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Предговор

Предговор
Следните изисквания определят очакванията на Volkswagen
Group относно начина на мислене и поведението на бизнес
партньорите в тяхната корпоративна дейност, особено по
отношение на доставчиците и партньорите в продажбите.
Изискванията представляват основа за успешно осъществяване
на бизнес отношенията между Volkswagen Group и нейните
партньори.
Тези изисквания за устойчивост за бизнес партньорите са
базирани на национални и международни регламенти и
конвенции като принципите на Глобалния договор на ООН,
Бизнес хартата за устойчиво развитие на Международната
търговска камара, Ръководните насоки на ОИСР за
мултинационалните предприятия, Ръководните принципи на
ООН за бизнеса и правата на човека и приложимите конвенции
на Международната организация на труда (МОТ), както и
Водещите принципи за засилване на устойчивостта във
веригата на доставките, разработени като част от инициативата
„Насърчаване на устойчивостта“.
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Освен това изискванията за устойчивост се базират на вътрешни
стандарти и норми като Декларация за социалните права и
индустриалните връзки във Volkswagen, Политика за безопасни
условия на труд на Volkswagen Group, Политика за опазване на
околната среда на Volkswagen и екологичните цели и насоки,
произтичащи от нея, политиките за качество и Кодекса за
поведение на служителите на Volkswagen Group.

Цел и мотивация

Цел и мотивация
Нашата цел е да сме конкурентоспособни чрез качеството и
дълготрайната стойност на нашите продукти и услуги, както и
чрез успешни и устойчиви бизнес дейности. Дългосрочният
успех на компанията ни зависи също и от това дали
своевременно разпознаваме рисковете и възможностите и дали
спазваме законите, регламентите, етичните норми и собствените
си доброволни ангажименти.
Ние от Volkswagen Group не само си поставяме високи
стандарти, но и полагаме усилия да гарантираме съответствие с
тези стандарти по цялата стойностна верига. Този подход е
базиран на простата истина, че отговорното поведение и
търговският успех не се изключват взаимно, а по-скоро се
допълват.
Очакваме подобно разбиране и начин на мислене не само от
нашите служители, но и от бизнес партньорите ни. Нашите
бизнес партньори представят тези принципи и породените от
тях задължения на своите собствени служители и бизнес
партньори. Възможно е да спазват и други, допълнителни
правила.
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Сътрудничество

Сътрудничество
Бизнес партньорите на Volkswagen Group играят важна роля за
бизнес успехите на Групата. Партньорството създава
дълготрайни бизнес отношения, които са взаимно полезни.
Затова Групата се фокусира върху тясното сътрудничество със
своите бизнес партньори.
Като спазваме изискванията за устойчивост, ние сме наясно с
нашата отговорност за икономическия, социалния и екологичния
ефект от нашите действия. Очакваме същото и от нашите бизнес
партньори, особено по отношение на правата на човека,
здравословните и безопасни условия на труд, защитата на
околната среда и борбата с корупцията.
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Обхват и покритие

Обхват и покритие
Следните изисквания за устойчивост важат за всички бизнес
отношения между Volkswagen Group и нейните бизнес
партньори, доколкото са приложими за съответните бизнес
дейности.
Също така бизнес партньорите трябва да предприемат
подходящи мерки, за да гарантират съответствие с тези
изисквания на техните собствени бизнес партньори и всички
други звена по веригата на доставките.

6

Изисквания

Изисквания
1. Опазване на околната среда
Volkswagen Group поема отговорност за непрекъснато
подобряване на екологичната съвместимост на своите
продукти и услуги, както и за намаляване на търсенето на
природни ресурси в хода на жизнения цикъл, като в същото
време взема предвид икономическите фактори. Бизнес
партньорите трябва да спазват всички действащи екологични
закони и подзаконови актове във всички държави, в които
оперират.
Следните политики и стандарти са задължителни за
доставчиците:
•
•
•
•

•
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Политика за опазване на околната среда на
Volkswagen;
Екологичните мерки на поделението
за техническо развитие;
VW Стандарт 01155 (доставка на части за автомобили);
Раздели 2.1 (Цели на стандарта), 8 (Екологична
съвместимост), 9.1 (Основни изисквания и забрани) и
9.2 (Основни изисквания) на VW Стандарт 99000
(Общи изисквания за изпълнение на договорите
за разработване на части); и
Спецификациите в стандартното
описание на частите.

