide täideviimisel, mille eesmärgiks on parandada O-I tegevuse efektiivsust ja käibekapitali 
haldamist, saavutada kulude kokkuhoidu ning jääda heale positsioonile Paddocki juriidiliste kohustustega tegelemisel; (5) O-I võime 
omandada või võõrandada äriettevõtteid, omandada ja laiendada tehaseid, integreerida omandatud äride tegevusi ning saavutada 
omandamistest, võõrandamistest või laienemistest oodatud eeliseid; (6) O-I võime täiustada oma klaasisulatustehnoloogiat, 
tuntud kui MAGMA programm; (7) muutused kapitali kättesaadavuses või maksumuses, sealhulgas intressimäärade kõikumine 
ja O-I võimes refinantseerida võlga soodsatel tingimustel; (8) üldpoliitilised, majanduslikud ja konkurentsitingimused turugdel ja 
riikides, kus O-I-l on tegevused, sealhulgas Brexitiga seotud määramatused, majandus- ja sotsiaaltingimused, tarneketi katkestused, 
konkureerivate hindade surve, inflatsioon või deflatsioon, muutused maksumäärades ja seadustes, looduskatastroofid ja ilm; (9) 
klientide poolt teiste pakendivormide eelistamine; (10) toorainete, tööjõu, energia ja transpordi maksumus ja kättesaadavus; (11) 
konkurentide ja klientide konsolideerumine; (12) ootamatud kulud seoses andmekaitse, keskkonna, töötervishoiu ja -ohutuse 
seadustes; (13) ootamatud katkestused tegevuses, sealhulgas suurem kapitalikulu; (14) O-I võime arendada edasi oma müüki, 
turundust ja tootearendusvõimekust; (15) O-I ja temaga seotud kolmandate isikute IT-süsteemide toe võimekus vältida ja tuvastada 
küberturvalisuse ja andmekaitsega seotud turvarikkumisi, ja teised riskitegurid, mis on arutatud O-I aastaaruande vormil 10-K 31. 
detsembril 2020 lõppenud aasta kohta ja iga järgnevalt esitatud aastaaruande vormil 10-K, kvartaliaruannetel vormil 10-Q või O-I 
teistel USA Väärtpaberi- ja Börsikomisjonile esitatud vormidel.

Kõiki selliseid tegureid ei ole võimalik ette näha ega tuvastada. Kõik tulevikku suunatud avaldused selles aruandes põhinevad 
teatud eeldustel ja analüüsidel, mille O-I on teinud oma kogemuse ning varasemate trendide, hetke tingimuste, prognoositavate 
tulevikuarengute ja muute tegurite põhjal, mida ta peab antud asjaoludel asjakohaseks. Tulevikku suunatud avaldused ei ole garantiiks 
tulevastest sooritustest ning tegelikud tulemused või arenngud võivad ootustest oluliselt erineda. Kuigi O-I pidevalt jälgib O-I tulemusid, 
tegevusi ja finantsseisu mõjutavaid trende ja määramatusi, ei võta O-I mingeid kohustusi käesolevas aruandes sisalduvate tulevikku 
suunatud avalduste uuendamiseks või täiendamiseks. 
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