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Politica de etică a Amer Sports (denumită în continuare ”Politica de etică”) prezintă principiile 
fundamentale sociale și de mediu pentru lanțul de aprovizionare al Amer Sports. Politica de etică – 
ca parte integrantă a operațiunilor strategice responsabile ale Amer Sports – se bazează pe 
angajamentul nostru privind susținerea drepturilor omului în spiritul standardelor sociale și etice 
recunoscute internațional, inclusiv standardele Organizației Internaționale a Muncii (ILO) și 
Declarația Universală a Drepturilor Omului a Națiunilor Unite. Acest lucru este valabil mai ales în 
privința femeilor, copiilor și angajaților migranți. Amer Sports împărtășește acest angajament de a 
trata angajații cu respect și demnitate în cadrul întregului său lanț de aprovizionare.

Politica de etică se aplică tuturor operatorilor din lanțul de aprovizionare al Amer Sports, inclusiv 
Furnizorilor (definite mai jos) și unităților de producție și de distribuție interne ale Amer Sports 
deopotrivă (denumite în mod colectiv ”Angajați”). ”Furnizorii” sunt parteneri de afaceri în întregul 
lanț de aprovizionare, care includ, dar nu se limitează la contractanți, subcontractori și orice parte 
care operează unități ce produc materiale, componente pentru produsele Amer Sport, integral sau 
parțial.

Standardele stabilite în Politica de etică sunt elaborate detaliat în Criteriile de conformitate sociale 
și de mediu (denumite în continuare ”Criterii de conformitate”). Angajatori trebuie să respecte 
aceste standarde (astfel cum au fost completate de Criteriile de conformitate) și toate legile, 
regulile, reglementările legale și cele mai bune practici din industrie naționale și internaționale 
aplicabile cu privire la toate activitățile Angajatorilor, inclusiv, dar fără a se limita la cele care se 
aplică producției, vânzării și distribuției. Când apar diferențe între standarde, Angajatorii vor aplica 
standardele cele mai stricte.

Deoarece Comitetul executiv al Amer Sports (denumit în continuare ”ExCom”) este răspunzător 
pentru respectarea Politicii de etică, acesta revizuiește și aprobă în mod regulat Politica de etică. În 
ceea ce privește unităților de producție și de distribuție deținute, ExCom consideră că Directorii 
generali ai acestora răspund pentru implementarea Politicii de etică. Furnizorii își exprimă acordul 
de a respecta și de a implementa Politica de etică prin semnarea Acordurilor de furnizare cu 
Corporația Amer Sports sau cu una din filialele acesteia. Directorii de aprovizionare ai Amer Sports 
sunt responsabili pentru ca Furnizorii lor să semneze astfel de Acorduri de furnizare. În cele din 
urmă, ExCom consideră că echipa de Sustenabilitate a Comerciantului este responsabilă pentru 
monitorizarea respectării de către Angajatori a Politicii de etică.

Conform acesteia și urmând strategia de operațiuni responsabile a Amer Sports, angajatorii sunt 
monitorizați în mod regulat, și performanța lor este un factor pe care îl luăm în considerare pentru 
a menține și a crește afacerea noastră. Angajatorii trebuie să rezolve orice problemă care au un 
efect negativ asupra drepturilor omului. Trebuie implementate sisteme de gestionare eficiente 
care să stimuleze îmbunătățirea continuă prin îndeplinirea cerințelor Politicii de etică pentru a 
demonstra o conducere sustenabilă în propriile lor unități și la furnizorii lor direcți. Angajatorii 
trebuie să țină evidențe adecvate și transparente pentru a demonstra conformitatea cu toate 
dispozițiile Politicii de etică.

În cazul încălcării a oricărei norme a Politicii de etică, angajații sunt încurajați să sesizeze Amer 
Sports în privința acestor probleme trimițând un e-mail la adresa vsl@amersports.com în limba 
engleză sau în limba lor maternă. Amer Sports va păstra strict confidențialitatea tuturor 
informațiilor. Angajații nu vor suferi represalii din cauza problemelor ridicate.

1. RELAȚIILE DE MUNCĂ

Angajatorii trebuie să adopte și să adere la regulile și condițiile de muncă care respectă angajații și, 
cel puțin, le protejează drepturile conform legilor și reglementărilor naționale și internaționale în 
domeniul muncii și al asigurărilor sociale.