В допълнение Volkswagen Group очаква от всичките си бизнес
партньори да спазват следното:

Създаване и въвеждане на системи за управление на
околната среда
Управлението на околната среда е една от основните цели на
корпоративната политика. Затова Volkswagen Group изисква от
бизнес партньорите със съответния рисков профил да въведат
ефективна система за управление на околната среда. Групата
очаква от бизнес партньорите, които имат производствени
предприятия с над 100 служители, да преминат сертификация
по международния стандарт ISO 14001 или по Регламента за
схемата по управление на околната среда и одитиране
(СОУОСО) на Европейския съюз.
На партньорите в продажбите Volkswagen Group препоръчва
международния стандарт ISO 14001 или съответствие с ISO 14001.

Изисквания

Активен подход към екологичните предизвикателства;
избягване на увреждане на околната среда и предпазване на
здравето на хората
Бизнес партньорите трябва да посрещат екологичните
предизвикателства с надлежна грижа и далновидност. Трябва да
се насърчава разработването и внедряването на
природосъобразни технологии. От доставчиците се очаква да
подобрят екологичните характеристики на своите продукти и
услуги, като си поставят цели и следят ключовите показатели за
екологична ефективност. Въздействието върху околната среда и
здравето на служителите трябва да се избягва или свежда до
минимум за всички дейности от жизнения цикъл на продуктите и
услугите. В частност бизнес партньорите трябва да полагат
усилия да сведат до минимум вредните емисии във въздуха,
които представляват риск за околната среда и здравето,
включително парниковите емисии. За да се подобрят ключовите
показатели за енергийна ефективност за продукти и услуги,
доставчиците трябва да управляват проактивно най-важните
екологични индикатори, включително намаляване на
парниковите емисии по цялата верига на доставките. Volkswagen
Group следи развитието на своите бизнес партньори. За целта
доставчиците трябва, при поискване, да предоставят на
Volkswagen Group информация за общия разход на енергия в
MWh и за обема на въглеродните емисии в метрични тонове
(обхват 1, 2 и 3).
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Ресурсно-ефективни продукти и процеси
Ефикасната употреба на енергия, води и суровини, използването
на възобновяеми ресурси и ограничаването на въздействието
върху околната среда и здравето на хората са взети под
внимание при разработването, извличането на суровини,
производството, обслужването и рециклирането на продуктите,
както и в други дейности.

Регистрация, оценка и ограничаване на вещества и
материали
Бизнес партньорите трябва да избягват използването на
вещества и материали, които имат неблагоприятен ефект върху
околната среда и здравето на хората. В тази връзка бизнес
партньорите трябва да намерят алтернативни природосъобразни
решения с дългосрочна ефективност. Бизнес партньорите са
длъжни да регистрират, декларират и ако е приложимо, да
получат одобрение за веществата съгласно правните изисквания
на съответните пазари.

Изисквания

Отпадъци и рециклиране

2. Правата на човека и правата на служителите

Мерки като избягване на генерирането на отпадъци, повторна
употреба на ресурси, рециклиране, както и природосъобразно
депониране на остатъчни отпадъци, химикали и отпадни води,
трябва да се вземат предвид при разработването,
производството, обслужването и рециклирането на продуктите,
както и в други дейности.

За Volkswagen Group зачитането на международно признатите
права на човека е в основата на всички бизнес отношения.
Нашите бизнес партньори се задължават да спазват правата на
служителите и други заинтересовани страни и да се отнасят към
тях съгласно правилата на международната общност.

Без робство и трафик на хора
Качество и безопасност
При доставка всички продукти и услуги трябва да отговарят на
договорените критерии за качество и безопасност и трябва да
могат да се ползват безопасно по предназначение.
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Бизнес партньорите отхвърлят всяка съзнателна експлоатация
на принудителен и задължителен труд, както и всички форми
на съвременно робство и трафик на хора. Не се полага
задължителен или принудителен затворнически труд.
Трудовите правоотношения са доброволни и могат да бъдат
прекратени от служителите по собствено усмотрение и след
предизвестие в разумен срок.

