
ეთიკის პოლიტიკა გადახედვის თარიღი: 2021 წლის მაისი

Amer Sports-ის ეთიკის პოლიტიკა (შემდგომში, „ეთიკის პოლიტიკა“) Amer Sports-ის მომარაგების 
ქსელის სოციალურ და ეკოლოგიურ საფუძვლებს ადგენს. ეთიკის პოლიტიკა, როგორც Amer Sports-ს 
პასუხისმგებლიანი საქმიანობის სტრატეგია, ემყარება ჩვენს ვალდებულებას, დავიცვათ ადამიანთა 
უფლებები საერთაშორისო დონეზე აღიარებული სოციალური და ეთიკური სტანდარტების, მათ შორის 
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) სტანდარტების და ადამიანთა უფლებების შესახებ გაეროს 
უნივერსალური დეკლარაციის შესაბამისად. ეს განსაკუთრებით ეხება ქალებს, ბავშვებსა და მიგრანტ 
თანამშრომლებს. Amer Sports იზიარებს ამ ვალდებულებას მთელი მომარაგების ჯაჭვის მასშტაბით და 
თავის თანამშრომლებს პატივისცემით და ღირსეულად ეპყრობა.

ეთიკის პოლიტიკა ვრცელდება Amer Sports-ის მომარაგების ჯაჭვის ყველა ოპერატორზე, მათ შორის, 
მომწოდებლებზე (როგორც ეს განსაზღვრულია ქვემოთ) და Amer Sports-ის შიდა წარმოებისა და 
დისტრიბუციის საწარმოებზე (ერთობლივად მოიხსენიება, როგორც „დამსაქმებლები“). 
„მომწოდებლები“ არიან ბიზნეს პარტნიორები მომარაგების მთელი ჯაჭვის მასშტაბით, რაც მოიცავს, 
მაგრამ არა მხოლოდ, კონტრაქტორებს, ქვეკონტრაქტორებს და ნებისმიერ მხარეს, რომელიც მთლიანად 
ან ნაწილობრივ აწარმოებს ნაწილებს და მასალებს Amer Sports-ის პროდუქტებისთვის.

ეთიკის პოლიტიკაში მითითებული სტანდარტების შემდგომი დამუშავება მოცემულია სოციალური და 
ეკოლოგიური სტანდარტების შესაბამისობის საკონტროლო მაჩვენებლებში (შემდგომში, 
„შესაბამისობის მაჩვენებლები“). დამსაქმებლებმა უნდა იმოქმედონ აღნიშნული სტანდარტების 
(„შესაბამისობის საკონტროლო მაჩვენებლებში“ მოცემული დამატებების) და ყველა შესაბამისი 
ეროვნული და საერთაშორისო კანონმდებლობის, ნორმების, სამართლებრივი რეგულაციებისა და 
დარგში არსებული მოწინავე პრაქტიკის შესაბამისად, რომლებიც ეხება დამსაქმებლების საქმიანობას, 
რაც მოიცავს, მაგრამ არა მხოლოდ, წარმოებას, გაყიდვასა და დისტრიბუციას. სტანდარტებს შორის 
რაიმე სხვაობის შემთხვევაში, დამსაქმებლები ყველაზე მკაცრ სტანდარტებს დაიცავენ.

რადგან Amer Sports-ის აღმასრულებელი კომიტეტი (შემდგომში „აღმ. კომიტეტი“) ეთიკის პოლიტიკის 
შესრულებაზეა პასუხისმგებელი, ის რეგულარულად განიხილავს და ამტკიცებს ეთიკის პოლიტიკას. 
რაც შეეხება საკუთრებაში არსებულ საწარმოო და სადისტრიბუციო საწარმოებს, აღმ. კომიტეტი 
მიიჩნევს, რომ ეთიკის პოლიტიკის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი არიან გენერალური 
მენეჯერები. მიმწოდებლები თანახმა არიან, დაიცვან და განახორციელონ ეთიკის პოლიტიკა, Amer 
Sports-ის კორპორაციასთან ან მის ერთ-ერთ შვილობილ კომპანიასთან მომარაგების 
ხელშეკრულებების ხელმოწერის გზით. Amer Sports-ის მომარაგების დირექტორებმა უნდა 
უზრუნველყონ, რომ მათმა მიმწოდებლებმა ხელი მოაწერონ აღნიშნულ მომარაგების 
ხელშეკრულებებს. ბოლოს, აღმ. კომიტეტი პასუხისმგებლობას აკისრებს მიმწოდებელთა მდგრადობის 
ჯგუფს, რომ შეამოწმოს დამსაქმებლების მიერ ეთიკის პოლიტიკის შესრულება.

