
Își asumă angajamentul de a atinge „zero emisii de carbon” până în 2050, în linie cu obiectivele 
interne de a reduce emisiile de carbon, pentru menținerea încălzirii globale la limita de 1.5°C.
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Suntem cofondatori ai Roundtable 

Global pentru Vita Sustenabilă
Aducem împreună parteneri esențiali din 

lanțul valoric al cărnii de vită pentru a 
accelera și îmbunătăți constant 

sustenabilitatea sectorului.  

Am devenit prima companie de 
restaurante cu servire rapidă din lume 

care și-a setat un obiectiv bazat pe 
știință (SBT – Science Based Target) 

pentru a reduce emisiile gazelor cu 
efect de seră până în 2030.

Am făcut progrese privind reducerea 
impactului asupra mediului, în linie cu 

inițiativa Science Based Targets (SBTi)
Eforturile consolidate din 2018 și până în 

prezent în această direcție au avut ca efect 
reducerea cu : 

Ne-am propus să reducem 
plasticul din jucăriile Happy Meal
Până la finalul anului 2025, fiecare 
jucărie Happy Meal din întreaga lume va 
fi sustenabilă și va fi  realizată din 
materiale regenerabile, reciclate sau 
certificate.  

Ne-am asumat angajamentul de a 
atinge „zero emisii de carbon” până 
în 2050

Cum vom face acest lucru:
•  Până în 2030, vom avea parteneriate cu 

francizele pentru a reduce cu 36% 
emisiile gazelor cu efect de seră care 
provin din restaurantele și birourile 
McDonald's , comparativ cu anul 2015.  

• Până în 2030, vom reduce cu 31%  
intensitatea emisiilor (per tonă de 
mâncare și ambalaje) de-a lungul 
lanțului nostru de aprovizionare, 
comparativ cu anul 20152015 levels. 

Am atins între 98% și 100% dintre 
obiectivele noastre de aprovizionare 

responsabilă pentru anul 2020 
Parteneriatele noastre cu furnizorii, 

fermierii și francizele au un impact pozitiv 
asupra unora dintre cele mai utilizate 

ingrediente și produse din lume - carne de 
vită, soia, cafea, pește, ulei de palmier și 

fibre pentru ambalaje.

a emisiilor absolute 
ale restaurantelor și birourilor 

5.9 a emisiilor provenite 
din lanțul de aprovizionare, 
comparativ cu anul 2015.
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%

Ne-am angajat să eliminăm defrișările din 
lanțul nostru global de aprovizionare 
Susținerea lanțurilor de aprovizionare fără 
defrișări înseamnă a contribui la protejarea 
biodiversității și la reducerea amprentei noastre 
de carbon, în conformitate cu respectarea 
drepturilor omului. Suntem semnatari ai 
Declarației de la New York, un angajament 
comun al unora dintre cele mai influente țări din 
lume, companii și ONG-uri pentru a contribui la 
încetarea defrișărilor până în anul 2030.