Изисквания

Никакъв детски труд и осигуряване на защита на младите
служители
Детският труд е забранен. Трябва да се спазват националните
нормативни изисквания за минимална възраст за постъпване на
работа. Ако не съществуват национални регламенти, се прилага
Конвенция C138 на Международната организация на труда
(МОТ). Съгласно условията на тази Конвенция дете на възраст
под 15 години няма право да бъде наемано на работа или да
работи пряко или косвено, с изключение на случаите, изложени
в чл. 6 и 7 на Конвенцията.
Бизнес партньорите трябва да следят младите служители на
възраст под 18 години да не работят извънредно или нощна
смяна и да са защитени от условия на труд, които
застрашават здравето, безопасността, морала или развитието
им.
Без дискриминация и тормоз
Бизнес партньорите отхвърлят всякакви форми на
дискриминация и тормоз. Бизнес партньорите не трябва да
проявяват дискриминация срещу служители, например на
основата на етнически произход, цвят на кожата, пол, религия,
националност, сексуална ориентация, социален произход,
възраст, физически или психически затруднения, семейно
положение, бременност, членство в профсъюзи или
политически убеждения, доколкото това се основава на
демократични принципи и толерантност към различното
мнение. Най-общо подборът, наемането и развитието на
служителите става на базата на техните квалификации и
възможности.
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Бизнес партньорите се задължават да поддържат работна
среда без тормоз. Те осигуряват социална среда, която
насърчава уважение към индивида. Бизнес партньорите
гарантират, че служителите не са обект на физическо или
психическо нехуманно отношение, физически наказания или
заплахи.

Възнаграждение и ползи
Изплащаните възнаграждения и предоставяните ползи за
нормална работна седмица съответстват поне на минималния
законоустановен и гарантиран размер. Когато няма действащи
нормативни изисквания или колективни трудови договори, се
предлагат специфичните за индустрията, обичайни местни
възнаграждения и ползи, които гарантират подходящ жизнен
стандарт за служителите и техните семейства.

Изисквания

Работно време

В тази връзка бизнес партньорите трябва да:

Бизнес партньорът трябва да гарантира, че работното време
съответства на действащите национални правни изисквания или
на минималните стандарти за съответния национален
икономически сектор. Ако не са въведени правни изисквания
или минимални стандарти, важи международният стандарт на
МОТ за максимум
48 часа работа седмично с непрекъсната почивка от поне 24
последователни часа на всеки седем дни. Според МОТ са
допустими максимум 12 часа извънреден труд, временно или
в извънредни ситуации, например при спешен ремонт.

•

•

•
•

Здравословни и безопасни условия на труд и пожарна
безопасност

•
•

Бизнес партньорите на Volkswagen Group са длъжни да спазват
националното законодателства в областта на здравословните и
безопасни условия на труд и пожарната безопасност. От
прилаганите мерки за здравословни и безопасни условия на
труд не трябва да произтичат никакви разходи за служителите
(Конвенция 155 на МОТ). Освен това трябва да бъде установен
процес, позволяващ непрекъснато ограничаване на свързани с
работата рискове за здравето и подобряване на здравословните
и безопасни условия на труд и пожарната безопасност.
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информират служителите за установените опасности и
взетите във връзка с тях превантивни и корективни мерки за
ограничаване на опасностите. Информацията трябва да е
налична на езиците, които ползват служителите;
организират необходимите обучения за служителите по
превенция на професионалните заболявания, превенция
на злополуките на работното място, оказване на първа
помощ, управление на химикали и пожарна безопасност;
осигуряват безплатно подходящи лични предпазни
средства и облекло;
монтират подходящо противопожарно оборудване,
например детектори за пожар и пожарогасители;
следят и контролират опасностите за здравето на
работното място и прилаганите мерки за защита;
етикетират използваните химикали по Глобалната
хармонизирана система за класифициране и етикетиране
на химически вещества (GHS) или регламента относно
класифицирането, етикетирането и опаковането в
европейските държави. Химикалите трябва да се
съхраняват в съответствие с националните нормативни
изисквания;

Изисквания

•

•

осигуряват подходящи аварийни планове, противопожарно
оборудване, материали за първа помощ за оказване на
медицинска помощ при авария и да организират подходящ
транспорт за последващото лечение на жертвите;
гарантират подходящ брой аварийни изходи, маршрути за
евакуация и пунктове за събиране при авария, които са
обозначени с подходяща маркировка.