ზემოაღნიშნული პოლიტიკის შესაბამისად და Amer Sports-ის პასუხისმგებლიანი საქმიანობის 
სტრატეგიის გათვალისწინებით, დამსაქმებლები რეგულარულ კონტროლს ექვემდებარებიან, ხოლო 
მათი საქმიანობა ჩვენი ბიზნესის შენარჩუნებისა და განვითარების ნაწილია. დამსაქმებლები 
ვალდებული არიან, მოაგვარონ ნებისმიერი საკითხი, რომელიც იწვევს ადამიანთა უფლებებზე 
უარყოფით ზეგავლენას. დაინერგება ეფექტური მართვის სისტემები უწყვეტი გაუმჯობესების 
ხელშესაწყობად, დაწყებული ეთიკის პოლიტიკის მოთხოვნების შესრულებიდან დამთავრებული 
მდგრადი განვითარების სფეროში ლიდერობის დემონსტრირებით, როგორც საკუთარ საწარმოებში, 
ასევე პირდაპირ მიმწოდებლებთან ურთიერთობისას. დამსაქმებლებმა უნდა აწარმოონ ადეკვატური და 
გამჭვირვალე ჩანაწერები ეთიკის პოლიტიკის ყველა დებულებასთან შესაბამისობის დემონსტრირების 
მიზნით.

ეთიკის პოლიტიკის ნებისმიერი სტანდარტის დარღვევის შემთხვევაში, თანამშრომლებმა უნდა 
მიმართონ Amer Sports-ს ელფოსტით vsl@amersports.com ინგლისურ ან თავის მშობლიურ ენაზე. 
Amer Sports მკაცრად დაიცავს ყველა ინფორმაციის კონფიდენციალურობას. დაუშვებელია რაიმე სახის 
შურისძიება თანამშრომლებზე მათ მიერ პრობლემის წამოყენების გამო.

1. შრომითი ურთიერთობა

დამსაქმებლებმა უნდა მიიღონ და დაიცვან დასაქმების წესები და პირობები, რომლებიც 
ითვალისწინებს თანამშრომელთა პატივისცემას და სულ მცირე, მათი უფლებების დაცვას ეროვნული 
და საერთაშორისო შრომისა და სოციალური დაცვის კანონებისა და წესების შესაბამისად.

2. ბავშვთა შრომის აკრძალვა

აკრძალულია ბავშვთა შრომის გამოყენება ნებისმიერი ფორმით. დაუშვებელია თხუთმეტ (15) წელზე 
ნაკლები ასაკის, სავალდებულო განათლების დასრულების ასაკზე, ან ქვეყანაში დასაქმებისთვის 
დადგენილ მინიმალურ ასაკზე ნაკლები პირების დაქირავება, იმისდა მიხედვით, თუ რომელი ასაკი 
უფრო მეტია. ახალგაზრდა ადამიანების დაქირავებისას დაცული უნდა იქნას ყველა კანონმდებლობა, 
რომელიც ამ პირების დაცვას ითვალისწინებს. დაქირავების პროცესი უნდა მოიცავდეს ყველა 
დოკუმენტაციის შეგროვებას და შენახვას, რომელიც საჭიროა ყველა თანამშრომლის დაბადების 
თარიღის დასადასტურებლად და გადასამოწმებლად. ბავშვთა შრომის შემთხვევის გამოვლენისას, 
უნდა განხორციელდეს ეფექტური მაკორექტირებელი პროცედურა.

