Politika zodpovedného obstarávania

Predslov
Skupina Arriva sa bude usilovať budovať politiku zodpovedného obstarávania v prospech jej
zákazníkov a tiež jej zamestnancov. Bude to zabezpečovať starostlivým výberom v
spolupráci s našimi dodávateľmi a rozšíreným dodávateľským reťazcom, ako neoddeliteľnou
súčasťou podnikania. V tejto snahe sa budeme nielen usilovať dodržiavať globálne
štandardy, ale aj nájsť spôsoby, ako môžeme vynikať v tejto činnosti.
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Úvod
Arriva je jednou z najväčších spoločností zabezpečujúcich dopravné služby v Európe.
Zamestnáva 56.000 ľudí a ročne prepraví viac ako 2,2 miliardy cestujúcich v 14 európskych
krajinách. Ako súčasť Skupiny Deutsche Bahn je jedným z popredných svetových
poskytovateľov služieb v osobnej doprave a logistike. Arriva je zodpovedná za rast
regionálnej osobnej dopravy mimo Nemecka.
Skupina Arriva je zameraná na udržateľnosť. Arriva ako člen skupiny Deutsche Bahn je
členom siete United Nations Global Compact a veríme, že komerčný úspech a spoločensky
zodpovedné aktivity sú navzájom závislé. Udržateľnosť a zodpovedné správanie sa
považujeme za dôležitý základ vo vzťahu k rokovaniam s našimi obchodnými partnermi.

Naše očakávania
Zaviedli sme Etický kódex pre obchodných partnerov a očakávame, že naši obchodní
partneri ho zavedú a budú ho dodržiavať vo všetkých svojich činnostiach. Tiež očakávame,
že naši dodávatelia sa budú angažovať vo svojich dodávateľských reťazcoch, aby dodržiavali
princípy tejto politiky vo vzťahu k akejkoľvek činnosti, ktorá je vo vzťahu so skupinou Arriva.
Budeme pomáhať našim dodávateľom pri dosahovaní tohto cieľa.
Všetky spoločnosti Deutsche Bahn sa zaviazali k stratégii DB2020, ktorá načrtáva ciele pre
sociálne, ekonomické a environmentálne výkony skupiny Deutsche Bahn. V Arrive toto
realizujeme prostredníctvom "Arriva cesty", Etickým kódexom pre obchodných partnerov a
Politikou zodpovedného obstarávania.
Táto Politika zodpovedného obstarávania stanovuje naše očakávania v smere našich
dodávateľov a dodávateľských reťazcov v našej oblasti pôsobenia. Funguje ako návod pre
interných nákupcov a je špecifikátorom pre súčasných a potenciálnych dodávateľov a
subdodávateľov.

Čo máme na mysli pod Zodpovedným obstarávaním
Zodpovedné obstarávanie je riadenie environmentálnych, sociálnych a ekonomických
vplyvov a podpora osvedčených postupov vedenia v priebehu celého životného cyklu
výrobkov a služieb. Toto zahŕňa zdravotné, bezpečnostné, environmentálne a etické otázky,
rovnako ako aj pracovné postupy.
Naším cieľom je, aby princípy Zodpovedného obstarávania boli prirodzené pre všetky naše
zásobovacie procesy, vrátane výberu dodávateľov a rozvíjaní vzťahov a aby nám pomáhal
prijímať informované a vyvážené rozhodnutia o produktoch a službách, ktoré kupujeme.

Minimálne štandardy
Všetci obchodní partneri a dodávatelia budú, ako minimálnu požiadavku, dodržiavať zásady
stanovené v tejto politike - ktoré sa riadia desiatimi princípmi United Nations Global Compact
- a príslušné zákony v krajinách, v ktorých pôsobia.
Sme presvedčení, že dodržiavanie týchto desiatich princípov je nevyhnutné pre zodpovedný
dodávateľský reťazec. Sú to:
Ľudské práva
Princíp 1: Spoločnosti by mali podporovať a rešpektovať ochranu medzinárodne uznávaných
ľudských práv
Princíp 2: Uistiť sa, že sa neprizerajú na zneužívanie ľudských práv
Práca
Princíp 3: Spoločnosť by mala podporovať slobodu združovania a skutočné uznanie práva na
kolektívne vyjednávanie;
Princíp 4: Eliminácia všetkých foriem povinných a nútených prác
Princíp 5: Efektívne vylúčenie detskej práce
Princíp 6: Eliminácia diskriminácie pri zamestnávaní
Životné prostredie
Princíp 7: Spoločnosť by mala podporovať preventívny prístup v environmentálnych výzvach
Princíp 8: Podniknúť iniciatívu podporovania väčšej environmentálnej zodpovednosti
Princíp 9: Podporovať vývoj a rozširovanie environmentálne priaznivých technológií
Boj proti korupcii
Princíp 10: Spoločnosť by mala bojovať proti všetkým formám korupcie, zahrňujúc vydieranie
a úplatkárstvo.
Zdroj: https://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html

