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სტაბილურობა

და გარე დაინტერესებულ მხარეთა მიმართ

1.0 მიზანი
ENKA გლობალური პროექტების განხორციელებისას, იყენებს
ეთიკის შესაბამისობის უმაღლეს სტანდარტებს. კომპანიამ ხელი
მოაწერა და პასუხისმგებლობა აიღო შეასრულოს გაეროს
გლობალური პრინციპების ხელშეკრულება და მისი 10 პრინციპი.
ENKA მთელი თავისი საქმიანობით პატივს სცემს ადამიანის უფლებათა
უნივერსალურ დეკლარაციაში განმარტებულ უფლებებს.
ამ კონტექსტში, ENKA-ს მოლოდინი სხვა ორგანიზაციების მხრიდან,
რომლებთანაც ოგი თანამშრომლობს, არის ის, რომ ეს ორგანიზაციებიც პასუხისმგებლობით
ეკიდებიან აღნიშნულ ღირებულებებისადმი ერთგულების საკითხს.
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2.0 მაშტაბები
ENKA-ს მიმწოდებლის ქცევის წესები ადგენს საქმიანი ეთიკის ნორმებს,
რომელთა დაცვა ევალება ENKA-ს მიმწოდებლებს, ქვეკონტრაქტორებს,
კონსულტანტებს, მომსახურების მიმწოდებლებს, წარმომადგენლებსა
და ბიზნესპარტნიორებს (აქ და შემდგომ მოიხსენიება როგორც
“მიმწოდებელი“).
ყველა მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ENKA-ს
მიმწოდებლის ქცევის წესების გააზრება და დაცვა მათი
თანამშრომლების, წარმომადგენლებისა და ქვეკონტრაქტორების მიერ.
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3.0 ქცევის წესები
ENKAS-ს მიმწოდებლები იღებენს ვალდებულებას იმაზე, რომ,
როგორც თვითონ, ისე მათი თანამშრომლები, ქვეკონტრაქტორები
და მიმწოდებლები იმოქმედებენ ქვემოთ განმარტებული წესების
შესაბამისად.
ENKAS-ს მიმწოდებლები:
3.1 კანონთან შესაბამისობა
ა) მოქმედებენ კანონის და რეგლამენტის მოთხოვნების
შესაბამისად და სრულად ექვემდებარებიან მას
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3.2 ადამიანის უფლებები და სამართლიანი სამუშაო პირობები
ბ) არ გამოიყენებენ ბავშვის შრომას და დაიცავენ მოზარდის
დასაქმებასთან დაკავშირებით შრომის საერთაშორისო
ორგანიზაციის მიერ დადგენილ ყველა რეგულაციას.
გ) არ გამოიყენება იძულებითი შრომის რაიმე ფორმას.
დ) არ გამოიყენებენ დისკრიმინაციის რაიმე ფორმას
თანამშრომლების მიმართ (ეროვნების, რელიგიის, ენის, სქესის,
სექსუალური ორიენტაციის, შეზღუდული შესაძლებლობებისა და
სხვა ნიშნით).
ე) არ განახორციელებენ, წაახალისებენ ან დაუშვებენ ფიზიკურ
ანგარიშსწორებას; ფსიქოლოგიურ, ფიზიკურ, სექსუალურ ზეწოლას
ან სიტყვიერ შეურაცხყოფას; სასტიკ ან ღირსების შემლახავ
დისციპლინურ ზომებს ან არასათანადო მოპყრობის სხვა ფორმებს.
ვ) თანამშრომლებს ხელფასს გადაუხადიან სექტორში არსებული
საშუალო ხელფასის სულ მცირე მინიმალური ან სამართლიანი
ტარიფის შესაბამისად.
ზ) დაიცავენ იმ ქვეყნის სამუშაო საათების გრაფიკსა და მუშათა
უფლებების კანონმდებლობას, რომელ ქვეყანაშიც მიმდინარეობს
სამუშაოები.
თ) პატივისცემით მოეკიდებიან დასაქმებულთა უფლებას
ჩამოაყალიბონ დამოუკიდებელი პროფკავშირები და გახდნენ
დამოუკიდებელი ორგანიზაციების წევრები.
ი) ადგენენ ადგილობრივი საზოგადოების ადამიანის უფლებების
დარღვევის რისკებს, იღებენ საჭირო ზომებს უფლებების დარღვევის
თავიდან ასაცილებლად. იღებენ შესაბამის ზომებს ადამიანის
უფლების დარღვევის პრევენციის მიზნით. ადგენენ საკომუნიკაციო
არხებს ადამიანის უფლებების დარღვევის შესახებ შეტყობინების
გასაკეთებლად და საკუთარ თავზე იღებენ დაზარალებულთა
ზარალის ანაზღაურებას.