3. იძულებითი შრომის აკრძალვა

ადამიანების დასაქმება უნდა იყოს ნებაყოფლობითი. აკრძალულია ნებისმიერი იძულებითი ან 
არანებაყოფლობითი შრომის გამოყენება, იქნება ეს ციხე, მონობა, ვალის გამო შრომა ან სხვა. ასევე 
აკრძალულია ადამიანებით ვაჭრობისა და იძულებითი შრომის ყველა ფორმა, როგორიცაა დასაქმების 
დაწყებისას თანამშრომელთა დეპოზიტების მიღება ან მათი პირადობის დამადასტურებელი 
დოკუმენტების შენახვა. დამსაქმებლებმა და სამუშაო ძალის მიმწოდებელმა ორგანიზაციებმა არ უნდა 
დაიკავონ დასაქმებულის ხელფასის, შეღავათების, ქონების ან დოკუმენტების ნაწილი იმისათვის, რომ 
აიძულონ დასაქმებული, გააგრძელოს მუშაობა დამსაქმებელზე.

4. შევიწროებისა და ძალადობის აკრძალვა

თითოეულ თანამშრომელს პატივისცემით და ღირსეულად უნდა ეპყრობოდნენ. აკრძალულია 
ფიზიკური დასჯა, ძალადობის მუქარა ან ფიზიკური, სექსუალური, ფსიქოლოგიური ან სიტყვიერი 
შევიწროების ან ძალადობის ნებისმიერი ფორმა.

5. დისკრიმინაციის აკრძალვა

აკრძალულია დისკრიმინაცია რასის, რელიგიის, კასტის, დაბადების, ასაკის, ეროვნების, სოციალური 
ჯგუფის ან ეთნიკური წარმოშობის, სექსუალური ორიენტაციის, სქესის, საოჯახო პასუხისმგებლობის, 
ქორწინების სტატუსის, დასაქმებულთა ნებისმიერ ორგანიზაციაში წევრობის, მათ შორის 
პროფკავშირებში, პოლიტიკური კუთვნილების, პოლიტიკური აზრის ან უუნარობის ნიშნით 
სამსახურში აყვანის და დასაქმების დროს, ასევე ხელფასების გაცემის, შეღავათების მინიჭების, 
სწავლებაზე წვდომის, კარიერული წინსვლის, დისციპლინის, სამსახურიდან წასვლის ან პენსიაზე 
გასვლის დროს.

6. ანაზღაურება

ყველა თანამშრომელს უფლება აქვს მიიღოს რეგულარული სამუშაო კვირის ანაზღაურება, რომელიც 
საკმარისი იქნება თანამშრომლის ელემენტარული საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად და გარკვეული 
დისკრეციული შემოსავალის უზრუნველსაყოფად. დამსაქმებლები თანამშრომლებს გადაუხდიან 
მინიმალურ ანაზღაურებას ან არსებულ სახელფასო განაკვეთს, რომელი მათგანიც უფრო მაღალია, 
დააკმაყოფილებენ ყველა სამართლებრივ მოთხოვნას ხელფასთან დაკავშირებით და გასცემენ 
კანონმდებლობით, რეგულაციებით ან შესაბამისი შრომის ხელშეკრულებით განსაზღვრულ 
შეღავათებს. დამსაქმებლები მოწოდებული არიან, მუდმივად დახვეწონ თავისი საქმიანობა და მიიღონ 
შესაბამისი ზომები, ანაზღაურებაზე თანამშრომელთა უფლების თანდათანობით განხორციელების 
მიზნით.

