Politica privind achizițiile sustenabile
Sustenabilitatea este o parte integrantă a ADN-ului companiei Schaeffler. Ea include identificarea, gestionarea și optimizarea efectelor
ecologice, sociale și economice din rețeaua de furnizori. În prezent, managementul furnizorilor trebuie să acopere mai mult decât cerințele unei lumi interconectate la nivel global. Tehnologiile moderne necesită materii prime, adesea provenite din regiuni din lume aflate în
situații critice. Schimbările climatice și penuria tot mai mare de resurse ne afectează lanțurile de aprovizionare. În acest context, ne-am
propus ca obiectiv-cheie atingerea neutralității climatice în lanțurile de aprovizionare până în 2040. Ca obiectiv intermediar, dorim să
reducem cu 25 % emisiile de CO₂ în lanțurile noastre de aprovizionare până în 2030.
Schaeffler ia măsuri active pentru a preveni încălcarea drepturilor
omului, indiferent dacă încălcarea are legătură cu propriile activități
profesionale sau cu activitățile profesionale ale rețelei sale de
furnizori.
Dorim să urmăm și să menținem această direcție împreună cu
furnizorii și partenerii noștri.
Identificăm zonele cu potențial ridicat de risc, catalizăm energiile
din rețeaua noastră de furnizori și colaborăm îndeaproape cu
furnizorii relevanți.
Ne intensificăm relațiile comerciale cu furnizorii pentru a dezvolta
în continuare practici sustenabile în propriile lor organizații și pentru
a promova colaborarea.
Discutăm cerințele cu grupurile de interese și clienții și comunicăm
cu rețeaua de furnizori într-un mod proactiv și axat pe ținte specifice.
La nivel general, înțelegem și că trebuie să ținem cont de rapoartele
de la denunțători. Rapoartele ne pot fi trimise sub protecția anonimatului în sistemul de denunțare și le vom acorda atenția cuvenită
în activitățile comerciale.
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Respectăm standardele de mediu aplicabile. Ne angajăm să utilizăm
procese eficiente energetic în lanțul de producție, să reducem emisiile de gaze cu efect de seră, să utilizăm economic resursele naturale și
să luăm măsuri pentru prevenirea generării de deșeuri. Ne așteptăm
ca rețeaua de furnizori să ia măsuri identice. Angajamentul nostru
vizează utilizarea economică a resurselor, ținând cont de obiectivul
nostru „Zero deșeuri la groapa de gunoi”, și o reducere amplă a emisiilor de gaze cu efect de seră și a amprentei ecologice, prin utilizarea
surselor de energie regenerabilă. În acest scop, aplicăm deviza „re-
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ducem-refolosim-reciclăm” și ne folosim analizele proprii certificate
asupra ciclurilor de viață ale produselor pentru analize detaliate
asupra produselor, componentelor și serviciilor noastre.
Aceste inițiative ne susțin obiectivul de obținere a neutralității
climatice în lanțul de aprovizionare până în 2040.
Respectăm drepturile omului și susținem pe deplin respectarea
acestora, respingând ferm orice formă de muncă forțată și muncă
a copiilor. Angajații de la Schaeffler și cei din rețelele de furnizori
trebuie să beneficieze de un loc de muncă fără pericole pentru
viața și integritatea lor corporală și fără discriminare, violență și
hărțuire de orice fel. În acest scop, respectăm toate cerințele de reglementare și legale, precum și regulamentele care se aplică în țara
respectivă, indiferent unde și-ar desfășura Schaeffler activitățile.
Definim procesele din sistemul nostru de management și definim
repere pentru a putea contura cu transparență cerințele și așteptările care ne vizează pe noi și rețeaua de furnizori și a stabili obligații juridice în acest sens. Susținem acest proces prin obiective
și planuri de acțiune și obținem activ îmbunătățirea continuă datorită
mentalității adoptate de noi.
Acceptarea celei mai actuale versiuni a Codului de conduită a
furnizorilor Schaeffler este un temei obligatoriu pentru o relație
profesională cu toți furnizorii. Valorile și recomandările Schaeffler
pentru rețeaua de furnizori sunt disponibile și în politicile noastre
de la adresa: www.schaeffler.com.
Politica noastră privind achizițiile sustenabile este comunicată
la nivelul întregului Grup Schaeffler și este accesibilă publicului.
Politica este supusă unor revizuiri periodice, pentru a i se evalua
relevanța continuă și pentru a stimula îmbunătățirile continue.

