Beszállítói
előírások

Az Alcoa Corporation („Alcoa”) társaságot a világ egyik legetikusabban és
legfenntarthatóbban működő vállalataként ismerik. Az Alcoa fenntartható és etikus
üzleti gyakorlatok iránti folyamatos elkötelezettsége részeként elhivatottak vagyunk
a beszállítóinkkal, alvállalkozóinkkal és a velünk üzleti kapcsolatban álló további
felekkel való együttműködés iránt (együttesen „Beszállítók”), hogy biztosíthassuk a
jelen alapelveknek való megfelelésünket.
Bár tisztában vagyunk azzal, hogy beszállítóink eltérő jogi és kulturális
környezetben működhetnek, úgy véljük, hogy ezen alapelvek a világ minden
pontján érvényesek. Jelen Beszállítói előírásokat úgy állítottuk össze, hogy azok
megtestesítsék ezen alapelveket, ezáltal egyértelművé téve beszállítóink számára az
ezen a területen velük szemben támasztott elvárásainkat.
Az Alcoa által kidolgozott Beszállítói előírások három kulcsfontosságú értéken
alapulnak:

ÉRTÉKRENDÜNK
Feddhetetlen módon járunk el
Kiváló munkavégzést tanúsítunk
Törődünk munkatársainkkal

Elvárjuk és bízunk abban, hogy Beszállítóink (és azok alvállalkozói) tiszteletben
tartják ezeket az értékeket és az Alcoa Beszállítói előírásokat alkotó gyakorlatokat.
Ezen Értékek képezik az Alcoa Magatartási kódexének alapját, amely a következő
címen érhető el: https://www.alcoa.com/global/en/who-we-are/ethics-compliance/codeconduct
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FEDDHETETLEN MÓDON JÁRUNK EL
Beszállítóink etikusan és feddhetetlen módon végzik üzleti tevékenységüket.
Ez magában foglalja a következőket:
 A helyi, nemzeti és nemzetközi
jogszabályok betartása, beleértve a
vonatkozó normákat, jogszabályokat,
szabályokat és előírásokat, mint például a
környezettel, a munkahelyi kapcsolatokkal,
az emberi jogokkal, az egészség- és
munkavédelemmel kapcsolatos, valamint a
trösztellenes jogszabályokat.
 Az üzleti tevékenységek során az Egyesült
Államok Külföldi korrupt gyakorlatokról
szóló törvényének, valamint minden egyéb
vonatkozó korrupcióellenes egyezménynek,
törvénynek és szabályozásnak a betartása.
 Minőségi anyagok és szolgáltatások
megfelelő időben történő, és az Alcoa
előírásainak megfelelő módon való
biztosítása.
 Annak biztosítása, hogy a kiberbiztonság,
az adatbiztonság és a személyes adatok
kezelésére az iparág legjobb gyakorlatának
megfelelően kerüljön sor.
 A versenyinformációk jogi szempontból
elfogadható eszközök segítségével történő
begyűjtése, valamint tartózkodás mások
bizalmas információinak megosztásától, az
érintett fél írásos engedélye nélkül.
• Az üzletvitel etikus és felelősségteljes
módon történő irányítása, egyebek mellett
ideértve a korrupcióellenes és vesztegetés
elleni jogszabályok, szabályok és előírások
betartását.

 Az Alcoa és alkalmazottai által teljesítendő
kötelezettségek megismerése és tiszteletben
tartása, az Alcoa Korrupcióellenes
irányelvének való megfelelés érdekében,
beleértve a Vendéglátásra és ajándékokra
vonatkozó rendelkezést, a
https://www.alcoa.com/global/en/who-we-are/ethicscompliance/anti-corruption weboldalon közzétettek

szerint.
 Átláthatóság biztosítása az ellátási lánc
mentén, az eredeti forrástól kezdődően
egészen az Alcoáig, a vonatkozó
jogszabályoknak és előírásoknak
megfelelően, beleértve az Egyesült Államok
Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete által a
konfliktusövezetekből származó ásványokra
vonatkozóan életbe léptetett szabályát, a
Dodd-Frank törvényt.


A termékek, szolgáltatások és árak
valóságnak megfelelő és pontos bemutatása.



A tisztességes üzleti normák betartása a
hirdetések, az értékesítés és a verseny
területén.



A maximális átláthatóság melletti
elkötelezettséggel folytatott üzleti
tevékenység, amely összhangban áll a helyes
vállalatirányítás és a kereskedelmi titoktartás
elveivel.

Alumar, Brazília
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KIVÁLÓ MUNKAVÉGZÉST TANÚSÍTUNK
Beszállítóink elkötelezettek a folyamatos fejlődés és kiválóság mellett, és a
jövedelmezőséget nem helyezik az etikai, biztonsági vagy jogi kötelezettségek elébe.
Ez magában foglalja a következőket:


Erős pénzügyi ellenőrzési környezet
fenntartása, valamint a pénzügyi
eredmények szükség szerinti nyilvános
közzététele.



Az Egyesült Államok Sarbanes-Oxley
törvényében (SOX), vagy a pénzügyi
beszámolókra vonatkozó megfelelőjében
foglalt előírások betartása.



