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Politica privind furnizorii

POLITICA PRIVIND FURNIZORII
Brambles se angajează să fie un partener responsabil și de valoare în lanțul de aprovizionare,
continuând să construim o companie durabilă, care își deservește clienții, angajații și acționarii, cât și
comunitățile în care locuiesc aceștia.
O bază de furnizori puternică și dinamică este esențială pentru succesul pe termen lung al companiei
Brambles. Brambles se bazează pe expertiza și priceperea furnizorilor în vederea satisfacerii nevoilor
mereu schimbătoare ale clienților și lucrăm numai cu furnizori care respectă toate legile aplicabile,
inclusiv toate legile aplicabile privind munca, angajarea, mediul înconjurător, drepturile omului, salariul
și orele de muncă și legile privind sănătatea și siguranța.
La Brambles, ne angajăm să depunem eforturi pentru a ajunge la „Niciun prejudiciu”. Aceasta
înseamnă că facem eforturi pentru a nu provoca nicio vătămare, nicio pagubă adusă mediului
înconjurător și niciun impact negativ asupra drepturilor omului. Acest angajament este descris în Carta
noastră „Niciun prejudiciu”. În ceea ce privește angajații noștri, ne așteptăm ca furnizorii noștri să
muncească în siguranță și cu respect pentru mediul înconjurător și drepturile omului.
Brambles s-a angajat să conlucreze cu furnizorii săi în vederea dezvoltării unor lanțuri de aprovizionare
mai eficiente, mai sigure și mai durabile, prin menținerea principiilor și valorilor subliniate în Codul său
de conduită și Carta „Niciun prejudiciu”, care sunt implementate prin intermediul politicilor activităților
locale, și anume:
• Toate operațiunile trebuie să se desfășoare în conformitate cu legile și regulamentele țărilor în care
se află firma respectivă;
• Ne așteptăm de la furnizorii noștri să practice concurența loială pe piețele în care operează;
• Cerem furnizorilor noștri să respecte principiile evidențiate în Politica noastră anti-mită. Practicile
corupte nu sunt acceptabile. Nu se va da mită sau se vor efectua ori se vor accepta plăți similare din
partea nimănui. De asemenea, furnizorii nu trebuie să ofere cadouri de valoare niciunui angajat al
grupului Brambles. Niciun angajat al grupului Brambles nu va accepta cadouri de valoare și nu se
vor accepta cadouri sau manifestări de ospitalitate înaintea sau în timpul unui proces de licitație sau
negocierii unui contract;
• Furnizorii noștri admit că echipamentele Brambles (paleții, RPC-urile și containerele) sunt
proprietatea companiei Brambles întotdeauna. Cu excepția cazurilor în care se consimte în scris, noi
nu ne vindem echipamentele și avem dreptul să ne recuperăm echipamentele.
• Cuvintele și acțiunile furnizorilor noștri denotă respect pentru varietatea largă de persoane și culturi
cu care lucrăm și pentru drepturile omului ale acestora;
• Ne așteptăm de la furnizorii noștri să creeze și să mențină o cultură a diversității și includerii.
• Ne așteptăm de la furnizorii noștri să respecte principiile descrise în declarația drepturilor omului
din cadrul Codului de conduită și din Politica noastră privind drepturile omului. Aceștia trebuie să
respecte aceleași cerințe privind vârsta minimă de angajare și să se asigure că toate formele de
muncă forțată sunt interzise în companiile lor, precum și în cele din lanțurile lor de aprovizionare;
• Așa cum noi trebuie să lucrăm în siguranță și să aplicăm cele mai bune practici din industrie privind
sănătatea, siguranța și bunăstarea, la fel trebuie să o facă și furnizorii noștri;

Pagina 2 din 3

Politica privind furnizorii

• Ne așteptăm de la furnizorii noștri să urmeze principiile descrise în angajamentul nostru față de
„Niciun prejudiciu”.
• Conformitatea tuturor operațiunilor desfășurate de furnizori la toate legile și regulamentele privind
mediul înconjurător relevante reprezintă o obligație minimă;
• Furnizorii noștri trebuie să încerce să-și reducă la minimum amprenta ecologică, la rândul lor
ajutând compania Brambles să minimalizeze efectele negative ale clienților ei asupra mediului
înconjurător;
• Ne așteptăm de la furnizorii noștri să adopte o abordare proactivă față de gestionarea riscurilor
ecologice și să gestioneze resursele naturale în mod responsabil; și
• Solicităm furnizorilor semnificativi din sectoarele cu impact ecologic ridicat să furnizeze dovezi
pentru sistemele pe care le utilizează pentru a asigura o performanță ecologică bună.
Compania Brambles va:
• fi nepărtinitoare și cinstită în toate tranzacțiile cu furnizorii și subcontractanții și va efectua plățile
conform termenilor stabiliți;
• utiliza procese transparente și adecvate pentru procurarea de bunuri și servicii;
• oferi un mediu care permite și încurajează diseminarea de informații și idei între compania
Brambles și furnizorii acesteia;
• dezvolta și raporta în mod public statistici care comunică:
– conduita noastră în tranzacții în calitate de procurator de bunuri și servicii; și
– performanța ecologică și socială a furnizorilor noștri.
• favoriza furnizorii care își pot demonstra angajamentul față de performanțe durabile; și
• dezvolta și utiliza măsurile necesare pentru a evalua performanțele furnizorilor strategici și a acelora
care sunt activi în domeniile de activitate considerate de Brambles ca având un risc mai ridicat.
Brambles se așteaptă de la furnizorii săi să fie transparenți atunci când le evaluează performanțele
în mod regulat.
Întreprinderile Brambles vor dezvolta și implementa cadre pentru procese și raportare care pot fi
utilizate și administrate în întregul Grup la nivel operațional, inclusiv indicatori cheie ai performanței. În
plus, este posibil ca întreprinderile Brambles să dețină politici specifice de furnizare, cu care furnizorii
relevanți trebuie să se conformeze (de ex. cheresteaua).
Furnizorii și angajații trebuie să raporteze orice nelămuriri sau îngrijorări pe care le au. Dacă aveți
îndoieli, solicitați sfatul șefului dumneavoastră direct sau al oricărui membru al echipei juridice.
Responsabilitatea pentru implementarea acestei politici și verificarea este a Echipei de leadership
executiv a companiei Brambles.
Această politică va fi revizuită în mod regulat. Prima revizuire va avea loc la 12 luni după
implementarea inițială, apoi la fiecare doi ani după aceea.
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