“Commitment counts!”

Beszállítói etikai kódex

A BASF egy fenntartható jövőért gyárt és forgalmaz vegyipari termékeket. A gazdasági sikerességet, társadalmi felelősséget
és környezetvédelmet ötvözzük üzleti tevékenységeinkben és lehetővé tesszük ügyfeleink számára, hogy megfeleljenek a
társadalom jelenlegi és jövőbeli igényeinek.
Arra törekszünk, hogy erősségeinket összekapcsoljuk beszállítóink szakértelmével annak érdekében, hogy teljes mértékben
kihasználhatóak legyenek a fenntartható fejlődés által kínált lehetőségek. Ez azt is jelenti, hogy elvárjuk beszállítóinktól, illetve
azok beszállítóitól és alvállalkozóitól is, hogy teljes mértékben eleget tegyenek a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak és
betartsák a nemzetközileg elismert környezetvédelmi, társadalmi és vállalatirányítási normákat (ESG normák).
Különösen elvárjuk Önöktől – mint beszállítónktól –, hogy támogassák, magukévá tegyék, és társaságuknál foganatosítsák a
következő ESG normákat, melyek az Egyesült Nemzetek Global Compact kezdeményezésének tíz alapelvére1, és a globális
vegyipar Felelős Gondoskodás2 programjára épülnek:
Környezetvédelem

Társadalom

•

Meg kell felelniük minden vonatkozó környezetvédelmi,
egészségügyi és biztonságtechnikai rendelkezésnek.

•

•

Elő kell segíteniük termékeik biztonságos és
környezetbarát fejlesztését, gyártását, szállítását,
felhasználását és ártalmatlanítását.

Támogatniuk kell a nemzetközileg kinyilatkoztatott
emberi jogokat, ideértve a minimálbérre és a munkaidőre
vonatkozó szabályokat is.

•

Harcolniuk kell a kényszermunka, a gyermekmunka és a
munkahelyen történő hátrányos megkülönböztetés ellen.

•

Támogatniuk kell az egyesülési szabadságot és a
kollektív szerződések megkötését.

•

Óvniuk kell munkavállalóik és a szomszédságukban
lakók életét és egészségét, illetve általában a
társadalmat az eljárásaikban és termékeikben rejlő
kockázatoktól.
Hatékonyan kell kihasználniuk az erőforrásokat,
energiahatékony és környezetbarát technológiákat kell
alkalmazniuk, és csökkenteniük kell a hulladék
mennyiségét, valamint a káros anyagoknak a levegőbe,
vízbe és talajba történő kibocsátását.

•

•

Minimálisra kell csökkenteniük azt a hatást, amit a
biológiai sokféleségre, az éghajlatváltozásra és
vízhiányra gyakorolnak.

Szabályozás
•

Be kell tartaniuk minden vonatkozó nemzeti és
nemzetközi trösztellenes és kereskedelm-ellenőrzési
rendelkezést.

•

Fel kell lépniük a korrupció ellen – ideértve a
megvesztegetést is –, és biztosítaniuk kell, hogy
személyes kapcsolatok ne befolyásolhassák az üzleti
tevékenységeket.

•

Tartózkodniuk kell
tevékenységektől.

a

pénzmosással

kapcsolatos

Az Önökkel fenntartott kapcsolatunk a kölcsönös bizalomra és tiszteletre épül. A fenti alapelvek iránti elkötelezettségüket
kimutathatják azzal is, hogy az ezeket a normákat magába foglaló saját etikai kódexüknek vagy vállalati irányelveiknek
megfelelnek. Mindazonáltal, a BASF felkérheti Önöket arra, hogy igazolják ezen ESG normáknak való megfelelést a következő
módszerek bármelyikével és amennyiben aggodalomra okot adó körülmény merül fel, javító intézkedéseket tegyenek:
•

Önértékelés: Felkérhetjük Önöket arra, hogy töltsenek
ki egy kérdőívet az ESG normáknak való megfelelésről.

•

Harmadik fél által adott értékelés: Megkérhetünk
másokat – pl. egy adatszolgáltatót – arra, hogy
szolgáltasson számítógépes információkat az Önök
ESG normáknak való megfeleléséről és az ezen
normáknak megfelelő működésről

•

Igazolások/Nyilatkozatok: Felkérhetjük Önöket arra,
hogy egy igazolással vagy nyilatkozattal erősítsék meg,
hogy megfelelnek az ESG normáknak.

•

Helyszíni ellenőrzések: Mi, vagy az általunk megbízott
harmadik személy felveheti Önökkel a kapcsolatot, és
engedélyt kérhet arra, hogy a helyszínen győződhessen
meg az ESG normáknak való megfelelésről.

Számunkra fontos, hogy szállítási láncunkban biztosított legyen a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos alapelvek tiszteletben
tartása.
Önök a szállítási láncunk részét képezik – a BASF számít az Önök elkötelezettségére!
További részletekért és információkért kérjük, látogassanak el az alábbi honlapra: www.basf.com/supplier-code-of-conduct
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