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„Amer Sports“ Etikos politikoje (toliau – Etikos politika) nustatyti „Amer Sports“ tiekimo 
grandinės socialiniai ir aplinkosaugos pagrindai. Etikos politika – neatsiejama „Amer Sports“ 
atsakingos veiklos strategijos dalis – grindžiama mūsų įsipareigojimu ginti žmogaus teises 
pagal tarptautiniu mastu pripažintus socialinius ir etinius standartus, įskaitant Tarptautinės 
darbo organizacijos (TDO) standartus ir Jungtinių Tautų Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją. 
Tai ypač aktualu moterims, vaikams ir darbuotojams migrantams. Bendrovė „Amer Sports“ 
pritaria šiam įsipareigojimui visoje tiekimo grandinėje su darbuotojais elgtis pagarbiai ir 
oriai.

Etikos politika taikoma visiems „Amer Sports“ tiekimo grandinės operatoriams, įskaitant 
tiek tiekėjus (kaip apibrėžta toliau), tiek „Amer Sports“ vidaus gamybos ir platinimo įmones 
(toliau kartu vadinami Darbdaviais). Tiekėjai – tai verslo partneriai visoje tiekimo grandinėje, 
įskaitant rangovus, subrangovus ir bet kurią šalį, valdančią įrenginius, kuriais gaminami visi 
ar dalis „Amer Sports“ produktų komponentų, medžiagų.

Etikos politikoje nustatyti standartai išsamiau išdėstyti Socialinės ir aplinkosauginės 
atitikties gairėse (toliau – Atitikties gairės). Darbdaviai privalo laikytis šių standartų 
(papildytų Atitikties gairėmis) ir visų galiojančių nacionalinių ir tarptautinių įstatymų, 
taisyklių, teisinių reglamentų ir geriausios pramonės praktikos, susijusios su bet kokia 
Darbdavių veikla, įskaitant, bet neapsiribojant, tų, kurie taikomi gamybai, pardavimui ir 
platinimui. Kai atsiranda standartų skirtumų, Darbdaviai taiko griežčiausius standartus.

Kadangi „Amer Sports“ vykdomasis komitetas (toliau – Vykdomasis komitetas) yra 
atsakingas už Etikos politikos laikymąsi, jis reguliariai peržiūri ir tvirtina Etikos politiką. 
Nuosavybės teise valdomų gamybos ir platinimo įmonių atveju Vykdomasis komitetas mano, 
kad už Etikos politikos įgyvendinimą yra atsakingi jų atitinkami generaliniai direktoriai. 
Tiekėjai sutinka laikytis ir įgyvendinti Etikos politiką pasirašydami tiekimo sutartis su „Amer 
Sports Corporation“ arba viena iš jos patronuojamųjų įmonių. Už savo tiekėjų pasirašytas 
tiekimo sutartis atsakingi „Amer Sports“ tiekimo direktoriai. Galiausiai Vykdomasis 
komitetas įpareigoja Tiekėjų tvarumo komandą stebėti, kaip Darbdaviai laikosi Etikos 
politikos.

Pagal tai ir vadovaujantis „Amer Sports“ atsakingos veiklos strategija, Darbdaviai yra 
reguliariai stebimi, o jų veiklos rezultatai yra neatsiejama mūsų verslo išlaikymo ir augimo 
dalis. Reikalaujama, kad Darbdaviai išspręstų visus klausimus, kurie daro neigiamą poveikį 
žmogaus teisėms. Turi būti įdiegtos veiksmingos valdymo sistemos, kad būtų skatinamas 
nuolatinis tobulėjimas nuo Etikos politikos reikalavimų laikymosi iki lyderystės tvarumo 
srityje demonstravimo savo įmonėse ir savo lygmens tiekėjų įmonėse. Darbdaviai turi tvarkyti 
tinkamus ir skaidrius įrašus, kad įrodytų, jog laikosi visų Etikos politikos nuostatų.

Jei pažeidžiami kokie nors Etikos politikos standartai, darbuotojai raginami atkreipti „Amer 
Sports“ dėmesį į problemas el. paštu vsl@amersports.com  anglų arba savo gimtąja kalba. 
Bendrovė „Amer Sports“ visą informaciją laiko griežtai konfidencialia. Darbuotojai negali būti 
persekiojami dėl iškeltų problemų.

1. DARBO SANTYKIAI

Darbdaviai priima ir laikosi taisyklių ir įdarbinimo sąlygų, kurios gerbia darbuotojus ir bent 
jau užtikrina jų teises pagal nacionalinius ir tarptautinius darbo ir socialinės apsaugos 
įstatymus bei taisykles.