Ако въпреки усилията на бизнес партньора възникне
злополука на работното място, трябва да се даде първа помощ
съгласно действащите разпоредби в съответната държава.

Свобода на сдружаване
Трябва да се признава основното право на всички служители да
основават профсъюзи и представителни организации на
служителите и да членуват в тях. В държавите, в които това право
е забранено от местните закони, на служителите трябва да се
предложат законни, алтернативни възможности за подобно
участие.

3. Прозрачни бизнес отношения
Избор на бизнес партньори

Условия на труд и живот
Бизнес партньорите осигуряват на служителите санитарни
помещения и питейна вода съгласно националните закони и
подзаконови актове или стандарти. Всички помещения за
консумация и приготвяне на храна, както и за съхранение на
храна, трябва да отговарят на условията за хигиена. Ако
естеството на работа изисква осигуряване на спални
помещения на работниците, те трябва да са чисти, безопасни и
достатъчно просторни.
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Volkswagen Group и нейните бизнес партньори носят отговорност
за собствените си действия и за избора на своите бизнес
партньори. Затова Volkswagen Group извършва базирана на
риска надлежна проверка на почтеността на своите бизнес
партньори. Бизнес партньорите на Групата проявяват почтеност в
действията си и защитават репутацията на Volkswagen Group. От
друга страна те се стремят да поддържат бизнес отношения
единствено с добре подбрани и проверени бизнес партньори,
които оперират в съответствие с правилата и регламентите.
Предприемат необходимите мерки да отстранят установените
нарушения и да ги предотвратяват в бъдеще.

Изисквания

Избягване на конфликт на интереси
Бизнес партньорите на Volkswagen Group вземат решения
единствено на базата на обективни критерии и не се влияят от
финансови или лични интереси или взаимоотношения.

Забрана за корупция
Volkswagen Group и нейните бизнес партньори не толерират
корупционни практики и вземат мерки срещу подобни
действия. Затова Volkswagen Group подкрепя националните и
международните усилия срещу въздействието или
изопачаването на конкуренцията чрез подкупи. Групата изисква
от бизнес партньорите да отхвърлят и предотвратяват всякакви
форми на корупция, включително така наречените улеснителни
плащания (плащания за ускоряване на изпълнението на
рутинни задачи от служебни лица). Бизнес партньорите трябва
да гарантират, че техните служители, подизпълнители и агенти
не предоставят, предлагат и приемат подкупи, рушвети,
улеснителни плащания, неподходящи дарения или други
неправомерни плащания или ползи на и от клиенти, служебни
лица или други трети страни.
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4. Почтено поведение на пазара
Свободна конкуренция
Бизнес партньорите зачитат честната и свободна конкуренция.
Затова Volkswagen Group изисква от своите бизнес партньори да
спазват приложимите нормативни изисквания за конкуренцията
и антитръстовите закони. Те не трябва да влизат в
антиконкурентни съглашения или споразумения с конкуренти,
доставчици, клиенти или други трети страни и да не
злоупотребяват с доминираща позиция на пазара. Бизнес
партньорите трябва да гарантират, че не обменят конкурентно
чувствителна информация и не предприемат други действия,
които ограничават или биха могли да ограничат конкуренцията
по неправомерен начин.

Изисквания

Контрол на вноса и износа
Бизнес партньорите спазват стриктно всички действащи
закони за внос и износ на стоки, услуги и информация. Също
така се съобразяват и със списъците със санкции.

Пране на пари
Бизнес партньорите гарантират спазване на приложимите
нормативни изисквания срещу прането на пари.

