Pravidla odpovědného
přístupu k nákupu
Stručný popis

ArcelorMittal vyžaduje od svých dodavatelů splnění minimálních
standardů týkajících se zdraví a bezpečnosti, lidských práv, etiky
a životního prostředí. ArcelorMittal vyzývá své dodavatele ke
spolupráci při hledání a zavádění možných zlepšení postupů v rámci
svého programu odpovědného přístupu k nákupu.

Rozsah

Tato pravidla se vztahují na všechny dodavatele a zhotovitele
ArcelorMittal a jejich pobočky a jsou platná pro veškeré produkty
a služby, které ArcelorMittal nakupuje. ArcelorMittal vyzývá
dodavatele ke spolupráci na identifikaci dalších možností zlepšení
zodpovědných obchodních postupů v rámci dodavatelské sítě v
oblastech BOZP, lidských práv, etiky a životního prostředí.

Pravidla odpovědného
přístupu k nákupu
1. Naše poslání

4. Náš závazek vůči dodavatelům

Cílem společnosti ArcelorMittal je trvale udržitelná výroba oceli. Pro
podporu tohoto cíle budeme spolupracovat s našimi dodavateli na:

V rámci plnění Pravidel bude společnost ArcelorMittal:

• Provozování štíhlého dodavatelského řetězce podporujícího naši
strategii firemní odpovědnosti.
• Rozvíjení dodavatelských řešení podle právních požadavků,
očekávání a potřeb zákazníků i dalších cílových skupin.
• Vytvoření dlouhodobé hodnoty a snížení rizik pro naše
obchodování, dodavatele a další cílové skupiny.
Těchto cílů dosáhneme stanovením pravidel odpovědného
přístupu k nákupu, spoluprací, zdokonalováním a a uplatňováním
odpovědného nákupu v našem obchodování.

2. Úvod
„Pravidla odpovědného přístupu k nákupu“ (dále jen „Pravidla“)
společnosti ArcelorMittal stanovují, jak budeme spolupracovat s
našimi dodavateli a žádají od nich splnění základních níže uvedených
standardů týkajících se zdraví a bezpečnosti, lidských práv, etiky
a životního prostředí. Vyzýváme naše dodavatele ke spolupráci
při hledání a zavádění možných zlepšení postupů v rámci našeho
programu odpovědného přístupu k nákupu. Doufáme, že tato
Pravidla podpoří trvale udržitelné obchodní postupy našich
dodavatelů.
ArcelorMittal vymezuje svůj dodavatelský řetězec jako zboží a
služby nakupované a využívané při svém podnikání. To zahrnuje
hlavní vstupní materiály jako je železná ruda, pevná paliva, slitiny,
obecné kovy, energie, ale i odborné služby a výrobky související s
výstavbou, investičními projekty, průmyslovou výrobou, a dopravu
a logistiku. Odpovědný přístup k nákupu (Responsible Sourcing) je
v ArcelorMittal klíčovou zásadou při nakupování a je systematicky
brán v úvahu stejně jako faktor ceny a kvality.

3. Rozsah
Tato Pravidla jsou závazná pro všechny dodavatele a zhotovitele
ArcelorMittal a jejich pobočky a jsou platná pro veškeré produkty a
služby, které ArcelorMittal nakupuje. Vyzýváme naše dodavatele k
prosazování těchto Pravidel v rámci jejich vlastní dodavatelské sítě a
projevíme uznání těm, kteří tak budou činit.
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• Spolupracovat: Pracovat s dodavateli na zlepšení sociálních
(včetně zdraví a bezpečnosti a lidských práv), ekologických a
etických norem. Součástí může být společné hodnocení, jako
např. návštěvy pracoviště (site visits) za účelem zjištění, zda byly
naplněny podmínky Pravidel.
• Podporovat: Pomáhat dodavatelům identifikovat činnosti,
které nesplňují požadavky Pravidel a spolupracovat na zlepšení
podmínek v rozumném časovém horizontu.
• Postupovat podle priorit: Zaměřovat se na ty části dodavatelské
sítě, kde je nejvyšší riziko nesplnění požadavků Pravidel a kde lze
dosáhnout největšího zlepšení.
• Respektovat: Obchodovat s našimi dodavateli spravedlivým,
objektivním, transparentním a profesionálním způsobem. Součástí
tohoto závazku je jednat se zaměstnanci dodavatelů pracujícími
v našich prostorách stejně jako s kmenovými zaměstnanci
ArcelorMittal.
• Propagovat: Hájit odpovědný přístup k nákupu v dodavatelském
řetězci našeho průmyslu.
• Komunikovat a školit: Zajistí, aby všichni naši zaměstnanci byli
seznámeni s Pravidly
a aby ti, kteří jsou odpovědní za
nákup, byli řádně proškoleni.
• Zlepšovat: Pravidelně vyhodnocovat náš program a postupy, aby
byly přínosem pro naši vizi odpovědného přístupu k nákupu.