2. INTERZICEREA MUNCII COPIILOR

Angajarea copiilor pentru muncă de orice fel este interzisă. Nicio persoană sub cincisprezece (15) 
ani sau sub vârsta absolvirii învățământului obligatoriu sau sub vârsta legală pentru angajare din 
țara respectivă, oricare este mai mare, nu va fi angajată. Angajarea persoanelor tinere va respecta 
orice legi aplicabile pentru protejarea acestor persoane. Procedura de angajare va include 
colectarea și păstrarea tuturor necesare pentru confirmarea și verificarea datei de naștere a tuturor 
angajaților. În cazul în care se identifică exploatarea copiilor prin muncă, trebuie implementată o 
procedură de remediere eficientă.

3. INTERZICEREA MUNCII FORȚATE

Angajarea persoanelor trebuie să fie voluntară și este interzisă utilizarea oricărei munci forțate sau 
involuntare, fie prin încarcerare, legare, legare prin contract sau alt mod. Toate formele de trafic de 
ființe umane și muncă forțată, precum avansuri pentru cazare sau reținerea documentelor de 
identitate de la angajați la începerea serviciului sunt de asemenea interzise. Nici Angajatorii, nici 
orice entitate care furnizează forță de muncă pentru aceasta nu vor reține nicio parte a salariului, 
beneficiilor, proprietății sau documentelor unui angajat, pentru a-l forța pe acesta să continue 
munca pentru Angajatori.

4. INTERZICEREA HĂRȚUIRII ȘI ABUZULUI

Fiecare angajat trebuie tratat cu demnitate și respect și sunt interzise pedepsele corporale, 
amenințările cu violența sau orice altă formă de hărțuire sau abuz fizic, sexual, psihic sau verbal.

5. INTERZICEREA DISCRIMINĂRII

Nu trebuie să existe discriminare în practicile de angajare, inclusiv salarii, beneficii, acces la 
formare, promovare, disciplină, reziliere sau pensionare, pe bază de rasă, religie, apartenență la o 
anumită castă, naștere, vârstă, naționalitate, apartenență la un grup social sau origine etnică, 
orientare sexuală, sex, responsabilități familiale, stare civilă, apartenență la organizații ale 
angajaților, inclusiv uniuni, afiliere politică, opinii politice sau dizabilitate.

6. COMPENSAȚIE

Fiecare muncitor are dreptul la compensație suficientă pentru a săptămână de lucru obișnuită 
pentru a-și putea satisface nevoile de bază și a oferi un venit discreționar. Angajatorii vor plăti cel 
puțin salariul minim sau salariul general corespunzător, oricare este mai mare, vor respecta toate 
cerințele legale referitoare la salarii, și vor furniza orice beneficii cerute de legea, reglementările 
aplicabile sau contractul de muncă respectiv. Angajatorii se angajează să facă îmbunătățiri 
continue, și sunt încurajați să întreprindă acțiuni pentru a implementa progresiv drepturile de 
compensare ale angajaților.

7. ORE DE LUCRU

Angajatorii nu vor solicita angajaților să lucreze mai mult decât orele obișnuite și orele 
suplimentare permise de legislația țării unde angajați sunt angajați. Săptămâna obișnuită de lucru 
nu va depăși patruzeci și opt (48) de ore. Cu excepția circumstanțelor extraordinare, suma orelor 
obișnuite și orelor suplimentare lucrate într-o săptămână nu trebuie să depășească șaizeci (60) de 
ore. Furnizorii le vor permite angajaților să aibă cel puțin douăzeci și patru (24) de ore consecutive 
de odihnă în fiecare interval de șapte zile. Toate orele suplimentare vor fi stabilite de comun acord. 
Furnizorii nu vor solicita ore suplimentare în mod regulat și vor compensa toate orele suplimentare 
lucrate la tarif special.