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3.3 გარემოსდაცვა, დასაქმებულთა ჯანმრთელობა და შრომის უსაფრთხოება
კ) ვალდებულნი არიან, უზრუნველყონ უსაფრთხო და ჰიგიენური სამუშაო
გარემო. ამ კონტექსტში ისინი იღებენ ყველა საჭირო ზომას და უზრუნველყოფენ
ყველა სახის აღჭურვილობას. ატარებენ ტრეინინგებს თანამშრომლებისთვის
სამუშაო უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის საკითხებზე და ახდენენ
ინსპექტირებას ნებისმიერ შემთხვევაში.
ლ) ვალდებულნი არიან, მაქციმალური წვლილი შეიტანონ და ხელი შეუწყონ
ENKA -ს მიერ სამუშაოების შესრულებისას სამუშაო უსაფრთხოებისა და
ჯანმრთელობის დაცვის საკითხებს.
მ) უწყვეტ რეჟიმში უზრუნველყოფენ დასაქმებულთა მომარაგებას სუფთა
სასმელი წყლითა და საკვები პროდუქტებით, ასევე უზრუნველყოფენ
სამედიცინო მომსახურებაზე წვდომას.
ნ) იღებენ ყველა ზომას გარემოზე ზიანის მიყენების პრევენციისთვის.
ო) სწავლობენ განსახორციელებელი სამუშაოების გარემოზე ზემოქმედების
გავლენას და ადგენენ უარყოფითი შედეგების შემცირების გეგმებს.
პ) ცდილობენ, მოიპოვონ შსაბამისი სერთიფიკატები (FSC,MSC), რათა აჩვენონ, რომ
უპირატესობას ანიჭებენ ეკოლოგიასა და ბუნების დაცვაზე ორიენტირებულ
საქმიანობას.
ჟ) მათი გარემოს მართვის სისტემა პრიორიტეტს ანიჭებს ადგილობრივი ბუნების,
ფლორის, ფაუნისა და გადაშენების პირას მყოფი სახეობების დაცვას
3.4 უსაფრთხოება
რ) ვალდებულნი არიან, უზრუნველყონ უსაფრთხო სამუშაო გარემო
დასაქმებულთათვის. ამ მიზნით,. იღებენ ყველა სახის უსაფრთხოების ზომებს.
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3.5 ბრძოლა მექრთამეობასა და კორუფციასთან და ანტიკონკურენტული
ქცევის პრევენცია
ს) თანხმობას აცხადებენ, საქმიანობის განხორციელების პროცესში, უპირობოდ
მიაწოდონ ENKA-ს ინფორმაცია და იმოქმედონ გამჭვირვალობის პრინციპით.
ტ) თავს არიდებენ კონკურენციის შემაფერხებელ ქმედებებს.
უ) არ გასცემენ და არ იღებენ ქრთამს, არ ერთვებიან კორუფციულ
გარიგებებში. მექრთამეობისა და კორუფციის თავიდან აცილების მიზნით
კომპანიაში აყალიბებენ აუცილებელ მექანიზმს და იღებენ ყველა სახის
საჭირო ზომებს.
ქრთამი გულისხმობს ფიზიკური ან იურიდიული პირების მიერ ღირებულების
მქონე ნივთის შეთავაზებას ან დაპირებას სამუშაოების დაუშვებელი ფორმით
შესრულებისთვის. ქრთამად შეიძლება, ჩაითვალოს ნაღდი ფული, საჩუქარი,
სამოგზაურო ან სხვა სახის ხარჯების დაფინანსება, საცხოვრებელი ფართი,
ფასდაკლება, საშეღავათო პირობები, დასაქმება ან სამუშაოს დაწყების
შესაძლებლობა, პოლიტიკური ან საქველმოქმედო შემოწირულობა ან
ნებისმიერი პირდაპირი ან ირიბი ანგარიშსწორება.
ფ) ENKA-ს კერძო და კონფიდენციალური ინფორმაცია ითვლება კომპანიის
ერთერთ მნიშვნელოვან აქტივად. კერძო და კონფინდენციალური
ინფორმაცია გულისხმობს ისეთ ინფორმაციას, რომელიც ზოგადად არ არის
საჯარო და რომლის გამჟღავნებამ შესაძლოა, ზიანი მიაყენოს კომპანიის
ინტერესებს ან მისი კონკურენტები დააყენოს უპირატეს მდგომარეობაში.
