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E.ON recunoaște în mod expres cele zece principii ale UN Global Compact și sprijină în mod activ aceste principii fundamentale în domeniul drepturilor omului,
standardelor de muncă, standardelor de mediu, precum și aplicarea standardelor de afaceri etice și morale stricte. Aceste principii joacă de asemenea un rol
important în relația dintre E.ON și furnizorii săi și au fost incluse în Codul de conduită pentru Furnizorii E.ON. "Furnizori" noştri (inclusiv societăţile
lor comerciale, angajaţii, reprezentanţii, subcontractanții, şi partenerii de vânzări) trebuie să respecte toate prevederile legale interne și externe
în vigoare și să evite toate acțiunile care ar afecta compania sau ar putea face ca E.ON sau o companie afiliată E.ON să încalce sau să facă
obiectul unor sancțiuni în conformitate cu legislația în vigoare. În plus, în conformitate cu UN Global Compact, ne așteptăm ca furnizorii noştri să
respecte următoarele standarde:
•
•
•

Standarde sociale – respect pentru drepturile omului şi crearea de condiții de lucru adecvate pentru angajați
Standarde de mediu – reducerea impactului asupra mediului
Standarde de guvernanţă corporativă – aplicarea standardelor de afaceri etice și morale stricte, astfel încât să se respecte legea în vigoare
(conformitatea)

E.ON este dispusă să colaboreze cu furnizorii săi pentru a se asigura că ei vor respecta standardele menționate mai sus. E.ON își rezervă dreptul
de a monitoriza dacă Codul de conduită pentru furnizori este respectat folosind următoarele metode: declarație pe propria răspundere a
furnizorului, declarație prin intermediul unor terți, depunerea de certificări, precum și dreptul de a efectua audituri la fața locului pentru a se
asigura că este respectat Codul de conduită pentru furnizori. Codul de conduită pentru furnizori este parte integrantă a contractelor între E.ON şi
furnizorii săi, și furnizorii lor din amonte. Dacă furnizorii nu respectă prevederile Codului de conduită pentru furnizori, se vor întreprinde acţiuni de
remediere imediată. E.ON își rezervă dreptul de a rezilia contractele cu furnizorii, care nu pot demonstra adeziunea lor la acest Cod de conduită
pentru furnizori.

Standarde sociale
Respect pentru drepturile omului
Ne așteptăm ca furnizorii noștri să respecte și să sprijine Declarația Universală ONU a Drepturilor Omului, precum și de a asigura că nu sunt complici ale abuzurilor
în ceea ce priveşte drepturile omului.
Securitate si Sănătate în Muncă
În conformitate cu legile și reglementările în vigoare, furnizorii noştri trebuie să asigure securitatea şi sănătatea în muncă a angajaților lor.
Toate pericolele şi riscurile care rezultă pentru sănătate întâmpinate de către angajați, trebuie evaluate în mod corespunzător și trebuie luate
măsurile de protecţie necesare. În plus, aceştia trebuie să ofere angajaților cursuri de formare continuă cu privire la regulamentele privind
securitatea la locul de muncă.
FĂRĂ exploatarea prin muncă a copiilor, sau muncă forţată sau obligatorie
În conformitate cu convențiile Organizației Internaționale a Muncii (OIM), furnizorii noştri nu trebuie să tolereze exploatarea prin munca a
minorilor, munca forțată, sau orice altă formă de muncă obligatorie.
FĂRĂ discriminare sau hărţuire
Furnizorii noștri trebuie să-şi trateze toţi angajaţii cu respect și demnitate. Nici un angajat nu va fi hărțuit sau abuzat fizic, psihologic, sexual sau
verbal pe motive de sex, rasă, religie, vârstă, mediul familial, sau origine.
Transparența programului de lucru și remunerarea
Programul de lucru ale furnizorilor noștri trebuie să respecte legile în vigoare. Angajații lor trebuie să primească contracte de muncă în care
programul de lucru și de compensare sunt stabilite în mod explicit. Toate remunerațiile trebuie plătite fără întârziere și în conformitate cu legile
în vigoare aplicabile.
Libertatea de asociere și dreptul la negociere colectivă
Furnizorii noștri trebuie să respecte libertatea de asociere și dreptul la negociere colectivă al angajaților lor, după cum se menționează în legile
aplicabile în vigoare și convențiile OIM.

Standardele de mediu
Protecţia mediului
Ne așteptăm ca furnizorii noștri să fi dezvoltat și implementat o politică concretă de mediu şi să-şi desfăşoare activitățile lor de afaceri în
conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile în ceea ce privește protecția mediului.
Manipularea materialelor periculoase
La manipularea substanțelor (materiale, preparate și produse) care sunt clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, furnizorii noştri trebuie să
se asigure că astfel de substanțe sunt tratate, transportate, depozitate, reciclate, și/sau eliminate în condiții de siguranță.
Reducerea utilizării resurselor, deșeurilor şi emisiilor
Furnizorii noștri trebuie să depună în mod constant eforturi pentru a utiliza mult mai atent și responsabil resursele și să integreze această
abordare în activităţile lor de afaceri și management. Toate sursele de deșeuri, precum şi emisiile în aer, apă, sol trebuie reduse la minim,
definite și monitorizate.

Standardele de guvernanță corporativă
Legislația antitrust și reglementările comerciale Furnizorii noștri trebuie să respecte toate legile antitrust naționale și internaționale și
reglementările comerciale aplicabile. Trebuie luate măsuri de prevenire adecvate şi necesare.
Corupția și mita
Furnizorii noștri trebuie să acționeze împotriva corupției şi mitei, precum și să se asigure că relațiile personale nu interferează cu activitățile de
afaceri.
Spălarea de bani
Furnizorii noștri trebuie să se abțină de la orice formă de activități de spălare a banilor.
Conflicte de interese
Furnizorii noștri trebuie să se asigure - fără a fi solicitaţi în acest sens - că nu apar conflicte de interese între aceştia și E.ON sau, în cazul în care
astfel de conflicte sunt descoperite, că acestea sunt eliminate și raportate către E.ON.
Furnizor/Prestator
__________________

