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Felelős és etikus beszerzési politika
A Crown Holdings, Inc. világméretű cégcsaládján keresztül elkötelezett amellett, hogy működésünk
minden területén etikusan és felelősségteljesen járjon el.
A fenntarthatóság alapvető érték a Crown -nál. A Crown beszállítói magatartási kódexének egyik fő
hajtóereje annak biztosítása, hogy beszállítóink megértsék fenntarthatósági értékeinket, és
megfeleljenek azoknak. Arra biztatjuk beszállítóinkat, hogy folyamatosan dolgozzanak azon, hogy a
beszállítói kódexben szereplő fenntartható fejlődési elveket megvalósítsák saját működésükben és
ellátási láncukban.
A Crown -nál a környezeti elkötelezettség üzleti filozófiánk alapvető része. A Crown elismeri, hogy az
emberi egészség és a környezet védelme helyes üzleti gyakorlat, amely megőrzi az erőforrásokat és védi
az alkalmazottakat, az ügyfeleket, a lakosságot és a környezetet.
Minden felelős vállalkozásnak figyelembe kell vennie a napi üzleti döntéshozatali folyamatok lehetséges
környezeti hatásait, valamint a természeti erőforrások megőrzésének, a források csökkentésének, az
anyagok újrafeldolgozásának és a szennyezés ellenőrzésének lehetőségeit a tisztább levegő és víz
biztosítása, valamint a hulladéklerakók hulladékának csökkentése érdekében. A Crown megköveteli
beszállítóitól, hogy az összes hatályos környezetvédelmi törvénynek megfelelően folytassák üzleti
tevékenységüket, és erősen ajánlja, hogy beszállítói fenntartható gyakorlatokat alkalmazzanak
tevékenységük során a természeti erőforrások megőrzése és környezeti hatásuk minimalizálása
érdekében.
A Crown elvárja beszállítóitól, hogy támogassák és tartsák tiszteletben az emberi jogok védelmét, és
gondoskodjanak arról, hogy ne vegyenek részt az emberi jogok megsértésében. A Crown elvárja
beszállítóitól, hogy támogassák és tartsák tiszteletben az emberi jogok védelmét, és gondoskodnak arról,
hogy ne vegyenek részt az emberi jogok megsértésében. A beszállítóktól elvárják, hogy tartsák be az
összes alkalmazandó munkajogot, beleértve a bérekkel, túlórákkal, szabadságokkal, hiányzásokkal,
fogyatékossággal, maximális munkaidővel és törvényes munkához való joggal kapcsolatos
jogszabályokat is.
Felelős és etikus beszerzés
A felelősségteljes és etikus beszerzés magában foglal minden olyan lépést, amelyet annak érdekében
terveztek és hoztak meg, hogy a beszerzést etikusan, társadalmilag és környezetileg felelősségteljesen
végezzék. Most minden korábbinál jobban érdekli az embereket, hogy honnan származnak termékeik és
hogyan gyártották őket (egészen az anyagforrásig). Az érdekelt felek nyomást gyakoroltak a vállalatokra,
hogy foglalkozzanak ezekkel az aggályokkal, vagy szembe kell nézniük a hírnevükkel, és esetleg
szabályozási büntetéssel kell számolniuk. Ezenkívül a nyilvános felháborodás, a szabályozási
intézkedések és a befektetői aggodalom mind a dominóba kerülhet a költséges gyártási késésekbe,
miközben a beszállítók igyekeznek fenntarthatóbb és etikusabb forrásból származó cseréket biztosítani.
Felelős és etikus beszerzési célok:
A Crown Felelős és Etikus Forrás Programja célja, hogy azonosítsa és megszüntesse a Crown
küldetésével és jövőképével ellentétes negatív környezeti és társadalmi gyakorlatokat.
