КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА
ДОСТАВЧИК НА CARGILL
Нашият ангажимент да помагаме за процъфтяването на света

Целта на Cargill е да се изхранва светът по един безопасен, отговорен и екологичен начин. Ние разбираме, че веригите
на доставки, които поддържат глобалната хранителна система, трябва да бъдат устойчиви, като балансират нуждите на
днешните с нуждите на бъдещите поколения. Можем да постигнем нашата цел само като работим в тясно сътрудничество
с нашите партньори доставчици. Нашият Кодекс за поведение на доставчик разяснява как очакваме земеделските стопани,
производителите, производителите в промишлеността и останалите да работят с нас по постигането на тази цел – етично и в
съответствие с приложимото законодателство.

Нашите ръководни принципи

Седемте ръководни принципа на Cargill се прилагат за всички наши служители; те осигуряват глобално основата за нашата
дейност. Нашият „Кодекс за поведение на доставчик“ кара нашите партньори доставчици да спазват същите тези принципи.
Ние вярваме, че този съвместен ангажимент към етично поведение и почтеност е силна основа за делови отношения на
доверие, които създават споделени ценности.

1. Спазване на законодателството
Като отговорна компания ние очакваме нашите глобални
партньори доставчици да споделят нашия ангажимент към
спазване на законодателството.
Ние очакваме нашите партньори доставчици:

• да знаят и следват законите, които се прилагат за тях и
тяхната дейност;

• да третират законовите изисквания като минимален

стандарт;
• да предупреждават Cargill за всякакви материални
въпроси относно стоките и услугите, които предоставят
– особено въпросите, касаещи здраве и безопасност.
Това помага на Cargill да спазва глобалните разпоредби.

2. Извършване на дейността почтено
Ние търсим делови отношения, основаващи се на доверие,
прозрачност и взаимна отговорност.
Ние очакваме нашите партньори доставчици:

• да се съревновават честно и етично във връзка с
дейността на Cargill;

• никога да не предлагат или приемат подкупи, комисиони,

неуместни подаръци или гостоприемство, или други
подбуди към злоупотреба във връзка с дейността на Cargill;
• да избягват всякакъв конфликт на интереси, свързан с
финансови интереси или други договорености с наши
служители, които може да се считат за неуместни;
• да работят със своите собствени доставчици за
поощряване на делово поведение в съответствие с
принципите в този Кодекс.

3. Водене на точна и честна документация
Ние очакваме нашите партньори доставчици да поддържат
точна и честна документация. Това ни помага да вземаме
отговорни делови решения и да оповестяваме достоверна
и своевременна информация на нашите акционери.
Ние очакваме нашите партньори доставчици:

• да поддържат книги и документация, които отразяват всички

трансакции по един точен, честен и своевременен начин;

• да осъществяват подходящ одит на качеството и процеси
на съответствие по въпроси като безопасността на
продукти, храни и фуражи, здраве и безопасност на
работниците, както и труд и трудова заетост;
• да оповестяват, при поискване, местоположението на
съоръженията и известния произход на материалите,
за да се даде възможност за проследяване.

4. Изпълнение на деловите задължения
Ние работим с партньори доставчици, които споделят
нашето желание за изграждане на продуктивни делови
отношения. Това изисква честни комуникации, взаимно
уважение и спазване на поетите ангажименти.
Ние очакваме нашите партньори доставчици:

• да споделят нашия ангажимент по осъществяване на

дейността честно и прозрачно;
• да изпълняват своите делови задължения и да управляват
неочаквани събития по проактивен, своевременен и
открит начин.

5. Отношение към хората с достойнство
и уважение
Ние очакваме нашите партньори доставчици да ни
подкрепят при поставяне на приоритет на безопасността,
благополучието и достойнството на всяка личност,
чиито качества и усърдна работа ни подпомагат в
предоставянето на нашите продукти и услуги.
Ние очакваме нашите партньори доставчици:
• да осигуряват безопасни и здравословни условия на труд
във всички свои дейности;
• никога да не използват или толерират трафик на хора,
принудителен труд или детски труд, както е определено
от Международната организация на труда (МОТ);
• да насърчават приобщаваща работна среда, без
тормоз и дискриминация;
• да уважават правата на работниците на организиране
и колективно трудово договаряне;
• да спазват или надхвърлят всички законови изисквания
за компенсация и условия на труд;

6. Опазване на информацията, активите
и интересите на Cargill.
Ние очакваме нашите партньори доставчици да
пазят репутацията на Cargill и всяка информация или
собственост, която сме им доверили.
Ние очакваме нашите партньори доставчици:

• да пазят всяка конфиденциална информация на Cargill,

до която имат достъп, включително нейна интелектуална
собственост, търговски тайни или финансова информация;

• да опазват всякакво имущество, принадлежащо на
Cargill, докато е под техен контрол;

• да избягват всякакви ситуации, които могат умишлено да
навредят на нашите бизнес интереси или репутация.

7. Отговорност като глобални граждани
Ние разчитаме нашите партньори доставчици да помогнат
на Cargill да изхранва света по един безопасен, отговорен
и екологичен начин.
Ние очакваме нашите партньори доставчици:
• да поддържат стриктни стандарти при поощряване на
безопасността на продукти, храни и фуражи;
• да се стремят да намаляват въздействието върху
околната среда чрез мерки като спиране на
обезлесяването, свеждане до минимум емисиите
на парникови газове и изхвърлянето на отпадъци, и
използване на ресурсите ефективно;
• да опазват водните ресурси чрез свеждане до минимум
употребата на вода в техните дейности, избягване
на заразяването от техните дейности и намаляване
въздействието върху водните ресурси на общностите в
непосредствена близост;
• да уважават принципите на свободно, предварително и
информирано съгласие относно ресурсите и правата на
собственост на общностите с коренно население;
• да работят с Cargill за установяване на устойчиви
процеси и коригиране на проблеми с цел стимулиране на
непрекъснато подобрение и обществена стойност.

Нашата цел по постигане на доверено партньорство

Нашата цел е да изградим основани на доверие отношения с етични партньори доставчици, които следват тези седем
ръководни принципа. Ние очакваме нашите партньори доставчици да сътрудничат при нашите основателни искания за
информация, сертификации и/или достъп с цел одит. Когато съществува някакво опасение, нашата практика е да работим
с партньора доставчик. Може би можем да помогнем за идентифициране на възможни подобрения. Въпреки това, когато
даден въпрос не може да бъде коригиран или партньор доставчик няма желание да се ангажира, си запазваме правото да
прекратим нашите отношения.

При работата в тясно сътрудничество с нашите партньори доставчици вярваме, че можем да постигне
взаимен успех, докато помагаме за процъфтяването на общностите и света
За повече информация вижте www.cargill.com/supplier-code. Ако видите
или заподозрете поведение или делови практики, които мислите, че биха
нарушили нашия Кодекс за доставчик, моля, свържете се директно с
Cargill. Ако възникне проблем или за да получите помощ:
• се свържете с Вашия представител на Cargill; или
• се обадете на нашата сигурна открита линия по етични въпроси на Cargill.
Подробни данни за контакт и допълнителна информация на над 20 езика
може да бъде намерена на https://www.cargill.com/about/ethics-open-line-en.
Бързото свързване с нас помага да предотвратим проблеми и да коригираме
такива, които вече са възникнали. Обработваме бързо всички доклади,
безпристрастно и възможно най-конфиденциално.

