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Roche Piegādātāju Uzvedības kodekss
Roche cenšas nodrošināt ilgtspējību ikvienā darbības jomā un darboties saskaņā ar augstākajiem
ētikas standartiem. Lielā mērā ilgtspējīgu izaugsmi un panākumus mums palīdz sasniegt mūsu
piegādātāji (materiālu piegādātāji, pakalpojumu sniedzēji un ražotāji-apakšuzņēmēji).
Roche atbalsta inovācijas un cenšas panākt ekonomisku, sociālu un vides ilgtspējību, lai
nodrošinātu Roche un uzņēmuma partneru ilgtermiņa panākumus. Lai sasniegtu minēto mērķi,
Roche strikti pieprasa ievērot ētikas principus attiecībā uz darbu, vides aizsardzību, veselību un
drošību, kā arī pārvaldības sistēmām.
Roche pilnībā atbalsta cilvēktiesību aizsardzību un paši tās ievēro. Roche atbalsta ANO
uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipus (“Ruggie Framework”). Roche sagaida, ka arī
uzņēmuma piegādātāji atbalstīs cilvēktiesību aizsardzību un paši tās ievēros.
Roche nepieļauj kukuļošanu un jebkuru citu korupcijas izpausmi uzņēmējdarbībā. Uzņēmums to
pašu sagaida no saviem piegādātājiem un vēlas, lai tie veiktu korupcijas novēršanas pasākumus
arī attiecībā uz saviem piegādātājiem.
Roche ir apņēmušies ievērot šos principus un pieprasa, lai uzņēmuma piegādātāji rūpīgi
iepazītos ar Piegādātāju Uzvedības kodeksā izklāstītajiem principiem un ievērotu tos, kā
arī nodrošinātu, ka šos principus ievēro arī viņu piegādātāji.

Atbildīgas piegādes ķēžu pārvaldības principi
(www.pharmaceuticalsupplychain.org)
Šajā dokumentā īsumā aprakstīti Farmācijas nozares atbildīgas piegādes ķēžu pārvaldības
principi attiecībā uz ētiku, darbu, veselību un drošību, vides aizsardzību, kā arī saistītajām
pārvaldības sistēmām. Ikviens farmācijas nozares uzņēmums var brīvprātīgi ievērot šos
principus.

Uzņēmumi, kas atbalsta minētos principus:
- Integrēs un piemēros šos principus atbilstoši savām piegādātāju programmām.
- Uzskata, ka sabiedrība un uzņēmums vislielāko labumu gūst no atbildīgiem uzņēmējdarbības
procesiem un prakses. Šī uzskata pamatā jābūt izpratnei par to, ka uzņēmumam obligāti
jādarbojas saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem.
- Izprot dažādu kultūru atšķirības un izaicinājumus, kas saistīti ar šo principu interpretēšanu un
piemērošanu globālā mērogā. Lai gan uzņēmumi, kas darbojas saskaņā ar minētajiem
principiem, uzskata, ka uz visiem attiecas vienādas prasības, tie saprot, ka veidi, kā
nodrošināt atbilstību šīm prasībām, var būt dažādi un tiem jāatbilst dažādu pasaules
sabiedrību likumiem, vērtībām un kultūras aspektiem.
- Uzskata, ka principus visefektīvāk var ieviest, nodrošinot nepārtrauktu pilnveidošanas procesu, kas
laika gaitā uzlabo piegādātāju veikumu.
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Ētika
Piegādātājiem uzņēmējdarbība jāveic godīgi un saskaņā ar ētikas
principiem.
Ētikas elementi:
Godīga uzņēmējdarbība un konkurence
Ir aizliegta jebkāda veida korupcijas izpausmes, izspiešana un piesavināšanās. Piegādātāji nedrīkst dot un ņemt
kukuļus, kā arī veikt/saņemt citus nelikumīgus pamudinājumus uzņēmuma vai valdības darījumos. Piegādātājiem
jāveic uzņēmējdarbība atbilstoši godīgas un sparīgas konkurences principiem un saskaņā ar visiem
piemērojamajiem prettrestu tiesību aktiem. Piegādātājiem jāstrādā atbilstoši godīgas uzņēmējdarbības praksei, tajā
skaitā veidojot precīzas un patiesas reklāmas.

Ziņošana par bažām
Darbinieki jāiedrošina ziņot par bažām vai nelikumīgām darbībām, kas konstatētas darbavietā, nebīstoties par
iespējamu atriebību, iebiedēšanu vai apvainošanu. Nepieciešamības gadījumā piegādātājiem jāveic izmeklēšana
un korektīvie pasākumi.

