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Lahjomaton liiketoiminta
MISSIOMME:

CABB-konserni edellyttää, että sen toimittajat ja
palveluntarjoajat toteuttavat liiketoimintaansa aina
suoraselkäisesti ja lakien mukaisesti. Erityisesti on

Hienokemikaalien
globaalina
valmistajana CABB-konserni ottaa
vakavasti erityisvastuunsa ihmisten
ja luonnon hyvinvoinnin suojelussa.

CABB-konserni noudattaa sovellettavia lakeja tarkasti, ja sen tuotteet
täyttävät tiukimmatkin laatu- ja
turvallisuusstandardit.
Olemme
myös sitoutuneet vastuulliseen ja
kestävään
hallintotapaan.
Se
tarkoittaa työntekijöiden, liiketoimintakumppanien ja suuren
yleisön suojelemista, mutta myös
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ihmisoikeuksien kunnioittamista
ja ympäristön suojelemista ehkäisemällä päästöjä ja säästämällä luonnonvaroja.

CABB-konserni
on
asettanut
tavoitteekseen näiden tavoitteiden
edistämisen oman organisaationsa
lisäksi kaikissa toimitusketjuissaan.



noudatettava
tiukasti
kaikkia
kansallisia ja kansainvälisiä lakeja



pidättäydyttävä kaikenlaisista korruption, lahjonnan
ja rahanpesun muodoista



noudatettava reilun kilpailun periaatteita, varsinkin
sovellettavia kartelli- ja kilpailulakeja



noudatettava
kauppasaartoja



kunnioitettava immateriaalioikeuksia ja varjeltava
luottamuksellisia tietoja.

määrättyjä

sovellettavia

pakotteita

ja

Tuotteiden laatu ja
tuoteturvallisuus
CABB-konserni edellyttää, että sen toimittajat ja
palveluntarjoavat noudattavat korkeimpia laatukriteerejä
sekä tuotteiden valmistuksessa ja toimituksessa että
palvelujen toimittamisessa. Erityisesti on

CABB-konserni edellyttääkin, että
sen toimittajat ja palveluntarjoajat
noudattavat tämän toimintaohjeen
ehtoja sekä vaativat myös liiketoimintakumppaneiltaan
näihin
perusarvoihin sitoutumista.



täytettävä kaikki lainsäädännön edellyttämät ja
sopimuksissa määritetyt laatu- ja turvallisuusvaatimukset



huolehdittava kaikkien toiminnan edellyttämien
rekisteröintien, lisenssien ja lupien hankinnasta ja
ylläpidosta



varmistettava haitallisten materiaalien, valmisteiden ja aineiden turvallinen käsittely.

Työterveys ja -turvallisuus
CABB-konserni edellyttää, että sen toimittajat ja
palveluntarjoajat
varmistavat
työntekijöiden
työturvallisuuden ja -terveyden. Erityisesti on
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CABB-konserni pidättää oikeuden
tarkistaa,
että
toimittajat
ja
palveluntarjoajat noudattavat näitä
ehtoja esimerkiksi omatoimisen
raportoinnin tai CABB-konsernin tai
kolmannen osapuolen toteuttaman
tarkastuksen avulla.



taattava työympäristön turvallisuus



tarjottava työntekijöille tarvittavat suojavarusteet ja
koulutus



asetettava työterveys- ja -turvallisuusnäkökohdat
ensi sijalle toimintaa suunniteltaessa



toteutettava kaikki
säännöllisesti.

tarvittavat

huoltotoimet

Ihmisoikeudet ja
yhteiskunnalliset normit

Jos toimittaja tai palveluntarjoaja
saa
tietoonsa,
että
tämän
toimintaohjeen ehtoja on rikottu
yrityksessä tai toimitusketjussa,
asiasta on ilmoitettava viipymättä
CABB-konsernille.

CABB-konserni edellyttää, että sen toimittajat ja
palveluntarjoajat tunnustavat YK:n Ihmisoikeuksien
yleismaailmallisen julistuksen ja varmistavat inhimilliset
työolot toimitiloissaan maailmanlaajuisesti. Erityisesti on

Toimittaja tai palveluntarjoaja on
velvollinen
korjaamaan
tämän
toimintaohjeen ehtoihin liittyvät
rikkomukset. Lisäksi CABB-konserni
pidättää
oikeuden
päättää
liiketoimintasuhteen.



estettävä lapsityövoima kaikissa muodoissaan



estettävä kaikenlainen pakkotyö, työntekijöiden
riisto, orjuus, alistaminen ja ihmiskauppa



kohdeltava työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja
estettävä kaikenlainen työntekijöiden väkivaltainen
tai epäinhimillinen kohtelu (fyysinen väkivalta,
uhkailu jne.)



estettävä työntekijöiden kaikenlainen syrjintä ja
ahdistelu



noudatettava
yhteiskunnallisia
normeja
ja
vähittäisvaatimuksia, kuten lainmukaisia palkkoja ja
työaikoja sekä työntekijöiden kokoontumisoikeutta.

Luonnonsuojelu
CABB-konserni edellyttää, että
luonnonsuojelua. Erityisesti on

sen

toimittajat

ja

palveluntarjoajat

pyrkivät

aktiivisesti

edistämään



noudatettavia kaikkia luonnonsuojelulakeja, -ohjeita ja -standardeja



varmistettava haitallisten materiaalien, valmisteiden ja aineiden turvallinen käsittely



pyrittävä aina valmistusprosesseja määritettäessä löytämään ympäristön kannalta kestävä ratkaisu,
käyttämään luonnonvaroja tehokkaasti ja vähentämään jätteitä ja päästöjä.
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