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Етичните правила на Amer Sports (наричани по-нататък накратко „Етични правила“) 
определят социалните и екологичните основи на веригата за доставки на Amer Sports. Като 
неразделна част от стратегията за отговорни операции на Amer Sports етичните правила се 
основават на ангажимента ни да отстояваме правата на човека в духа на международно 
признатите социални и етични стандарти, включително стандартите на Международната 
организация на труда (МОТ) и Всеобщата декларация на ООН относно правата на човека. 
Това важи особено за жените, децата и служителите мигранти. Amer Sports споделя в 
цялата си верига за доставки ангажимента да се отнася с уважение и достойнство към 
служителите.

Етичните правила важат за всички оператори във веригата за доставки на Amer Sports, 
включително доставчиците (както е определено по-долу) и вътрешните производствени и 
дистрибуторски съоръжения на Amer Sports (събирателно наричани „служители“). 
„Доставчици“ са бизнес партньори по цялата верига за доставки, включително, но не само, 
изпълнители, подизпълнители и съответните съоръжения на трети страни, произвеждащи 
компоненти, материали за продуктите на Amer Sports изцяло или частично.

Стандартите, заложени в Етичните правила, са допълнително разработени в показателите 
за социално и екологично съответствие (наричани по-нататък „показатели за 
съответствие“). Работодателите трябва да спазват тези стандарти (както са допълнени от 
показателите за съответствие) и всички приложими национални и международни закони, 
правила, законови разпоредби и най-добрите отраслови практики, свързани с която и да е 
от дейностите на работодателите, включително, но не само, приложимите за 
производството, продажбата и разпространението. Когато възникнат различия в 
стандартите, работодателите прилагат най-строгите от тях.

Тъй като Изпълнителният комитет на Amer Sports (наричан по-нататък „Изпълком“) е 
отговорен да поддържа етичните правила. Той редовно ги преглежда и одобрява. За 
собствените производствени и дистрибуторски съоръжения Изпълкомът счита, че за 
прилагането на етичните правила отговарят съответните изпълнителни директори. 
Доставчиците приемат да поддържат и прилагат етичните правила, като подписват 
споразумения за доставка с Amer Sports Corporation или едно от дъщерните дружества на 
Amer Sports Corporation. Директорите на Amer Sports по снабдяването са отговорни техните 
доставчици да сключат такива споразумения за доставка. И накрая, екипът за устойчивост 
на доставчиците е отговорен пред Изпълкома за наблюдение на спазването на етичните 
правила от страна на работодателите.

Съгласно това и в изпълнение на стратегията за отговорни операции на Amer Sports 
работодателите се наблюдават редовно и ефективността им е част от съображенията ни за 
запазване и разрастване на бизнеса ни. Работодателите са длъжни да отстраняват всички 
проблеми, които оказват неблагоприятно въздействие върху човешките права. Трябва да 
бъдат внедрени ефективни системи за управление, за да се постигне непрекъснато 
усъвършенстване – от изпълнение на изискванията на етичните правила до 
демонстриране на лидерство в устойчивостта в собствените съоръжения и доставчиците 
от нивото им. Работодателите поддържат адекватни и прозрачни записи, за да доказват 
спазването на всички разпоредби на етичните правила.

В случай на нарушение на стандарти на етичните правила служителите се насърчават да 
насочат вниманието на Amer Sports, като изпратят имейл до vsl@amersports.com на 
английски или на родния си език. Amer Sports ще запази цялата информация строго 
поверителна. Служителите не трябва да отмъщават поради повдигнати проблеми.

1. ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Работодателите приемат и спазват правилата и условия на труд, които зачитат 
работниците и, като минимум, защитават правата им съгласно националните и 
международните трудови и социалноосигурителни закони и разпоредби.

2. ЗАБРАНА НА ДЕТСКИ ТРУД

Заетостта на детски труд е забранена в каквото и да е качество. Лица на възраст под 
петнадесет (15) години или под възрастта за завършване на задължително образование 
или под минималната законова възраст за наемане на работа в държавата, в зависимост 
от това коя от двете е по-висока, не може да бъдат наемани на работа. Наемането на 
работа на млади хора трябва да отговаря на всички закони, приложими за защита на тези 
лица. Процедурата по наемане включва събиране и поддържане на цялата документация, 
която е необходима за потвърждаване и проверка на датата на раждане на всички 
служители. При идентифициране на детския труд се прилага процедура за ефективно 
отстраняване.

3. ЗАБРАНА НА ПРИНУДИТЕЛЕН ТРУД

Наемането на работа на хора е доброволно и е забранено да се използва какъвто и да е 
принудителен или недоброволен труд, независимо дали е в затвора, лишен от свобода, 
робство или друго. Всички форми на трафик на хора и принудителен труд, като внасяне на 
депозити или задържане на документи за самоличност от служител при започване на 
работа, също са забранени. Нито работодателите, нито който и да е субект, доставящ 
работна ръка, не удържат част от заплатата, обезщетенията, имуществото или 
документите на който и да е служител, за да принудят този служител да продължи да 
работи за работодателите.

4. ЗАБРАНА НА ТОРМОЗ И ЗЛОУПОТРЕБА

Всеки служител трябва да бъде третиран с достойнство и уважение. Забранено да се 
използват телесни наказания, заплахи с насилие или всякакви други форми на физически, 
сексуален, психологически или словесен тормоз или злоупотреба.

5. ЗАБРАНА НА ДИСКРИМИНАЦИЯ

Забранява се дискриминация при наемане и заетост, включително заплата, обезщетения, 
достъп до обучение, повишаване, дисциплина, прекратяване или пенсиониране въз основа 
на раса, религия, каста, раждане, възраст, националност, социална група или етнически 
произход, сексуална ориентация, пол, семейни отговорности, семейно положение, 
членство в организации на служители, включително синдикати, политическа 
принадлежност, политическо мнение или увреждане.

6. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Всеки работник има право на обезщетение за редовна работна седмица, което е 
достатъчно, за да отговори на основните нужди на работника и да осигури известен 
дискреционен доход. Работодателите трябва да плащат най-малко минималната работна 
заплата или съответната преобладаваща заплата, която от двете е по-висока, да спазват 
всички законови изисквания относно заплатите и да осигуряват всички предимства, 
изисквани от приложимото законодателство, разпоредби или съответния трудов договор. 
Работодателите се ангажират с непрекъснато подобряване и се насърчават да 
предприемат действия за прогресивно прилагане на правата на възнаграждение на 
служителите.

7. РАБОТНО ВРЕМЕ

Работодателите не изискват от служителите да работят повече от редовното и 
извънредното работно време, разрешено от закона на държавата, в която са наети 
служителите. Редовната работна седмица не трябва да надвишава четиридесет и осем 
(48) часа. Освен в изключителни обстоятелства сумата на редовните часове и часовете за 
извънреден труд за една седмица не трябва да надвишава шестдесет (60) часа. 
Работодателите позволяват на служителите поне двадесет и четири (24) последователни 
часа почивка през всеки седемдневен период. Целият извънреден труд трябва да бъде 
съгласуван. Работодателите не изискват редовно извънреден труд и компенсират целия 
извънреден труд с надбавка.

8. ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

На служителите трябва да се осигури безопасно и здравословно работно място в 
съответствие с приложимите закони, като се осигури минимум достъп до питейна вода и 
санитарни съоръжения, пожарна безопасност и подходящо осветление и вентилация. 
Същите стандарти за здраве и безопасност се прилагат във всяко жилище, което 
работодателите предвиждат за служителите. Предприемат се ефективни стъпки за 
предотвратяване на потенциални злополуки и наранявания на служителите, произтичащи 
от, свързани със или възникнали в хода на работа, чрез свеждане до минимум на 
причините за опасностите, присъщи на работната среда, и като се имат предвид 
преобладаващите познания за индустрията и на всякакви специфични опасности. Всички 
служители ще получат редовно и записано обучение по здраве и безопасност. Освен това 
такова обучение се повтаря за нови и преназначени служители.

9. ЕКОЛОГИЧНИ СТАНДАРТИ

В допълнение към спазването на приложимите екологични закони и разпоредби относно 
боравенето и изхвърлянето на химикали и други опасни материали, изхвърлянето и 
управлението на отпадъците, работодателите се стремят да намалят отрицателните 
въздействия върху околната среда от своите операции и непрекъснато да подобряват 
екологичните показатели.

10. СВОБОДАТА НА СДРУЖАВАНЕ И ПРАВОТО НА КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРЯНЕ

Работодателите зачитат правата на служителите на свободно сдружаване и правото да се 
организират и колективно да договарят без наказание или намеса. Служителите са 
свободни да се присъединят към организация по свой избор и това не трябва да води до 
негативни последици за тях. Служителите могат свободно да избират свои представители. 
Когато правото на свобода на сдружаване и колективно договаряне е ограничено по закон, 
работодателите не трябва да възпрепятстват законните алтернативни средства за 
сдружаване на работниците.

11. НАБЛЮДЕНИЕ

Amer Sports и посочените от Amer Sports агенти (включително трети страни) ще участват в 
дейности по мониторинг по график, посочен в Ръководството за прилагане на етичните 
правила на Amer Sports. За да се провери спазването, дейностите по мониторинг включват 
прегледи на книги и записи и лични интервюта със служители. Работодателите поддържат 
на място цялата информация и документация, които са необходими за доказване на 
съответствие с тази етичните правила.

12. ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Работодателите избягват пряко или косвено да нарушават или присвояват какъвто и да е 
патент, търговска марка, авторско право, търговска тайна или друго право на 
интелектуална собственост на трета страна или да нарушават по друг начин каквито и да 
било права на трети страни в производствения процес.

13. СЪОБЩЕНИЯ ДО СЛУЖИТЕЛИТЕ

Работодателите предприемат подходящи стъпки, за да гарантират, че тези етични правила 
се съобщават на служителите чрез публикуване на видно място на тези етични правила на 
езици, които служителите разбират. Етичните правила са достъпни и на уебсайта на Amer 
Sports www.amerports.com.Работодателите създават ефективни механизми за изпращане 
на жалби, които са достъпни директно за служителите, които могат да бъдат засегнати от 
неблагоприятни проблеми с правата на човека. Работодателите гарантират, че проблемите 
в жалбите се преглеждат по справедлив, достоверен и ефективен начин, без да има 
ответни мерки.

14. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Работодателите зачитат поверителността на служителите си. Всички събрани или 
съхранявани лични данни ще бъдат обработвани по справедлив, дискретен и законен 
начин, който защитава неприкосновеността на личния живот.

15. ЗАБРАНА НА КОРУПЦИЯ И ПОДКУПВАНЕ

Работодателите не участват в даването или получаването, пряко или непряко, на подкупи, 
рушвети, други незаконни плащания или неподходящи облаги, предназначени за постигане 
на бизнес предимство или финансова печалба. Трябва да се избягват ситуации, които 
включват конфликт или поява на конфликт между задължението към работодателите и 
личния интерес.

16. ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

Доставчиците не могат да възлагат на подизпълнители работа по производство на готови 
изделия или компоненти без предварително писмено одобрение от Amer Sports. 
Работодателите наблюдават упълномощените подизпълнители (ако има такива), за да 
гарантират спазването на тази етични правила.