Pénzügyi kimutatások összeállítása az
általánosan elfogadott számviteli elvek
szerint.



Megfelelő és pontos nyilvántartás vezetése
minden üzleti műveletről és tranzakcióról a
vonatkozó adatmegőrzési irányelveknek és
elévülésre vonatkozó szabályozásnak
megfelelően.

 Minden olyan belső vagy értékláncbeli
nemmegfelelőség vagy egyéb fejlemény
azonnali közlése az Alcoa felé, amely
befolyásolhatja a beszállító azon
képességét, hogy megfelelő időben
teljesítse kötelezettségeit.
 A megkötött megállapodások és
szerződések tiszteletben tartása.
 A teljesítményt befolyásoló problémák
azonnali közlése az Alcoával, a kiváltó okok
vizsgálata, valamint az összes szükséges
korrekciós intézkedés végrehajtása.
 A megfelelő információk - erre vonatkozó kérésre történő rendelkezésre bocsátása
azon felek részére, akik ellenőrizni kívánják
a megfelelőséget.

Alumínium tekercs, Fjaroaal, Izland
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KIVÁLÓ MUNKAVÉGZÉST TANÚSÍTUNK
Beszállítóink környezettudatos és hatékony módon működnek, hogy minimalizálják a környezetre
gyakorolt káros hatásokat.
Ez magában foglalja a következőket:
•

A környezetvédelemmel foglalkozó
valamennyi vonatkozó kormányzati
jogszabály, előírás és szabály betartása,
beleértve a működésből származó
hulladékok kezelését is.

• A közösség iránti elkötelezettség ösztönzése
a társadalmi és gazdasági fejlődés
elősegítése, valamint a működésnek helyet
adó közösségek fenntarthatóságának
elősegítése érdekében.

•

Energiahatékony folyamatok és termékek
alkalmazása, ahol csak lehetséges.

•

A rendelkezésre álló rendszerek
alkalmazása valamennyi típusú hulladék
mennyiségének csökkentése vagy
eltávolítása céljából, beleértve a
konzerválási intézkedéseket, valamint az
újrahasznosítást, az újrafelhasználást vagy
az anyagok helyettesítését is.

• Biztonságos és egészséges munkakörnyezet
kialakítása minden alkalmazott számára,
ideértve a kábítószer- és fegyvermentes
munkahelyi környezet megteremtését is.
• Aktív részvétel a környezeti kockázatok
kezelésében, a veszélyforrások
azonosításában, az általuk jelentett
kockázatok vizsgálatában, és megoldások
bevezetésében.

Beszállítóink együttműködnek velünk a hatékonyabb folyamatok, technológiák, ötletek és
termékek létrehozásában.
Ez magában foglalja a következőket:
• Olyan innovációk támogatása, amelyek
javítják a biztonságot, a termelékenységet
és/vagy a fenntarthatóságot.
• Együttműködés a környezetvédelmi,
sokszínűségi és fenntarthatósági célok
elérése érdekében, miközben nagyobb
hatékonyságot érünk el.

Alumíniumöntvények, Portland, Ausztrália
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TÖRŐDÜNK MUNKATÁRSAINKKAL
Beszállítóink tiszteletben tartják az üzemeltetési tevékenységeikben részt vevő valamennyi
személy emberi jogait, ideértve a helyi közösségeket és a dolgozókat is.
Ez magában foglalja a következőket:
 Egyetlen esetben sem tolerálható az
emberkereskedelemben való részvétel, a
gyermekmunka vagy kényszermunka
alkalmazása, például a börtönmunka, a
kényszerített szerződéses munka, az
adósrabszolgaság, a rabszolgaság vagy a
szolgaság.
 Az emberi méltóság, valamint a dolgozók,
az egyének és a tevékenységükhöz
kapcsolódó közösségek jogainak
tiszteletben tartása.
 Egyenlő foglalkoztatási esélyekre
vonatkozó nyilatkozat vagy Magatartási
kódex összeállítása, amely tiltja a faj,
bőrszín, vallás, nemzeti hovatartozás,
fogyatékosság, szexuális irányultság, nemi
identitás/önkifejezés, genetikai
információk, veterán státusz, nem vagy
életkor (a törvényben előírt határokon
belül) alapján történő megkülönböztetést.
 Biztonságos munkakörnyezet biztosítása az
alkalmazandó jogszabályokkal és az Alcoa
Környezet-, egészség- és munkavédelmi
irányelvével összhangban.

 Az alkalmazottak azon szabadságának
elismerése és tiszteletben tartása, hogy
csatlakozhatnak a törvényesen
engedélyezett szövetségekhez vagy
szervezetekhez, illetve tartózkodhatnak az
ezekhez való csatlakozástól.
 Annak biztosítása, hogy az alkalmazotti
kompenzáció megfeleljen a jogszabályban
előírt minimális normáknak, illetve
meghaladja azokat, valamint teljes
mértékben eleget tegyen az összes irányadó
jogszabálynak.
 Tilalommal illetik a testi fenyítés, zaklatás,
diszkrimináció vagy visszaélés minden
formájának alkalmazását a jelentkezőkkel
vagy a dolgozókkal szemben.
 Az Alcoával együttműködésben olyan
munkahelyek létrehozása, amelyek tükrözik
a tevékenységeiknek helyet adó közösségek
sokszínűségét.

