Az Arconic elkötelezett amellett, hogy fenntartható értéket teremtsen ügyfelei, alkalmazottai,
közösségei és részvényesei számára. Irányadó értékeink, melyek megtalálhatók az
Arconic.com oldalon, a következők:
Tisztességesen cselekszünk.
Tisztelettel, őszintén, átláthatóan és felelősséggel vezetünk.
Óvjuk a jövőnket.
Fejlesztjük és védjük munkavállalóink, közösségeink és környezetünk egészségét és
biztonságát.
Együtt erősebbé válunk.
Méltányosságon alapuló, befogadó és sokszínű szervezeti kultúrát hozunk létre.
Vevőink hűségét kiérdemeljük.
Kiemelkedő termékeinkkel és szolgáltatásainkkal építjük vevői kapcsolatainkat.
Működési kiválóságra törekszünk.
Folyamatos fejlődést érünk el újításaink, agilitásunk, munkatársaink fejlesztése és
együttműködés révén.
Értéket teremtünk.
Sikereinkkel tulajdonosaink számára növekvő értéket teremtünk.
Bár tudjuk, hogy Szállítóink eltérő jogi és kulturális környezetben működnek, értékeink iránti
elkötelezettségünk töretlen. Az Arconic értékeivel, többek között Magatartási kódexünkkel,
fenntarthatósági, szállítói fenntarthatósági, illetve etikai és megfelelőségi programunkkal
kapcsolatos további információkért kérjük, látogassanak el az www.arconic.com oldalra.
Azokat a szállítókat, kereskedőket, alvállalkozókat, tanácsadókat, partnereket és más
személyeket, akikkel üzleti kapcsolatot létesítünk, (együttesen: „Szállítók”) az alapján
választjuk ki, hogy követik-e értékeinket és az itt vázolt alapelveket. A jelen Szállítói
szabványok egyértelművé teszik, mit várunk el a Szállítóinktól, és a Szállítók felelőssége annak
biztosítása, hogy alkalmazottaik, képviselőik, albeszállítóik és alvállalkozóik megértsék és
betartsák ezeket az értékeket és alapelveket.
•

Szállítóink kötelesek megfelelni az összes alkalmazandó törvénynek és rendeletnek,
valamint azoknak a nemzetközi szabványoknak, amelyek megtestesítik értékeinket és
ezeket az elveket, többek között:
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•

a korrupció tilalmával kapcsolatban (például be kell tartaniuk az Egyesült Államok
Külföldön kifejtett korrupt gyakorlatokról szóló törvényét és az Egyesült Királyság
vesztegetési törvényét). Ez azt is magában foglalja, hogy:
o A Szállítók kötelesek az Arconic részére átadni a vesztegetést és korrupciót,
többek között a kenőpénz adását ás a pénzmosást tiltó irányelveiket. Ha a
Szállítónak nincs ilyen irányelve, akkor a Szállító köteles betartani az Arconic
Korrupcióellenes irányelvét, amely itt található:
http://www.arconic.com/global/en/investors/anti-corruption-policy.asp.
o Nem ígérhetnek, ajánlhatnak fel, hagyhatnak jóvá, adhatnak vagy fogadhatnak
el semmilyen értéktárgyat, sem közvetlenül, sem közvetett módon harmadik
félen keresztül, üzleti tevékenység megszerzése vagy megtartása, üzlet
közvetítése bármely személy részére, bármely személy alkalmazásának előírása
vagy más módon tisztességtelen előny szerzése érdekében.
o Nem nyújthatnak olyan ajándékot, vendéglátást vagy utazást az Arconic egy
alkalmazottjának, amelyek sértik az Arconic Korrupcióellenes irányelvét, vagy
amelyek azt a látszatot kelthetik, hogy befolyásolják az Arconic egy
alkalmazottjának a Szállítóval kapcsolatos döntéseit.