Защита на поверителната информация
Бизнес партньорите трябва да използват и защитават цялата
информация по подходящ начин. Данните трябва да се
управляват според тяхното ниво на класификация. Бизнес
партньорите трябва да гарантират, че чувствителните данни се
събират, обработват, записват и изтриват по установения
начин. Бизнес партньорите изискват от своите служители да не
разкриват бизнес тайни. Поверителното съдържание не трябва
да се публикува, предава на трета страна или предоставя под
каквато и да е форма без необходимите правомощия.
Обработването на всякакви лични данни на служители, клиенти
и бизнес партньори (т.е. извличане, съхранение, събиране,
използване, предоставяне) трябва да се извършва в
съответствие с действащото законодателство за защита на
данните.
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5. Задължение за надлежна грижа за
насърчаване на отговорни вериги за
доставка на суровини
Нашите доставчици са длъжни да се съобразяват със
задълженията за надлежна проверка на техните суровини – в
частност калай, тантал, волфрам, злато, кобалт и слюда.
Това включва въвеждане на мерки за идентифициране на
рисковете – освен всичко и във връзка с пряко или косвено
финансиране на въоръжени конфликти и сериозни нарушения на
правата на човека, включително детски труд, принудителен труд
и робство – и предприемане на подходящи мерки за
ограничаване на тези рискове.
Това включва и непрекъснатите усилия на доставчиците да
подобряват прозрачността нагоре по веригата на доставките,
чак до извличането на суровини. Информация относно
топилни пещи и рафинерии, използвани от доставчици или
поддоставчици, трябва да се разкрива на Групата при
поискване.
Очакваме от доставчиците да избягват използването на
суровини от топилни пещи или рафинерии, които не отговарят
на изискванията на ОИСР за надлежна проверка за отговорни
вериги за доставка на минерали от засегнати от конфликти
райони и райони с висок риск.

Изисквания

Тези изисквания за надлежни проверки са допълнение към
изискванията за устойчивост по-горе относно защитата на
околната среда, правата на човека и правата на служителите,
прозрачните бизнес отношения и почтеното поведение на
пазара.

6. Интегриране на изисквания за устойчивост
на организацията и процесите
Volkswagen Group очаква ценностите, заложени в тези
изисквания за устойчивост, да бъдат интегрирани в
ежедневните бизнес практики чрез структурирано и
компетентно управление на бизнес партньора. Управлението
трябва да идентифицира и оценява правните и други
изисквания и да обучава служителите си, за да гарантира
съответствие с тези изисквания.

Фирмена политика
Volkswagen Group препоръчва на бизнес партньорите да
разработят вътрешна фирмена политика (напр. Кодекс за
поведение), в която да изложат ангажиментите си към социални,
етични и екологични стандарти. Тази политика трябва да е
съставена на езици, които са разбираеми за служителите в
предприятията на бизнес партньора.
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Документация
До степен, допустима от закона, бизнес партньорите трябва да
съхраняват документи и материали, за да гарантират
съответствие с нормативните изисквания. Това включва
съхранение на копия от необходими разрешителни и лицензи.

Изисквания

Обучение
Бизнес партньорите разработват обучителни програми за
подобряване на тълкуването на насоките, внедряване на процеси
и представяне на очакванията им към служителите. Бизнес
партньорите непрекъснато повишават квалификацията на своите
служители и ги насърчават да действат според правилата и
разпоредбите.

Отговорност
Volkswagen Group препоръчва на бизнес партньорите да
назначат отговорник по устойчивостта или служител на подобна
длъжност, който е на пряко подчинение на ръководството на
съответния бизнес партньор. Този служител разработва и
изпълнява цели и мерки за устойчивост в рамките на
компанията и гарантира съответствие с Кодекса за поведение.

Справяне със злоупотреби
Volkswagen Group очаква от служителите на бизнес партньора
да подават сигнал в случай на липса на съответствие с
изискванията, изложени в този документ.
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Проверка на съответствието с изискванията на Volkswagen Group

Проверка на съответствието с изискванията на
Volkswagen Group
Volkswagen Group си запазва правото да проверява
съответствието с тези изисквания, като използва подходящи
средства. Тази проверка може да е под формата на въпросник
или да включва одит от експерти на място.
Одит на място се извършва единствено след предварително
уведомление и в присъствието на представители на бизнес
партньора в рамките на нормалното работно време и в
съответствие с приложимите закони, в частност за защита на
данните.
Проверката/одитите на място, описани по-горе, може да се
извършат преди възлагането на работа на бизнес партньора и
тогава са задължителни за договора. Всяко установено
несъответствие с изискванията за устойчивост по веригата на
доставките на даден доставчик ще бъде оценено от
доставчика в разумен срок; доставчикът отговаря за
отстраняването на несъответствието без допълнителни
разходи за Volkswagen Group.
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Възможности за подаване на сигнали и начини за докладване на злоупотреби