 A tevékenység végzésének területén élő
őshonos és bennszülött népek
sokszínűségének, kultúrájának,
szokásainak és értékeinek elismerése és
tiszteletben tartása.

Végzős diákok, Willowdale, Ausztrália
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Beszállítói fenntarthatósági program
A Beszállítói fenntarthatósági programot azért hoztuk létre, hogy támogassuk az Alcoa értékeinek
bevezetését az ellátási láncunk mentén; kellő gondossággal járjunk el, és együttműködjünk
Beszállítóinkkal a fenntarthatóság előmozdítása érdekében.
A Program keretet biztosít a beszállítóinkkal való együttműködéshez, az Alcoa Hosszú távú
stratégiai céljainak kidolgozása és elérése érdekében, a következő célok tekintetében:
1. Klímavédelem;
2. Vízfelhasználás hatékonysága;
3. Hulladékcsökkentés;
4. Biodiverzitás és bányászati rekultiváció;
5. Egészség- és munkavédelem;
6. Befogadás és sokszínűség; és
7. Közös értékteremtés.
Az Alcoa Hosszú távú stratégiai céljairól bővebben a Fenntarthatósági weboldalon olvashat.
Beszállítói fenntarthatósági program keretrendszere:

Értékelés

Ellenőrzés

Előrelépés

Ellátási láncunk, és az ellátási láncunk forrásanyagainak
értékelése az irányítás, az emberi jogok, a modern
rabszolgaság, a társadalmi és környezeti hatás ESG
kockázataival összevetve. A beszállítókat a nyilvánosan
elérhető adatok, az országkockázat, az árukockázat és a
beszállítóspecifikus kérdőívek alapján pontozzuk és
ellenőrizzük.
Ellenőrzés lefolytatása a megvalósítás ellenőrzése, az
átvilágítás biztosítása és az átláthatóság növelése érdekében;
az Alcoa arra törekszik, hogy az alapos vizsgálatoknak és a
helyszíni ellenőrzéseknek köszönhetően ellátási láncunk
eleget tegyen a kötelezettségvállalásainknak.
Együttműködés ellátási láncunkkal és beszállítóinkkal
fejlesztési tervek, kulcsfontosságú teljesítménycélok kitűzése
és kockázatkezelés céljából alapított stratégiai partnerségek
kialakítása és a hosszú távú értékteremtés érdekében.

A beszállítói fenntarthatósági program monitorozásának és támogatásának elősegítése érdekében
az Alcoa felkérheti a legjelentősebb beszállítókat, hogy töltsenek ki és tartsanak fenn egy
nemzetközileg elismert, harmadik fél által végzett felmérést vállalati struktúrájukról, üzleti
tevékenységükről és műveleteikről, amely legalább általános átvilágítási, megfelelőségi és
fenntarthatósági adatokat tartalmaz. Az ezen követelménynek megfelelő beszállítókat tájékoztatni
kell az érintett követelményről.
Az Alcoa minden beszállítót arra ösztönöz, hogy nyíltan és átláthatóan vegyen részt a Beszállítói
fenntarthatósági programban, kihasználva a teljesítmény javítására és az Alcoához való
csatlakozásra és a Fenntartható fejlődésre vonatkozó lehetőséget.
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Kapcsolatfelvétel – Aggályok bejelentése
Az Alcoa Feddhetetlenségre vonatkozó értéke üzleti tevékenységünk elsődleges irányító
tényezője. Vállalati szintű Etikai és megfelelőségi programunk olyan eszköz, amelyet arra
használunk, hogy minden nap, minden döntésünk során betartsuk ezt az ígéretet.
Beszállítóinkként bízunk Önökben, és elvárjuk Önöktől, hogy ugyanezt tegyék velünk szemben.

Valamely tevékenység vagy aggály bejelentéséhez (ideértve a jogszabályok vagy a jelen normák
bármely feltételezett megsértését is), az Alcoa Integritást segítő telefonos ügyfélszolgálata egy
bizalmas szolgáltatás, amely valamennyi alkalmazott, beszállító és a nagyközönség számára
elérhető, a nap 24 órájában, a hét minden napján, több nyelven.
Az Integritást segítő telefonos ügyfélszolgálatot az Alcoa.com Etikai és megfelelőségi oldaláról
érheti el.
Az Alcoa Beszállítói normákkal kapcsolatos egyéb aggályok vagy általános kérdések esetén,
kérjük, írjon a SupplierSustainability@alcoa.com címre.

Kapcsolatfelvétel – Általános kérdések
Ha kapcsolatba szeretne lépni velünk, vagy többet szeretne megtudni az Alcoáról, látogasson el
az Alcoa.com Kapcsolat oldalára.
Az Alcoa Beszállítói normákra vonatkozó általános kérdéseit írja meg a
SupplierSustainability@alcoa.com e-mail címre.

Bright Alumina, Kwinana Ausztrália
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