Implementácia
Táto politika bude slúžiť ako základ pre naše vzťahy s obchodnými partnermi. Táto politika
bude zahrnutá do našich tendrov a pri ponúkaní a udeľovaní prác pre dodávateľov a bude
zapracovaná do dodávateľských zmlúv.
Budeme spolupracovať s našimi dodávateľmi pre podporu trvalého zlepšovania výkonu
a budeme merať jeho vývoj. Výkon dodávateľov v rozpore s princípmi tejto politiky bude
preskúmaný na pravidelných pracovných mítingoch, doplňovaný hodnoteniami rizík v rámci
dodávateľského reťazca.
Budeme sledovať dodržiavanie tejto Politiky a vyhradzujeme si právo navštíviť dodávateľov a
subdodávateľov, kvôli vykonávaniu auditu ich výkonov. Ďalej si vyhradzujeme právo
monitorovať ktorúkoľvek úroveň nášho dodávateľského reťazca. Tam, kde to bude potrebné,
budeme spolupracovať s dodávateľmi pri vytváraní plánu nápravných opatrení pre
dosiahnutie súladu v jasne definovanom a primeranom čase. V prípade, keď nedodržiavanie
princípov budeme považovať za vážne, vyhradzujeme si právo uplatňovať sankcie, ktoré
môžu zahŕňať okamžité ukončenie obchodného vzťahu, ako aj vylúčenie spolupráce
v budúcnosti.

Zodpovednosti
Implementácia tejto Politiky je kolektívnou zodpovednosťou všetkých zamestnancov,
agentov, konzultantov, dodávateľov a subdodávateľov. Táto politika bude pravidelne
prehodnocovaná a upravovaná podľa potreby Group Procurement Programme Manageru.
Group Procurement Director je maximálne zodpovedný za túto politiku.
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Príloha
Čo je UN Global Compact?
10 princípov UN Global compactu v oblastiach ľudských práv, práce, životného prostredia
a v boji proti korupcii využívajú univerzálny konsenzus a boli odvodené od:
- Universal Declaration of Human Rights;
- International Labour Organization’s Declaration on Fundamental Principles and
Rights at Work;
- Rio Declaration on Environment and Development;
- United Nations Convention Against Corruption.
UN Global Compact žiada od spoločností, aby prijali, podporovali a ustanovili v rámci svojej
sféry vplyvu súbor základných hodnôt v oblasti ľudských práv, pracovných noriem, životného
prostredia a boja proti korupcii.
Ľudské práva
Princíp 1: Spoločnosti by mali podporovať a rešpektovať ochranu medzinárodne uznávaných
ľudských práv
Princíp 2: Uistiť sa, že sa neprizerajú na zneužívanie ľudských práv
Práca
Princíp 3: Spoločnosť by mala podporovať slobodu združovania a skutočné uznanie práva na
kolektívne vyjednávanie;
Princíp 4: Eliminácia všetkých foriem povinných a nútených prác
Princíp 5: Efektívne vylúčenie detskej práce
Princíp 6: Eliminácia diskriminácie pri zamestnávaní
Životné prostredie
Princíp 7: Spoločnosť by mala podporovať preventívny prístup v environmentálnych výzvach
Princíp 8: Podniknúť iniciatívu podporovania väčšej environmentálnej zodpovednosti
Princíp 9: Podporovať vývoj a rozširovanie environmentálne priaznivých technológií
Boj proti korupcii
Princíp 10: Spoločnosť by mala bojovať proti všetkým formám korupcie, zahrňujúc vydieranie
a úplatkárstvo.

Zdroje: https://www.unglobalcompact.org/
https://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html

Prečo je zodpovedné obstarávanie dôležité?
Existuje mnoho dôvodov, prečo spoločnosti začínajú využívať túto cestu. Najdôležitejšie
medzi nimi je zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov a zachovávať a podporovať,
medzinárodné princípy udržateľného riadenia spoločností. Okrem toho spoločnosti prijímajú
opatrenia, ktoré vedú k zlepšeniu sociálnych, ekonomických a environmentálnych dopadov,
kvôli tomu, že aj spoločnosť to očakáva, a aj preto, lebo môžu prinášať aj obchodné benefity.
Riadením a vyhľadávaním možností zlepšovania výkonov v environmentálnej, sociálnej
a ekonomickej oblasti a verejnej správe v celom dodávateľskom reťazci, konajú spoločnosti
vo svojom vlastnom záujme, v záujme svojich zainteresovaných strán a v záujme spoločnosti
ako celku.
Zdroj: adaptované z Supply Chain Sustainability: A Practical Guide, 2010, UN Global
Compact Office and Business for Social Responsibility.

