Клаузула за општествена одговорност на ЕВН групацијата

Снабдувачот (Изведувачот) е запознаен со следниве клаузули за интегритет кон кои е обврзана и Групацијата
ЕВН и ги зема предвид при извршување на своите испораки/услуги. Купувачот има право да ја ревидира
содржината на овие обврски во секое време. Во случај на прекршување на обврските, Купувачот има право да
побара преговори, со цел повторно да се утврдат договорните услови. Доколку Снабдувачот (Изведувачот) не
го исполни барањето во рок од еден месец или не се откаже или не го коригира утврденото кршење на
договорот спогодбено или во разумен рок, Купувачот има право веднаш да го раскине договорот. Доколку
Снабдувачот (Изведувачот) одбие да го дозволи или го спречи спроведувањето на ревизиите, Купувачот има
подеднакво право веднаш да го откаже договорот. Понатаму, Снабдувачот (Изведувачот) е должен да обезбеди
следните начела и политики да бидат обврзувачки и за неговите добавувачи и подизведувачи.

1.

Почитување на човековите права. Очекуваме нашите снабдувачи (изведувачи) и подизведувачи да ја
признаат и да се придржуваат до Универзалната декларација за човекови права на Обединетите нации, како и
да се осигураат дека не ги прекршуваат човековите права.

2.

Забрана на детски труд и присилна работа. При производството на нивните производи или давањето
услуги, нашите снабдувачи (изведувачи) и подизведувачи се обврзуваат да не употребуваат или толерираат
експлоатација на детски труд или присилна работа или друг вид недоброволна работа, во согласност со
Конвенциите на Меѓународната организација за труд (ILO).

3.

Отсуство на дискриминација или малтретирање на работното место. Секој вработен ќе се третира со
почит и достоинство. Вработените не смеат да бидат предмет на физичко, психолошко, сексуално или вербално
малтретирање, злоупотреба или дискриминација поради нивниот пол, раса, верска припадност, возраст,
попреченост, потекло, сексуална ориентација или политички или идеолошки убедувања.

4.

Закони за труд и социјално осигурување. При спроведувањето на договорите, нашите снабдувачи
(изведувачи) и нивните подизведувачи се должни да ги почитуваат законите за труд и социјално осигурување
кои се на сила во секоја земја во којашто работат.

5.

Право на собир и штрајк. На лицата кои се вработени кај нашите снабдувачи (изведувачи) и нивните
подизведувачи треба да им се овозможи правото да учествуваат на собири и штрајкови во согласност со
законите во земјата во којашто работат, без страв од можни последици.

6.

Транспаретност во врска со работното време и платата. Работното време се одредува во согласност
со важечките закони. Вработените лица кај нашите испорачатели (изведувач) или подизведувачи добиваат
договори за работен однос во коишто се јасно наведени и работното време и износот на платата .

7.

Безбедност и здравје при работа. Нашите снабдувачи (изведувачи) или нивните подизведувачи се
должни да ги обезбедат и да ги гарантираат сите услови за безбедност и здравје при работа, при тоа
земајќи ги предвид сите важечки закони и прописи. Мора да се обезбеди бесплатен пристап до вода за
пиење, санитарни јазли, соодветна опрема за противпожарна заштита, осветлување, венти лација и,
доколку е потребно, соодветни средства за лична заштита. Вработените треба да се подвргнуваат на обука
за правилна употреба на средствата за заштита и запознавање со општите правила за безбедност .

8.

Високи етички стандарди. Од нашите снабдувачи (изведувачи) и нивните подизведувачи очекуваме да
им дадат висок степен на важност на деловните етички стандарди, да се придржуваат кон постојните
национални закони (особено законите кои се однесуваат на работна сила, конкуренција, спречување
конкуренција и заштита на потрошувачи), како и да се воздржат од инволвираност или учество во корупција,
мито, измама или уцена.

9.

Транспарентни деловни односи. Нашите снабдувачи (изведувачи) и нивните подизведувачи се должни

да се воздржуваат од нудење, барање, давање или прифаќање подароци, исплати или други слични
привилегии или знаци на благодарност со кои може да се наведе некое лице да ги прекрши своите
должности.
10.

Заштита на животната средина. Од нашите снабдувачи (изведувачи) и нивните подизведувачи
очекуваме да ги почитуваат сите важечки закони и прописи за заштита на животната средина при
вршењето на нивните претприемачки активности и внимателно да ги следат економските, еколошките и
социјалните аспекти при давањето услуги/испораки, со цел да не ја заборават важноста на одржливиот
развој.

11.

Намалување на употребата на ресурсите, отпадот и емисиите. Постојаното подобрување на
ефикасноста на начинот на употреба на ресурсите е важен дел од управувањето и водењето деловна
активност. Нашите изведувачи и нивните подизведувачи се должни да го намалат отпадот од секаков вид и
емисиите во воздухот, водата и почвата.