5. Co očekáváme od našich dodavatelů
Vyzýváme dodavatele ke spolupráci s ArcelorMittal na identifikaci
dalších možností zlepšení zodpovědných obchodních postupů v
rámci dodavatelské sítě v oblastech BOZP, lidských práv, etiky a
životního prostředí.

5.1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

6. Dokumentace a monitorování

Cílem společnosti ArcelorMittal je dosáhnout nulového počtu nehod
a úrazů, jakož i příznivých podmínek na pracovišti i mimo přímé
pracoviště. To je zakotveno ve směrnicích a pokynech týkajících se
BOZP , které propagují naši filozofii trvale udržitelné výroby oceli.
ArcelorMittal žádá dodavatele, aby se snažili eliminovat veškeré
pracovní úrazy u svých zaměstnanců případně i ve svém okolí a
dodržovali požadavky Politiky BOZP společnosti ArcelorMittal .

Prosíme dodavatele, aby na naši žádost:

5.2. Lidská práva:

• Vyplnili dotazník sebehodnocení podle těchto Pravidel.
• Poskytli společnosti ArcelorMittal nebo jejím zástupcům kopie
všech relevantních dokumentů, poskytovali součinnost a
vhodným způsobem zajistili i součinnost svých subdodavatelů.
• Prokázali, jaké úsilí vyvinuli ke splnění požadavků dle těchto
Pravidel.

ArcelorMittal respektuje všechna lidská práva, jak zaměstnanců, tak
i místních komunit,
a zavazuje se k propagování těchto
principů u svých dodavatelů, jak stanovuje Politika lidských práv
společnosti ArcelorMittal.
ArcelorMittal žádá dodavatele, aby stanovili a zavedli takové
postupy a procesy, které zajistí respektování všech lidských práv v
jejich podnikání i v podnikání jejich dodavatelů.
Dodavatelé musí vždy dodržovat nejpřísnější požadavky, ať už
jsou stanovené příslušnými právními předpisy, politikou lidských
práv společnosti ArcelorMittal nebo těmito Pravidly. Pokud místní
zákony zakazují dodavateli dodržovat některé aspekty těchto
Pravidel nebo Politiky lidských práv, musí dodavatel při dodržování
lidských práv postupovat v souladu s místními zákony.

Pravidla tvoří nedílnou součást řízení vztahů společnosti
ArcelorMittal s dodavateli a procesu hodnocení. Pro zjišťování, zda
dodavatelé požadavky těchto Pravidel dodržují, bude ArcelorMittal
používat přístup založený na analýze rizik. Monitorování může
mít formu sebehodnocení, návštěv pracoviště a sledování plnění
nápravných opatření.

5.3. Etika:

7. Přezkoumání

ArcelorMittal se zavazuje používat spravedlivé, etické a
transparentní obchodní postupy.
ArcelorMittal se zavazuje užívat pouze suroviny legálního a
udržitelného původu a nekupovat nerostné suroviny, které nejsou s
tímto v souladu a které přispívají k financování ozbrojených konfliktů
a umožňují zneužívání lidských práv. ArcelorMittal dodržuje postupy
s náležitou péčí, aby bylo dosaženo souladu s tímto závazkem, a
žádá příslušné dodavatele o jeho plnou podporu v tomto úsilí.
ArcelorMittal žádá své dodavatele o dodržování a prosazování
přístupu vyžadujícího dodržování etických obchodních postupů
převzetím principů Kodexu společnosti ArcelorMittal a
Protikorupční směrnice ArcelorMittal.
5.4. Ochrana životního prostředí:
ArcelorMittal se zavazuje ke zlepšování udržitelnosti ve výrobě
oceli. Pro dosažení tohoto cíle využívá svoji odbornost v ocelářství
a těžařství, a zavádí čistější procesy a snaží se minimalizovat dopad
na životní prostředí. Snažíme se spolupracovat s dodavateli, kteří
usilují o dosažení stejných cílů, a uplatňovat nejlepší postupy v
environmentálním systému řízení, včetně efektivního využívání
energií a zdrojů, zachování biodiverzity, snižování množství odpadu
a recyklace.
ArcelorMittal žádá své dodavatele, aby udržovali účinné směrnice,
procesy a postupy pro správu svého dopadu na životní prostředí a
provozovali svou obchodní činnost způsobem, který splňuje normy
Environmentální směrnice ArcelorMittal.
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ArcelorMittal bude spolupracovat se svými dodavateli při nápravě
zjištěných nedostatků. ArcelorMittal si vyhrazuje právo přerušit
obchodní styky s dodavateli, kteří nedodržují požadavky těchto
Pravidel, dále pokud si nestanoví plán na zlepšení nebo se nezaváží
k jeho plnění.

ArcelorMittal bude pravidelně přezkoumávat tato Pravidla a realizaci
opatření s ohledem na jejich vhodnost a účinnost.