•

a környezetvédelemmel kapcsolatban, beleértve az alábbiakat:
o a működés során keletkező hulladék kezelése az alkalmazandó törvényekkel és
rendeletekkel összhangban
o lehetőség szerint energiahatékony eljárások és termékek kiválasztása
o a rendelkezésre álló rendszerek igénybevétele az összes fajta hulladék
csökkentése vagy kiküszöbölése érdekében, beleértve a természet védelmére
tett intézkedéseket, az anyagok újrahasznosítását, újrafelhasználását vagy
helyettesítését
o aktív részvétel a környezeti kockázat kezelésében, a veszélyek felismerésében, az
okozott kockázat értékelésében és a megoldások végrehajtásában
o környezetvédelmi és fenntarthatósági céljaink elősegítése magasabb
költséghatékonyság elérése mellett
o a közösség bevonásának ösztönzése, a társadalmi és gazdasági fejlődés
támogatása és azon közösségek fenntarthatóságának elősegítése, ahol
működnek
o a környezet védelmével kapcsolatos törvények folyamatos betartása

•

az egészséggel és biztonsággal kapcsolatban, beleértve az alábbiakat:
o az összes dolgozójuk számára biztonságos és egészséges, többek között drogés fegyvermentes munkakörnyezet teremtése
o a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos jogszabályok
folyamatos betartása.

•

az emberi jogokkal kapcsolatban, amint azt az Emberi jogi irányelvünk
megfogalmazza:
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o tiszteleten alapuló munkahely fenntartása, amely tiszteletben tartja az emberi
méltóságot és a dolgozók, valamint a működésükkel kapcsolatos egyének és
közösségek jogait
o az emberkereskedelem, a kényszermunka, az adósrabszolgaság, a kényszer
útján szerződtetett munka, illetve a kötelező munka tilalma
o gyermekek (azaz 18 év alatti személyek) alkalmazásának, illetve gyermekmunka
használatának tilalma
o az álláspályázók vagy dolgozók bármilyen formában történő zaklatásának vagy
megkülönböztetésének tilalma, ideértve bármilyen testi fenyítést vagy
visszaélést is
o erőszaktól, fenyegetéstől, megfélemlítéstől, zaklatástól mentes, minden
alkalmazott méltóságát és értékét tiszteletben tartó, biztonságos munkahely
fenntartása
o tisztességes megélhetést biztosító bér nyújtása és az alkalmazottak
versenyképes kompenzációja az ipar és a helyi normákhoz viszonyítva,
megfelelés a munkabérre, munkaidőre, túlórára és juttatásokra vonatkozó
összes vonatkozó jogszabálynak és a kollektív szerződések feltételeinek
o az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában és a hozzá kapcsolódó
egyezményekben, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alapvető
egyezményeiben, valamint az ENSZ Globális Megállapodásban szereplő tíz
alapelvben megfogalmazott elvek követése
o az Arconic Konfliktusövezetekből származó ásványkincsekről szóló
irányelvében foglalt elvek követése, és átláthatóság biztosítása az ellátási
láncban, az eredeti forrástól az Arconichoz történő szállítás során
o a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos jogszabályok
betartása
•

a foglalkoztatással kapcsolatban, beleértve az alábbiakat:
o az egyesülési szabadsághoz és a kollektív tárgyaláshoz való jog elismerése és
tiszteletben tartása, ideértve a munkavállalók azon jogát, hogy
szakszervezetekhez vagy törvényesen engedélyezett egyesületekhez vagy
szervezetekhez csatlakozzanak, illetve tartózkodjanak az azokhoz való
csatlakozástól, anélkül, hogy megtorlástól, megfélemlítéstől vagy zaklatástól
kellene tartaniuk.
o olyan munkahelyi esélyegyenlőségi nyilatkozat vagy Magatartási Kódex
kidolgozása, amely tiltja a diszkriminációt faj, bőrszín, vallás, nemzeti
hovatartozás, fogyatékosság, szexuális beállítottság, nemi
identitás/kifejezésmód, genetikai információ, veterán státusz, nem vagy életkor
alapján (a törvényekben meghatározott korlátokon belül).
o az adatvédelmi törvények és rendeletek tiszteletben tartása, valamint minden
olyan ember személyes adatának védelme, akikkel a Szállító üzleti kapcsolatban
áll, beleértve az Arconic alkalmazottait, ügyfeleit, beszállítóit és az érdekelt
feleket.
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•

a tisztességes versennyel kapcsolatban, beleértve az alábbiakat:
o versenytársakkal kapcsolatos információkat csak legális úton és etikus módon
gyűjthetnek, és nem oszthatnak meg az Arconic vagy mások tulajdonát képező
bizalmas információkat írásos engedély nélkül
o a termékek, szolgáltatások és árak valós és pontos feltüntetése
o a reklámozás, az értékesítés és a verseny terén tisztességes üzleti gyakorlat
folytatása