8. SĂNĂTATE ȘI SECURITATE

Angajații trebuie să beneficieze de un loc de muncă sigur și sănătos, în conformitate cu legile 
aplicabile, asigurându-se, cel puțin, accesul rezonabil la apă potabilă și unități sanitare, siguranță 
împotriva incendiilor și iluminat și ventilație adecvate. Aceleași standarde de sănătate și securitate 
trebuie aplicate în orice loc de cazare asigurat de către angajatori pentru angajați. Trebuie luate 
măsuri efective pentru prevenirea posibilelor accidente și vătămări ale sănătății angajaților, 
derivate din, asociate cu sau apărute în timpul programului, minimizând riscurile de pericol 
inerente mediului de la locul de muncă și având în vedere cunoștințele predominante privind 
industria și orice pericole specifice. Toți angajații vor primi cursuri de formare regulate și 
înregistrate privind sănătatea și securitatea; mai mult, astfel de cursuri de formare vor fi repetate 
pentru angajații noi și redistribuiți.

9. STANDARDE DE MEDIU

Pe lângă respectarea legilor și reglementărilor de mediu aplicabile cu privire la manevrarea și 
eliminarea chimicalelor și altor materiale periculoase, eliminarea și gestionarea deșeurilor, 
Angajatorii se străduiesc să reducă impactul negativ al funcționării asupra mediului și să 
îmbunătățească în mod constant performanța de mediu.

10. LIBERTATEA DE ASOCIERE ȘI DREPTUL LA NEGOCIERE COLECTIVĂ

Angajatorii respectă dreptul angajaților la libertatea de asociere și dreptul de a organiza și de a 
negocia colectiv, fără penalizări sau interferențe. Angajații sunt liberi să se alăture unei organizații 
la alegere, iar acest lucru nu va atrage consecințe negative asupra acestora. Angajații au 
permisiunea să își aleagă liber propriii reprezentanți. Când dreptul la libertatea de asociere și 
negociere colectivă este restricționat prin lege, angajatorii nu vor obstrucționa metodele 
alternative legale de asociere a angajaților.

11. MONITORIZARE

Amer Sports și agenții săi desemnați (inclusiv terțe părți) se vor angaja în activități de monitorizare 
conform unui program specificat în Ghidul de implementare a Politicii de etică a Amer Sports. 
Pentru a verifica conformitatea, activitățile de monitorizare vor include revizuiri ale evidențelor și 
înregistrărilor și interviurile private cu angajații. Angajatorii vor menține la locație toate 
informațiile și documentele necesare pentru a demonstra conformitatea cu această Politică de 
etică.

12. PROTECȚIA PROPRIETĂȚII INTELECTUALE

Angajatorii vor evita încălcarea directă sau indirectă sau însușirea ilegală a unui brevet, mărci 
înregistrate, drept de autor, secret comercial sau oricărui alt drept de proprietate intelectuală al 
oricărei terțe părți, sau încălcarea în orice alt mod a oricăror drepturi ale oricărei terțe părți, în 
cadrul procesului de fabricare.

13. COMUNICAREA CU ANGAJAȚII

Angajatorii vor lua măsurile necesare pentru a se asigura că prevederile acestei Politici de etică 
sunt comunicate angajaților printr-o postare proeminentă a acestei Politici de etică în limbi pe care 
angajații le înțeleg. Politica de etică este de asemenea disponibilă pe site-ul web al Amer Sports: 
www.amerports.com. Angajatorii trebuie să stabilească mecanisme eficiente pentru plângeri care 
să fie direct accesibile angajaților care ar putea fi afectate de probleme adverse legate de drepturile 
omului. Angajatorii se vor asigura că evaluarea plângerilor se va face într-o manieră corectă, 
credibilă și eficientă, fără represalii.

14. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Angajatorii vor respecta confidențialitatea angajaților acestora. Toate datele personale colectate 
sau reținute vor fi procesate într-o manieră corectă, discretă și legală, care protejează intimitatea 
persoanelor.

15. INTERZICEREA CORUPȚIEI ȘI DĂRII DE MITĂ

Angajatorii nu se vor angaja în darea sau luarea, directă sau indirectă, de mită, recompense, alte 
plăți ilicite sau beneficii neadecvate, cu scopul de a obține un avantaj în afaceri sau un câștig 
financiar. Trebuie evitate situațiile care implică un conflict sau apariția unui conflict între datoria 
față de Angajatori și interesul personal.

16. SUBCONTRACTAREA

Furnizorii nu vor subcontracta produse finite sau lucrări de producere a componentelor fără 
aprobarea prealabilă scrisă de la Amer Sports. Angajatorii vor monitoriza subcontractorii lor 
autorizați (dacă există) pentru a asigura conformitatea cu această Politică de etică.