მაგალითისთვის, აღნიშნული ინფორმაციათა ჩამონათვალში შედის
ტექნიკური ინფორმაცი, დიზაინისა და პროცედურების შესახებ მონაცემები,
ფასწარმოების შესახებ ინფორმაცია, სამუშაო ან სტრატეგიული გეგმები,
პროექტის განხორციელება, ინფორმაცია პროგრამული უზრუნველყოფისა და
ტექნოლოგიის შესახებ, სამეცნიერო-კვლევითი ხასიათის ინფორმაცია,
მომხმარებელთა და პარტნიორთა სიები, მომხმარებელთა და პარტნიორთა
კერძო საკუთრებასთან დაკავშირებული კონფენდენციალური ინფორმაცია.
მესამე პირის შესახებ კომპანია ENKA-სთვის და მისი მიმწოდებლისთვის
ნდობით გადაცემული კონფიდენციალური ინფორმაცია, როგორიცაა
პარტნიორების კერძო და კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომლის დაცვის
ვალდებულება იკისრა კომპანიამ.
ENKA– ს მიმწოდებლები ვალდებულნი არიან გამოიჩინონ მზაობა და მიიღონ
საჭირო ზომები სამუშაო ადგილზე თუ მის გარეთ ENKA– ს კერძო და
კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვის კუთხით, საკუთარი
შესაძლებლობების შესაბამისად.
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წესების დარღვევი შემთხვევაში

ENKA-ს მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს საჩივრების სამართლიანი მექანიზმი,
რომელსაც, ზემოაღნიშნული წესების დარღვევის შემთხვევაში, გამოიყენებენ
თანამშრომლები და მიმწოდებლები, სამაგიეროს გადახდის მოლოდინის გარეშე
კომპანიის მხრიდან.
„ENKA-ს მიმწოდებლების ქცევის წესებთან“ დაკავშირებით შეკითხვების არსებობის
შემთხვევაში, მიმწოდებლებს შეუძლიათ, ისარგებლონ ENKA-ს ეთიკის ცხელი ხაზით.
წესების დარღვევის ან წესების დარღვევის თაობაზე ეჭვის წარმოშობის შემთხვევაში,
ENKA-S მომწოდებლებს, თანამშრომლებსა და ქვეკონტრაქტორებს შეტყობინების მიზნით
შეუძლიათ, დარეკონ კომპანია ENKA-ს ეთიკის ცხელ ხაზზე და მიაწოდონ ინფორმაცია
ENKA-ს ეთიკის ცხელ ხაზზე დაკავშირება შესაძლებელია ორშაბათიდან პარასკევის
ჩათვლით დილის 9 საათიდან საღამოს 6 საათამდე. ცხელ ხაზზე შეტყობინების გაკეთება
შესაძლებელია თურქულ, ინგლისურ, რუსულ და ყაზახურ ენებზე. ამასთან, დაცული
იქნება შეტყობინების ავტორის ანონიმურობა.
კომპანია ENKA-ს მხრიდან წესების დარღვევის აღმოჩენის ან დარღვევის შესახებ სანდო
შეტყობინების მიღებისთანავე, კომპანიას შეუძლია, მიმწოდებლისგან მოითხოვოს
შესაბამისი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია და, მიმწოდებლისთვის შეტყობინების
გაგზავნით ან შეუტყობინებლად, ჩაატაროს შემოწმება ზემოაღნიშნულ წესებთან
შესაბამისობის დასადგენად. მიმწოდებელი ვალდებულია, წარადგინოს მოთხოვნილი
დოკუმენტები 2 დღის ვადაში.
ENKA უფლებამოსილია, მოითხოვოს მომწოდებლის ნებისმიერი თანამშრომლის
გათავისუფლება, რომელიც არ ითვალისწინებს კანონს ან ქცევის წესებს, ან შეწყვიტოს
საქმიანი ურთიერთობა კონკრეტულ მიმწოდებელთან.
მიმწოდებლის რომელიმე თანამშრომლის, განყოფილების ან ქვეკონტრაქტორის მიერ
„ENKA-ს მიმწოდებლების ქცევის წესების“ და/ან მექრთამეობასთან ბრძოლისა და
ანტიკორუფციული ნორმების დარღვევამ შესაძლოა, გამოიწვიოს ENKA-სთან დადებული
კონტრაქტის გაუქმება.
ამ დოკუმენტში აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით, ENKA-ს მიმწოდებლებს
კომპანიის საქმიანი ქცევის წესების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მოძიება
შეუძლიათ ქვემოთ მოცემულ ბმულზე:
(https://www.enka.com/sustainability/home/ethics-compliance/)
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