A Crown felelősségteljes és etikus beszerzési programja kifejezetten az üzleti tevékenységünk
alapvető és alapvető fontosságú nyersanyagaira és szolgáltatásaira összpontosít. Az alábbiakban
összefoglaljuk programunk céljait:
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2025 -ig a Crown alapvető nyersanyagainak és alapvető szolgáltatóinak 75% -át
(kiadások szerint) értékelték, és megfelelnek a Crown felelős és etikus
beszerzési irányelveinek és követelményeinek
2025-re minden olyan beszállítót, amelyet a Crown felelős és etikus
beszerzési szabványaink szerint magas kockázatúnak minősített, harmadik
fél általi ellenőrzések értékelték
2030 -ra az alapvető nyersanyagok és alapvető szolgáltatók (byspend) 100% -át
értékelték, és megfelelnek a Crown felelős és etikus beszerzési irányelveinek és
követelményeinek

A Crown felelősségteljes és etikus beszerzési programjának megvalósítási szintjei: A
kiválóságra és a folyamatos fejlesztésre való törekvés a Crown üzleti tevékenységének fontos
aspektusa. A Crown bátorítja és ajánlja a beszállítóknak az alábbiakat:
- Folyamatosan fejlesszék termékeiket és/vagy szolgáltatásaikat a minőség javítása, a
költségek csökkentése és termékeik környezetre gyakorolt hatásának csökkentése
érdekében.
- Pontos ellátási lánc -nyilvántartások vezetése.
- Határozza meg, tűzze ki a célokat és hajtson végre cselekvési terveket a környezeti hatások
csökkentésére a víz- és energiafelhasználás, a szennyvízkibocsátás, az üvegházhatású
gázok kibocsátása, a hulladékképződés, a hulladéklerakók használata és a csomagolás
területén.
- Törekedjenek környezeti lábnyomuk csökkentésére, vállalják a fenntarthatósági kérdések
folyamatos javítását, és támogassák a Crown fenntarthatósági programjának céljainak elérését.
- Fenntartható forrásból származó anyagok beszerzése, amelyek összeegyeztethetők a
Crown termelési folyamatainak igényeivel.
A Crown felelősségteljes és etikus beszerzési programjának folyamatos fejlesztési folyamata magában
foglalja a következő megvalósítási karok telepítését idővel:
1- A Crown globálisan kiterjeszti a folyamatban lévő felelős beszerzési programját, előtérbe
helyezve a vállalat leggyakoribb és/vagy legnagyobb beszerzési kategóriáit. Ezek a kategóriák
teszik ki összköltségünk legnagyobb részét. Az ilyen vásárlások apró módosításai jelentősen
befolyásolhatják mind az okozott hatásokat, mind a vállalat fejlődését.
2- A Crown ki fogja használni az új szerződéses tárgyalások vagy
felülvizsgálati/megújítási/átértékelési folyamatok adta lehetőséget, hogy a társadalmi és
környezeti kritériumokat beépítse a beszerzési döntésekbe. Ez magában foglalja, de nem
kizárólagosan, annak biztosítását, hogy a Crown beszállítói magatartási kódexét megértsék és
elfogadják, és a szükséges kérdéseket feltegyék beszerzési értékeléseinken keresztül.
3- A vállalat által megvásárolt alapvető áruk és alapszolgáltatások esetében, amelyekről a Crown
úgy ítéli meg, hogy az alábbi tényezők bármelyikének hatása miatt nagy valószínűséggel negatív
társadalmi és/vagy környezeti hatásokkal járnak, a Crown fontolóra veszi harmadik féltől
származó értékelések és auditok alkalmazását:
a. a szabályozás és a bűnüldözés hiánya abban a régióban, ahonnan
származnak.
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b. Az érdekelt felek, a tudományos körök, az ipar és a civil társadalmi szervezetek
által azonosított, iparágra jellemző kihívások és jó hírnévvel kapcsolatos
kockázatok.
c. az ellátási lánc átláthatóságának és/vagy nyomon követhetőségének hiánya.
d. a kritikus termék-input ellátások folyamatosságának kockázata.
4- A Crown Felelősségteljes és Etikus Beszerzési Program követelményeinek való megfelelés
bizonyítékaként a Crown elfogadja a szállítók és/vagy alvállalkozóik által felajánlott harmadik
féltől származó ellenőrzéseket, ha ezeket a harmadik feleket hiteles hitelesítési forrásnak
tekinti a Crown és az érdekelt felek. Jelenleg ez a lista többek között az alábbiakat foglalja
magában: Ecovadis, SEDEX ASI.
5- Saját programunknak megfelelően és az ügyfelek kéréseire válaszul a Crown arra ösztönzi
beszállító partnereinket, hogy csatlakozzanak és tartsák fenn tagságukat az Etikus
Kereskedelmi Kezdeményezésben (ETI) vagy hasonló etikus kereskedelmi szervezetekben,
valamint az Aluminium Stewardship Initiative-ban (ASI).
6- A Crown felelősségteljes és etikus beszerzésről szóló képzési programot állít ki
beszerzési csapata számára világszerte.
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