“Commitment counts!”

Правилник за поведение на
доставчиците
В BASF създаваме химия за устойчиво бъдеще. Ние съчетаваме икономическия успех, социалната отговорност и
опазването на околната среда в своята дейност и даваме възможност на клиентите да посрещат днешните и
утрешните потребности на обществото.
Стремим се да свързваме своите силни страни с компетентността на своите доставчици, за да се възползваме в
най-пълна степен от възможностите, които предлага устойчивото развитие. Това означава също така, че
очакваме от нашите доставчици – и от техните доставчици и подизпълнители – да спазват изцяло действащите
закони и да се съобразяват с международно признатите норми за екологично, социално и фирмено управление
(т. нар. „норми за ЕСУ“).
По-конкретно, очакваме от Вас като доставчик да поддържате, приемате с готовност и прилагате следните норми
1
за ЕСУ, които се основават на десетте принципа на инициативата „Global Compact“ на Обединените нации и
2
програмата „Responsible Care“ на световната химическа промишленост :
Екологични
• Трябва да спазвате всички действащи нормативни
разпоредби за околната среда, здравето и
безопасността.
• Трябва да насърчавате безопасното и екологично
разработване,
производство,
транспортиране,
използване и депониране на Вашите изделия.
• Трябва да опазвате живота и здравето на своите
служители и съседи, както и на обществото като
цяло срещу опасностите, присъщи за Вашите
производствени процеси и изделия.
• Трябва да използвате икономично ресурсите, да
използвате енергийно ефективни и екологични
технологии, да намалявате отпадъците, както и
емисиите във въздуха, водата и почвата.
•

Трябва да свеждате до минимум своето
въздействие върху биологичното разнообразие,
промяната на климата и недостига на вода.

Социални
• Трябва да поддържате защитата на международно
признатите права на човека, включително
минималната работна заплата и работния ден.
• Трябва да се борите срещу принудителния труд,
детския труд и дискриминацията на работното
място.
• Трябва да поддържате свободата на сдружаване и
правото на колективно договаряне.
Управленски
• Трябва да спазвате всички действащи национални
и международни антитръстови разпоредби и за
контрол на търговията.
• Трябва
да
работите
срещу
корупцията,
включително подкупите, и да се грижите личните
взаимоотношения да не се отразяват на работата.
• Трябва да се въздържате от всякакви действия за
пране на пари.

Нашите взаимоотношения с Вас се основават на взаимното доверие и уважение. Можете да демонстрирате своя
ангажимент за спазването на тези принципи и като спазвате свой собствен правилник за поведение или фирмени
правила, в които тези норми са застъпени. BASF може да поиска от Вас да потвърдите спазването на тези норми
за ЕСУ по някой от следните начини и да вземе мерки, ако има повод за тревога:
•

Самооценки: Може да поискаме от Вас да
попълните въпросник за спазването на нормите за
ЕСУ.

Сертификати/декларации: Може да поискаме от
Вас сертификат или декларация, потвърждаваща
спазването на нормите за ЕСУ.

•

Проверки на място: Ние или упълномощена
трета страна, действаща от наше име, може да се
обърнем към Вас и да поискаме разрешение да
проверим спазването на нормите за ЕСУ на
място.
Осигуряването на принципите за устойчиво развитие на нашия кръг от доставчици e важно за нас.Вие сте част от
нашата снабдителна верига и BASF разчита на Вашия ангажимент!
•

Оценки от трети страни: Може да поискаме
налична информация от трета страна – напр.
доставчик на данни – за Вашето спазване и
показатели по отношение на нормите за ЕСУ.

•

За повече подробности и информация, посетете: www.basf.com/supplier-code-of-conduct
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(www.responsiblecare.org)