Възможности за подаване на сигнали и
начини за докладване на злоупотреби
Нарушението трябва да се установи, анализира и отстрани
незабавно, за да се защитят Volkswagen Group, нейните
служители и бизнес партньори. Това означава бдителност от
страна на всички, както и готовност да се обърне внимание на
възможните сериозни регулаторни нарушения, като се посочат
конкретни доказателства. Ценим подобна информация от
бизнес партньори, клиенти и други трети страни.
Системата за подаване на сигнали на Volkswagen позволява на
служители на Групата да докладват за сериозни регулаторни
или правни нарушения. Става дума най-вече за тежки
закононарушения, които уронват значително репутацията или
финансовите интереси на Volkswagen Group или на някоя от
компаниите от Групата.
В тази връзка справедливата и прозрачна процедура на
системата за подаване на сигнали за нарушение гарантира
пълна защита на компанията, засегнатите лица и лицата,
подаващи сигнали. Системата се базира на стандартизирани и
експедитивни процеси, съчетани с поверително и
професионално обработване на подадените сигнали от
вътрешни експерти.
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•

Ако има конкретни доказателства за евентуална
злоупотреба от страна на служители на Volkswagen Group
или на служители на бизнес партньора при взаимодействие
с Volkswagen Group, моля, подайте сигнал чрез системата за
подаване на сигнали на Volkswagen. Системата за подаване
на сигнали, включително омбудсманите, са достъпни по
няколко начина, напр. като щракнете върху разделите
„Група“, „Съответствие и управление на риска“ от уебсайта
на Volkswagen на адрес www.volkswagenag.com.

•

Ако имате доказателства за евентуално нарушение от
страна на служители на доставчиците, моля, докладвайте,
като изпратите имейл на sustainability@vwgroupsupply.com
или през системата за подаване на сигнали на Volkswagen.

Системата за подаване на сигнали на Volkswagen предлага
опция за използване на базирана на интернет комуникационна
платформа за връзка с адвокати, които работят в Бюрото по
разследвания, обмен на документи и поддържане на контакт
чрез отделна пощенска кутия. Тази платформа е поверителна и
защитена. Лицата, подаващи сигнали за нарушение, сами
преценяват дали да посочат имената си, когато подават
сигнала.

Възможности за подаване на сигнали и начини за докладване на злоупотреби

Има на разположение и външни омбудсмани, които са следващо
по веригата лице за контакт. Това са юристи, които са положили
клетва за професионална тайна, включително пред Volkswagen
Group. Лица, подаващи сигнали за нарушение, които желаят да
останат анонимни, могат да бъдат сигурни, че самоличността им
няма да бъде разкрита от Volkswagen Group. Със съгласието на
лицата, подаващи сигнали, омбудсманите препращат докладите
– анонимно, ако такова е желанието на лицето – до системата за
подаване на сигнали на Volkswagen.
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Правни последици от нарушаването на тези изисквания

Правни последици от нарушаването на тези изисквания
Volkswagen Group смята съответствието, заедно с изискванията,
изложени в този документ, за съществено важни за нейните
бизнес отношения. Групата си запазва правото да предприема
съответните правни действия, ако бизнес партньорът на
Volkswagen Group не спазва тези изисквания.
Крайното решение взема Volkswagen Group, като избира дали
е готова да пренебрегне последиците, или да предприеме
алтернативни действия, ако бизнес партньорът може да убеди
Volkswagen Group и да докаже, че е приложил незабавни
мерки за противодействие с цел предотвратяване на подобни
нарушения в бъдеще.
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Договорни задължения

Договорни задължения
В случаи, в които задълженията са съгласувани с бизнес
партньора в индивидуални споразумения, разминаващи се с
принципите, изложени в този документ, предимство имат тези
различни задължения.

Волфсбург, 29 май 2019 г.

д-р Щефан Зомер
[Stefan Sommer]
Части и снабдяване
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д-р Кристиан Далхайм
[Christian Dahlheim]
Продажби на групата

Хилтруд Доротея Вернер
[Hiltrud Dorothea Werner]
Интегритет и правни въпроси

Бележки
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