7. სამუშაო საათები

დამსაქმებლები არ მოსთხოვენ დასაქმებულებს მათი ქვეყნის კანონმდებლობით დაშვებულ 
რეგულარულ და ზეგანაკვეთურ სამუშაო დროზე მეტხანს მუშაობას. რეგულარული სამუშაო კვირა არ 
უნდა აღემატებოდეს ორმოცდარვა (48) საათს. გამონაკლისი შემთხვევების გარდა, რეგულარული და 
ზეგანაკვეთური სამუშაო დროის ხანგრძლიობა კვირაში არ უნდა აღემატებოდეს სამოც (60) საათს. 
დამსაქმებლები თანამშრომლებს მისცემენ დასასვენებლად სულ მცირე გადაბმულად ოცდაოთხ (24) 
საათს ყოველ შვიდ დღეში ერთხელ. ყველა ზეგანაკვეთური სამუშაო უნდა იყოს 
ურთიერთშეთანხმებული. დამსაქმებლები რეგულარულად არ მოსთხოვენ თანამშრომლებს 
ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებას და აანაზღაურებენ ზეგანაკვეთურ სამუშაოს პრემიალური 
განაკვეთით.

8. ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

თანამშრომლებს უნდა ჰქონდეთ უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემო მოქმედი კანონმდებლობის 
შესაბამისად, სულ მცირე, წვდომა სასმელ წყალსა და სანიტარულ წერტილებზე, ხანძარსაწინააღმდეგო 
სისტემაზე, სათანადო განათებასა და ვენტილაციაზე. შრომის უსაფრთხოების იგივე სტანდარტები 
უნდა იყოს გათვალისწინებული ნებისმიერ საცხოვრებელში, რომლითაც დამსაქმებლები 
უზრუნველყოფენ თანამშრომლებს. უნდა გადაიდგას ქმედითი ნაბიჯები თანამშრომელთა შესაძლო 
დაზიანებისა და უბედური შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად, რომლებიც წარმოიშობა, 
დაკავშირებულია ან ხდება სამუშაოების მიმდინარეობისას, სამუშაო გარემოში არსებული 
საფრთხეების გამომწვევი მიზეზების შემცირების მეშვეობით, დარგის საფუძვლიანი ცოდნის და 
დარგში არსებული კონკრეტული საფრთხეების გათვალისწინებით. ყველა თანამშრომელმა უნდა 
გაიაროს რეგულარული და რეგისტრირებული შრომის უსაფრთხოების სწავლება. გარდა ამისა, 
აღნიშნული სწავლება განმეორებით ჩატარდება ახალი და ხელახლა დანიშნული 
თანამშრომლებისთვის.

9. გარემოს დაცვის სტანდარტები

მოქმედი ეკოლოგიური კანონებისა და რეგულაციების შესრულების გარდა, რომლებიც ეხება ქიმიური 
და სხვა საშიში ნივთიერებების დამუშავებას და უტილიზაციას, ნარჩენების გატანასა და მართვას, 
დამსაქმებლები ცდილობენ შეამცირონ თავისი საქმიანობის უარყოფითი ზეგავლენა ეკოლოგიაზე და 
მუდმივად აუმჯობესებენ ეკოლოგიურ მაჩვენებლებს.

10. გაერთიანების თავისუფლება და კოლექტიური მოლაპარაკებების წარმოების უფლება

დამსაქმებლები პატივს სცემენ თანამშრომელთა გაერთიანების თავისუფლებას, კოლექტიური 
მოლაპარაკებების ორგანიზებისა და ჩატარების უფლებას ყოველგვარი ჯარიმის დაკისრების ან ჩარევის 
გარეშე. თანამშრომლებს თავისუფლად შეუძლიათ შეუერთდნენ ნებისმიერ მათ მიერ არჩეულ 
ორგანიზაციას და ამას რაიმე უარყოფითი შედეგი არ მოჰყვება. თანამშრომლებს უფლება აქვთ, 
თავისუფლად აირჩიონ თავისი წარმომადგენლები. როდესაც გაერთიანების თავისუფლება და 
კოლექტიური მოლაპარაკებების უფლება იზღუდება კანონით, დამსაქმებლები ხელს არ შეუშლიან 
თანამშრომელთა გაერთიანების კანონიერ ალტერნატიულ საშუალებებს.