Dzīvnieku labturība
Pret dzīvniekiem jāizturas ar cieņu, nenodarot sāpes un neradot stresu. Izmēģinājumus ar dzīvniekiem vajadzētu
veikt tikai pēc tam, kad izvērtēta iespēja neizmantot dzīvniekus, samazināt izmantoto dzīvnieku skaitu vai uzlabot
procesus, lai mazinātu dzīvniekiem radīto stresu. Ja tas zinātniski iespējams un regulējošās iestādes to pieļauj,
būtu jāizmanto alternatīvas iespējas.

Privātums
Piegādātājiem būtu jāaizsargā konfidenciāla informācija un atbilstoši tā jāizmanto, pasargājot uzņēmuma, darbinieku
un pacientu privātuma tiesības.

Darbs
Piegādātājiem jāapņemas aizsargāt darbinieku cilvēktiesības un
izturēties pret viņiem ar godu un cieņu.
Darba elementi:
Nodarbošanās brīva izvēle
Piegādātāji nedrīkst izmantot darbaspēku, kas jebkādā veidā piespiests strādāt vai piesaistīts šim darbam
piespiedu kārtā.

Bērnu nodarbinātība un gados jauni strādājošie
Piegādātāji nedrīkst nodarbināt bērnus. Jauniešus līdz 18 gadu vecumam drīkst nodarbināt tikai drošos
darba apstākļos un gadījumā, ja tie sasnieguši valsts likumos noteikto minimālo vecumu pieņemšanai
darbā vai vecumu, kurā jāpabeidz obligātā izglītība.

4

4

Roche Piegādātāju Uzvedības kodekss

Nediskriminēšana
Piegādātājiem jānodrošina darba vide, kurā darbinieki netiek aizskarti un diskriminēti. Nav pieņemama
diskriminācija ādas krāsas, vecuma, dzimuma, seksuālās orientācijas, tautības, invaliditātes, reliģiskās
pārliecības, politiskās piederības, arodbiedrības piederības vai ģimenes stāvokļa dēļ.

Taisnīga attieksme
Piegādātājiem jānodrošina darba vide bez skarbas un necilvēcīgas attieksmes pret darbiniekiem, tajā
skaitā bez seksuālas vardarbības, uzmākšanās, miesas sodiem, garīgiem vai fiziskiem spaidiem un
mutiskiem apvainojumiem, kā arī jebkādiem draudiem par iepriekšminētajām lietām.

Algas, piemaksas un darba laiks
Piegādātājiem jāmaksā saviem darbiniekiem saskaņā ar piemērojamajiem likumiem par darba algu, tostarp
minimālā alga, samaksa par virsstundām un likumā noteiktās piemaksas. Piegādātājiem laicīgi jāpaziņo
saviem darbiniekiem pēc kāda principa tie saņems samaksu par darbu. Piegādātājiem arī jāpaziņo
darbiniekiem, kad tiem jāstrādā virsstundas un kāda samaksa tiks piemērota par virsstundām.

Biedrošanās brīvība
Piegādātāji tiek iedrošināti atklāti un tieši komunicēt ar darbiniekiem, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar
darba vidi un atalgojumu. Piegādātājiem jāievēro vietējos likumos noteiktās darbinieku tiesības uz
biedrošanās brīvību, tiesības iestāties vai neiestāties arodbiedrībā, izmantot pārstāvību un iestāties
darbinieku padomē. Jānodrošina darbiniekiem iespēja brīvi izrunāt ar vadību jautājumus, kas saistīti ar
darba apstākļiem, nebaidoties no atriebības, iebiedēšanas vai aizskaršanas.

Veselība un drošība
Piegādātājiem jānodrošina droša un veselīga darba vide, tostarp
arī uzņēmuma nodrošinātās darbinieku dzīvesvietās.
Veselības un drošības elementi:
Darbinieku aizsardzība
Piegādātājiem jāaizsargā darbinieki no ķīmiska, bioloģiska un fiziska apdraudējuma un fiziski smaga darba
gan darbavietā, gan uzņēmuma nodrošinātās darbinieku dzīvesvietās.

Procesa drošība
Piegādātājiem jāīsteno programmas ķīmisko vielu katastrofālu noplūžu novēršanai vai seku mazināšanai.

Ārkārtas palīdzības sagatavotība un sniegšana
Piegādātājiem jānosaka darbavietā un uzņēmuma nodrošinātās darbinieku dzīvesvietās iespējamās
ārkārtas situācijas un jāizvērtē tās, kā arī jāmazina to ietekme, ieviešot ārkārtas situāciju plānus un
paredzot to risināšanas procesus.