2. VAIKŲ DARBO DRAUDIMAS

Draudžiama įdarbinti vaikus į bet kurią poziciją. Negalima įdarbinti jaunesnių nei penkiolikos 
(15) metų arba jaunesnių nei privalomojo mokslo baigimo amžiaus, arba jaunesnių nei šalyje 
nustatytas minimalus įdarbinimo amžius, vaikų, priklausomai nuo to, kuris amžius yra 
didesnis. Įdarbinant jaunuolius, reikia laikytis visų tokių asmenų apsaugai taikomų įstatymų. 
Įdarbinimo procedūra apima visų dokumentų, reikalingų visų darbuotojų gimimo datai 
patvirtinti ir patikrinti, rinkimą ir tvarkymą. Nustačius vaikų darbo atvejus, turi būti 
įgyvendinama veiksminga taisomoji procedūra.

3. PRIVERSTINIO DARBO DRAUDIMAS

Asmenų įdarbinimas yra savanoriškas ir draudžiama naudoti bet kokį priverčiamąjį ar 
priverstinį darbą, nesvarbu, ar tai būtų kalėjimas, ar vergiškas darbas, ar darbas už atlygį, ar 
kitoks darbas. Taip pat draudžiama bet kokia prekyba žmonėmis ir priverstinis darbas, 
pavyzdžiui, užstatas už apgyvendinimą arba asmens tapatybės dokumentų paėmimas iš 
darbuotojo pradėjus dirbti. Nei Darbdaviai, nei koks kitas ūkio subjektas, negali atskaityti 
atlyginimo, išmokų, turto ar dokumentų dalies, kad priverstų tokį darbuotoją toliau dirbti 
Darbdaviams.

4. PRIEKABIAVIMO IR PIKTNAUDŽIAVIMO DRAUDIMAS

Su kiekvienu darbuotoju turi būti elgiamasi oriai ir pagarbiai, draudžiama taikyti kūno 
bausmes, grasinimus smurtu ar bet kokias kitas fizinio, seksualinio, psichologinio ar žodinio 
priekabiavimo ar smurto formas.

5. DISKRIMINACIJOS DRAUDIMAS

Draudžiama diskriminuoti samdant ir įdarbinant, įskaitant darbo užmokestį, išmokas, 
galimybę dalyvauti mokymuose, paaukštinimą, drausminę nuobaudą, atleidimą iš darbo ar 
išėjimą į pensiją, taip pat dėl rasės, religijos, kastos, gimimo, amžiaus, tautybės, socialinės 
grupės ar etninės kilmės, seksualinės orientacijos, lyties, šeiminių pareigų, šeimyninės 
padėties, narystės darbuotojų organizacijose, įskaitant profesines sąjungas, politinės 
priklausomybės, politinių pažiūrų ar negalios.

6. ATLYGINIMAS

Kiekvienas darbuotojas turi teisę į atlyginimą už įprastą darbo savaitę, kurio pakaktų 
pagrindiniams darbuotojo poreikiams patenkinti ir tam tikroms laisvai disponuojamoms 
pajamoms gauti. Darbdaviai moka bent minimalų darbo užmokestį arba atitinkamą vyraujantį 
darbo užmokestį, priklausomai nuo to, kuris iš jų yra didesnis, laikosi visų teisinių 
reikalavimų dėl darbo užmokesčio ir teikia visas išmokas, kurių reikalaujama pagal 
galiojančius įstatymus, kitus teisės aktus arba atitinkamą darbo sutartį. Darbdaviai yra 
įsipareigoję nuolat tobulėti ir skatinami imtis veiksmų, kad palaipsniui įgyvendintų 
darbuotojų teises į darbo užmokestį.

7. DARBO VALANDOS

Darbdaviai negali reikalauti, kad darbuotojai dirbtų ilgiau nei įprastas ir viršvalandinis laikas, 
leidžiamas pagal šalies, kurioje darbuotojai dirba, įstatymus. Įprastinė darbo savaitė neturi 
viršyti keturiasdešimt aštuonių (48) valandų. Išskyrus išimtinius atvejus, reguliarių ir 
viršvalandžių valandų suma per savaitę neturi viršyti šešiasdešimties (60) valandų. 
Darbdaviai suteikia darbuotojams ne mažiau kaip dvidešimt keturias (24) valandas iš eilės 
poilsio per kiekvieną septynių dienų laikotarpį. Visi viršvalandiniai darbai atliekami bendru 
sutarimu. Darbdaviai nereikalauja reguliariai dirbti viršvalandžių ir už visus viršvalandžius 
moka priemokas.