11. მონიტორინგი

Amer Sports და მის მიერ დანიშნული აგენტები (მათ შორის, მესამე მხარეები) ჩაერთვებიან 
მონიტორინგის საქმიანობაში, Amer Sports-ის ეთიკური პოლიტიკის განხორციელების 
სახელმძღვანელოში მითითებული გრაფიკის მიხედვით. კანონმდებლობასთან შესაბამისობის 
შემოწმების მიზნით, მონიტორინგის საქმიანობა მოიცავს სააღრიცხვო წიგნებისა და ჩანაწერების 
გადამოწმებას და თანამშრომლებთან კერძო გასაუბრებებს. დამსაქმებლებმა ადგილზე უნდა იქონიონ 
ყველა ინფორმაცია და დოკუმენტაცია, რომელიც საჭიროა წინამდებარე ეთიკის პოლიტიკის 
შესრულების დასამტკიცებლად.

12. ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა

დამსაქმებლებმა არ უნდა ხელყონ ან მიითვისონ მესამე მხარის ნებისმიერი პატენტი, სავაჭრო ნიშანი, 
საავტორო უფლება, კომერციული საიდუმლოება ან სხვა ინტელექტუალური საკუთრების უფლება, ან 
სხვაგვარად დაარღვიონ მესამე მხარის უფლებები წარმოების პროცესში.

13. კომუნიკაცია თანამშრომლებთან

დამსაქმებლებმა უნდა უზრუნველყონ თანამშრომლების ინფორმირება წინამდებარე ეთიკის 
პოლიტიკის შესახებ, მათთვის გასაგებ ენებზე, თვალსაჩინო ადგილას ეთიკის პოლიტიკის განთავსების 
მეშვეობით. ეთიკის პოლიტიკა ასევე ხელმისაწვდომია Amer Sports-ის ვებგვერდზე 
www.amerports.com. დამსაქმებლებმა უნდა შექმნან საჩივრების განხილვის ეფექტური მექანიზმები, 
რომლებიც ხელმისაწვდომი უნდა იყოს უშუალოდ იმ თანამშრომლებისთვის, რომლებსაც შეიძლება 
შეეხოთ ადამიანთა უფლებების დარღვევის საკითხი. დამსაქმებლებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ 
საჩივრების განხილვა მოხდეს სამართლიანად, საიმედოდ და ეფექტურად, ყოველგვარი სამაგიეროს 
მიზღვის გარეშე.

14. მონაცემთა კონფიდენციალურობა

დამსაქმებლები პატივს სცემენ თავისი თანამშრომლების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას. ყველა 
შეგროვებული ან შენახული პირადი მონაცემი დამუშავდება სამართლიანად, კეთილგონივრულად და 
კანონიერად, ადამიანთა პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვით.

15. კორუფციისა და მექრთამეობის აკრძალვა

დამსაქმებლები არ მონაწილეობენ უშუალოდ ან ირიბად ქრთამის, „მადლობის“ გასამრჯელოს, სხვა 
უკანონო ან არასათანადო გადახდების ან შეღავათების გაცემაში ან მიღებაში, რაც მიზნად ისახავს 
ბიზნესში უპირატესობის ან ფინანსური სარგებელის მიღწევას. თავიდან უნდა იქნას აცილებული 
სიტუაციები, რომებიც წარმოადგენს ან შეიძლება წარმოადგენდეს კონფლიქტს დამსაქმებელთა 
მოვალეობებსა და პირად ინტერესებს შორის.

16. ქვეკონტრაქტის გაფორმება

მიმწოდებლები არ გადასცემენ ქვეკონტრაქტით მზა პროდუქციას ან მის კომპონენტებს Amer Sports-ის 
წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე. დამსაქმებლები მონიტორინგს გაუწევენ თავის 
უფლებამოსილ ქვეკონტრაქტორებს (მათი არსებობის შემთხვევაში), წინამდებარე ეთიკის 
პოლიტიკასთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად.