Informācija par bīstamību
Jābūt pieejamai drošības informācijai par bīstamiem materiāliem (tostarp farmaceitisko produktu sastāvdaļām un starpposma materiāliem), lai izglītotu un apmācītu darbiniekus, un pasargātu tos no apdraudējuma.
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Vides aizsardzība
Piegādātājiem jādarbojas saskaņā ar vides aizsardzības principiem
un jāmazina savas darbības negatīvā ietekme uz vidi. Piegādātāji
tiek aicināti taupīt dabas resursus, iespēju robežās neizmantot
bīstamus materiālus un iesaistīties atkārtotas izmantošanas un
atkritumu pārstrādes aktivitātēs.
Vides aizsardzības elementi:
Vides atļaujas
Piegādātājiem jādarbojas saskaņā ar visām piemērojamām prasībām attiecībā uz vides aizsardzību. Ir
jāiegūst visas nepieciešamās vides atļaujas, licences, jāreģistrē nepieciešamā informācija un jāievēro
ierobežojumu, kā arī jādarbojas saskaņā ar prasībām, kas attiecas uz aktivitātēm un ziņošanu.

Atkritumi un izmeši
Piegādātājiem jāizmanto sistēmas, kas nodrošina atkritumu drošu apstrādi, pārvietošanu, uzglabāšanu,
pārstrādi, atkārtotu izmantošanu vai pārvaldīšanu, kā arī gaisa emisiju un izvadīto notekūdeņu pārvaldīšanu.
Jebkuri atkritumi, notekūdeņi vai emisijas, kas varētu negatīvi ietekmēt cilvēku veselību vai vidi, ir atbilstoši
jāpārvalda, jākontrolē un jāapstrādā pirms to nokļūšanas vidē.

Vielu izlīšana un noplūde
Piegādātājiem jāizmanto sistēmas, kas palīdzētu novērst vielu nejaušu noplūdi un nonākšanu vidē vai
mazināt noplūdes sekas.

Pārvaldības sistēmas
Piegādātājiem jāizmanto pārvaldības sistēmas, kas veicina
nepārtrauktu uzlabojumu ieviešanu un šo principu ievērošanu.
Pārvaldības sistēmu elementi:
Apņemšanās un atbildība
Piegādātājiem jāapliecina sava apņemšanās ievērot šajā dokumentā aprakstītos principus, atvēlot tam
atbilstošus resursus.

Juridiskās un klientu prasības
Piegādātājiem jāiepazīstas ar piemērojamajiem likumiem, noteikumiem, standartiem un klientu prasībām un
jāievēro tās.

Riska pārvaldība
Piegādātājiem jāievieš mehānismi, kas ļautu konstatēt šajā dokumentā minēto jomu riskus un pārvaldīt tos.
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Dokumentācija
Piegādātājiem jānodrošina dokumenti, kas apliecinātu atbilstību šeit izteiktajām prasībām un
piemēroja-majiem noteikumiem.

Apmācības un lietpratība
Piegādātājiem jāievieš apmācību programma, kas vadībai un darbiniekiem nodrošinātu zināšanas,
prasmes un spējas, kas nepieciešamas šeit minēto principu ievērošanai.

Nepārtraukti uzlabojumi
No piegādātājiem tiek sagaidīts nepārtraukts uzlabošanās process, uzstādot mērķus sava
snieguma uzlabošanai, realizējot izpildes plānus un veicot nepieciešamās izmaiņas, lai novērstu
nepilnības, kas konstatētas iekšējo vai ārējo novērtējumu ietvaros, inspekciju laikā vai vadības
pārskatos.

Papildus Farmācijas nozares atbildīgas piegādes ķēžu pārvaldības principiem, Roche ir
būtiski arī šādi principi:

Inovācijas
Roche ievieš jaunus produktus un pakalpojumus, kuru mērķis ir slimību agrīna konstatēšana,
profilakse, diagnoze un ārstēšana, un cenšas uzlabot cilvēku veselību un dzīves kvalitāti.
Piegādātājiem jāatbalsta Roche šo mērķu sasniegšanā, agri ziņojot par inovācijām un sniedzot
piekļuvi tām. Piegādātāju pienākums ir sargāt Roche intelektuālo īpašumu un ar to saistītās
tiesības.

Ekonomiska ilgtspējība
Visas pārrunas saistībā ar tirdzniecību vai līgumu slēgšanu piegādātājiem jāveic ar Roche
iepirkumu organizācijas vai tās pārstāvju starpniecību. Piegādātājiem nepārtraukti jāmeklē veidi, kā
palīdzēt vairot Roche konkurētspēju (piemēram, samazināt izmaksas un/vai uzlabot efektivitāti), un
jāpaziņo par tiem.

Piegādātāju dažādība
Piegādātājiem ir jāiesaista sociālā un ekonomiskā aspektā atšķirīgi piegādātāji, pakalpojumu
izvēles gaitā nodrošinot vienlīdzīgas iespējas.

Roche Piegādātāju Uzvedības kodeksa pieņemšanu ierosināja Korporatīvās ilgtspējības komiteja.
Kodeksu 2014. gada 11. novembrī pieņēma Korporatīvā izpildkomiteja, un tas stājās spēkā tajā pašā
dienā.
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