•

a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatban, beleértve az alábbiakat:
o az áruk vagy szolgáltatások országhatárokon át történő szállítása során
betartják a vonatkozó behozatali és kiviteli jogszabályokat és előírásokat
o beszerzik a szükséges felhatalmazásokat és engedélyek és engedélyeket, az
előírt nyomtatványokat benyújtják, és az összes adót és egyéb díjat megfizetik
o kerülik az üzleti tevékenység folytatását minden szankcionált vagy embargó alá
eső országgal, valamint a korlátozás alá eső jogi vagy természetes személyekkel,
kivéve, ha a törvény megengedi
o a tranzakciókat teljeskörűen és pontosan dokumentálják
o tiltják egy külföldi ország által fenntartott bojkott előmozdítására vagy
támogatására irányuló, meghatározott lépéseket az Egyesült Államok által
barátinak tartott ország ellen (nem szankcionált külföldi bojkott).

•

Szállítóink tisztességesen cselekszenek, beleértve az alábbiakat:
o Az Arconic vezetőségét tájékoztatják minden tényleges vagy potenciális
összeférhetetlenségről a megfelelő felülvizsgálat és intézkedés érdekében.
o olyan üzleti tevékenységet folytatnak, amely a helyes vállalatirányítás és az üzleti
titoktartás mellett maximális átláthatóságot biztosít
o szilárd pénzügyi kontrollt jelentő környezetet tartanak fenn, és amennyiben
vonatkozik rájuk, nyilvánosságra hozzák pénzügyi eredményeiket
o betartják az Egyesült Államok Sarbanes-Oxley (SOX) törvényét, illetve a
pénzügyi jelentésekre vonatkozó, azzal egyenértékű jogszabályokat
o a pénzügyi jelentéseket az általánosan elfogadott számviteli elvek szerint
készítik el
o minden üzleti működésükről és ügyleteikről teljes körű és pontos nyilvántartást
vezetnek, a megfelelő nyilvántartás-megőrzési irányelveknek és elévülési
időknek megfelelően.

•

Szállítóink jó üzleti partnerekként járnak el, beleértve az alábbiakat:
o védik az Arconic szellemi tulajdonát és bizalmas információit
o előmozdítják az innovációkat, amelyek az Arconic számára versenyelőnyt
biztosítanak, ugyanakkor megfelelnek a kiváló teljesítménnyel kapcsolatos
normáknak
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o együttműködnek az Arconic-kal a termékeink iránti kereslet és forgalmunk
növelése érdekében.
o biztosítják, hogy a határidőket betartva, az Arconic előírásainak megfelelő
anyagokat és szolgáltatásokat szállítanak le
o haladéktalanul tájékoztatják az Arconic-ot minden olyan fejleményről, amely
hatással lehet a Szállító azon képességére, hogy a határidőre, az előírásoknak
megfelelő teljesítményt nyújtson
o az aláírt megállapodásokat és szerződéseket betartják
o az Arconic részére az Arconic által kért minden információt rendelkezésre
bocsátanak a korrupcióellenes, környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági, a
nemzetközi kereskedelemmel, munkaüggyel és foglalkoztatással, az emberi
jogokkal és a versennyel kapcsolatos gyakorlatuk, valamint az üzleti
tevékenységük és a pénzügyi teljesítményük vonatkozásában
o haladéktalanul tájékoztatják az Arconic-ot minden olyan problémáról, amely
befolyásolhatja teljesítményüket, kivizsgálást kezdeményeznek, és korrekciós
intézkedéseket hajtanak végre
o azonnali bejelentik, ha annak gyanúja merül fel, hogy bármilyen viselkedés
sértheti ezeket a Szállítói szabványokat
o részt vesznek az ellátási lánc auditjaiban azzal a céllal, hogy javuljon az Arconic
értékeinek való megfelelés

AGGÁLYOK BEJELENTÉSE
A jelen Szállítói szabványok esetleges megsértésével kapcsolatos aggályok a hét minden
napján, a nap 24 órájában, az Arconic Etikai Vonalán keresztül jelezhetők itt: @
https://www.arconic.com/global/en/who-we-are/integrity-line.asp. Egyéb problémával vagy
az Arconic Szállítói szabványaival kapcsolatos általános jellegű kérdéseikkel forduljanak ide:
ProcGlobalCompliance@arconic.com.
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