8. SVEIKATA IR SAUGA

Darbuotojams turi būti suteiktos saugios ir sveikos darbo vietos pagal galiojančius įstatymus, 
užtikrinant bent jau galimybę naudotis geriamuoju vandeniu ir sanitariniais įrenginiais, 
priešgaisrinę saugą, tinkamą apšvietimą ir ventiliaciją. Tokie patys sveikatos ir saugos 
standartai turi būti taikomi ir visuose būstuose, kuriuos darbdaviai suteikia darbuotojams. 
Turi būti imamasi veiksmingų priemonių užkirsti kelią galimiems nelaimingiems 
atsitikimams ir darbuotojų sveikatos sužalojimams, kurie gali kilti dėl darbo, būti su juo 
susiję arba įvykti darbo metu, sumažinant pavojaus, būdingo darbo vietos aplinkai, priežastis 
ir atsižvelgiant į vyraujančias žinias apie pramonę ir konkrečius pavojus. Visiems 
darbuotojams reguliariai rengiami ir registruojami sveikatos ir saugos mokymai, be to, tokie 
mokymai kartojami naujiems ir iš naujo paskirtiems darbuotojams.

9. APLINKOSAUGOS STANDARTAI

Darbdaviai ne tik laikosi galiojančių aplinkosaugos įstatymų ir reglamentų, susijusių su 
cheminių medžiagų ir kitų pavojingų medžiagų tvarkymu ir šalinimu, atliekų šalinimu ir 
tvarkymu, bet ir stengiasi mažinti neigiamą savo veiklos poveikį aplinkai bei nuolat gerinti 
aplinkosauginį veiksmingumą.

10. ASOCIACIJŲ LAISVĖ IR TEISĖ Į KOLEKTYVINES DERYBAS

Darbdaviai gerbia darbuotojų teisę į asociacijų laisvę ir teisę organizuotis bei vesti 
kolektyvines derybas be jokių nuobaudų ar trukdžių. Darbuotojai gali laisvai stoti į pasirinktą 
organizaciją ir tai jiems nesukels jokių neigiamų pasekmių. Darbuotojams leidžiama laisvai 
rinkti savo atstovus. Kai teisė laisvai jungtis į asociacijas ir vesti kolektyvines derybas yra 
ribojama pagal įstatymus, darbdaviai neturi trukdyti teisėtiems alternatyviems darbuotojų 
jungimosi į asociacijas būdams.

11. STEBĖSENA

„Amer Sports“ ir jos paskirti atstovai (įskaitant trečiąsias šalis) vykdys stebėseną pagal 
tvarkaraštį, kuris nurodytas „Amer Sports“ etikos politikos įgyvendinimo vadove. Siekiant 
patikrinti, ar laikomasi reikalavimų, stebėsenos veikla apima buhalterinių knygų ir įrašų 
peržiūrą ir privačius pokalbius su darbuotojais. Darbdaviai vietoje saugo visą informaciją ir 
dokumentus, reikalingus įrodyti, kad laikomasi šios etikos politikos.

12. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGA

Darbdaviai vengia tiesiogiai ar netiesiogiai pažeisti ar pasisavinti bet kokį patentą, prekės 
ženklą, autorių teises, komercinę paslaptį ar kitas bet kurios trečiosios šalies intelektinės 
nuosavybės teises arba kitaip pažeisti bet kurios trečiosios šalies teises gamybos procese.

13. PRANEŠIMAI DARBUOTOJAMS

Darbdaviai imasi tinkamų priemonių užtikrinti, kad apie šią Etikos politiką darbuotojams būtų 
pranešama aiškiai paskelbiant šią Etikos politiką darbuotojams suprantamomis kalbomis. 
Etikos politiką taip pat galima rasti „Amer Sports“ interneto svetainėje www.amerports.com. 
Darbdaviai sukuria veiksmingus skundų Darbdaviai nustato veiksmingus skundų nagrinėjimo 
mechanizmus, kurie būtų tiesiogiai prieinami darbuotojams, kurie gali nukentėti dėl 
neigiamų žmogaus teisių problemų. Darbdaviai užtikrina, kad skundų nagrinėjimas būtų 
vykdomas sąžiningai, patikimai ir veiksmingai, nesiimant jokių atsakomųjų veiksmų.

14. DUOMENŲ PRIVATUMAS

Darbdaviai gerbia savo darbuotojų privatumą. Visi surinkti ar saugomi asmens duomenys 
tvarkomi sąžiningai, diskretiškai ir teisėtai, kad būtų apsaugotas asmenų privatumas.

15. KORUPCIJOS IR KYŠININKAVIMO DRAUDIMAS

Darbdaviai nedalyvauja tiesiogiai ar netiesiogiai duodant ar priimant kyšius, papirkimus, 
kitus neteisėtus mokėjimus ar netinkamą naudą, kuria siekiama verslo pranašumo ar 
finansinės naudos. Reikia vengti situacijų, kuriose kyla konfliktas arba konflikto tarp pareigų 
darbdaviams ir asmeninių interesų regimybė.

16. SUBRANGOS SUTARČIŲ SUDARYMAS

Tiekėjai negali sudaryti subrangos sutarčių dėl gatavų prekių ar komponentų gamybos darbų 
be išankstinio raštiško „Amer Sports“ sutikimo. Darbdaviai kontroliuoja savo įgaliotus 
subrangovus (jei tokių yra), kad užtikrintų šios Etikos politikos laikymąsi.


