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Ang Patakarang Etikal (Ethical Policy) ng Amer Sports (tutukuyin dito na, “Patakarang Etikal”) ay nagtatakda ng 
mga pangunahing pundasyong panlipunan at pangkapaligiran para sa hanay ng mga tustos (chain of supplies) sa 
Amer Sports. Ang Patakarang Etikal – bilang isang integral na bahagi ng estratehiya ng Amer Sports para sa 
responsableng operasyon – ay nakabatay sa ating pagtataguyod sa mga karapatang pantao sa diwa ng mga 
kinikilala sa buong mundong mga pamantayang panlipunan at pang-etikal kabilang ang mga Pamantayan ng 
Pandaigdigang Organisasyon sa Paggawa (International Labor Organization - ILO) at sa Pandaigdigang 
Deklarasyon ng Nagkakaisang Bansa sa mga Karapatang Pantao (United Nations’ Universal Declaration on Human 
Rights). May katotohanan ito lalong-lalo na sa mga kababaihan, mga bata at mga migranteng empleyado. 
Ibinabahagi ng Amer Sports ang naturang paninindigan sa loob ng buong hanay nito ng mga tagapagtustos upang 
tratuhin ang mga empleyado nang may paggalang at dignidad.

Ang Patakarang Etikal ay angkop sa lahat ng mga operator ng hanay ng mga tustos sa Amer Sports kabilang ang 
mga Tagapagtustos o Suppliers (ayon sa binigyang kahulugan sa ibaba) at sa internal na mga pasilidad ng Amer 
Sports sa parehong paggawa (manufacturing) at pamamahagi (distribution) (magkakasama ay tatawaging “Mga 
Nag-eempleyo” o “Employers”). Ang “Mga Tagapagtustos” o “Suppliers” ay mga katuwang sa negosyo sa buong 
hanay ng tustos kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga kontraktor, mga sub-kontraktor, at sinuman o 
alinmang partido na nagpapatakbo ng mga pasilidad na gumagawa ng mga komponente, mga materyales para sa 
mga produkto ng Amer Sports nang buo o nang bahagi.

Ang mga pamantayang itinakda sa Patakarang Etikal ay lalo pang pinalawig sa Mga Panlipunan at 
Pangkapaligirang Pamantayang Sukatan ng Pagsunod (Social and Environmental Compliance Benchmarks) 
(tutukuyin dito na, “Mga Pamantayang Sukatan ng Pagsunod” o “Compliance Benchmarks”). Ang mga 
Nag-eempleyo o Employers ay susunod sa mga pamantayang ito (ayon sa pagka-suplemento ng mga 
Pamantayang Sukatan sa Pagsunod o Compliance Benchmarks) at sa lahat ng mga naaangkop na pambansa at 
pandaigdigang mga batas, patakaran, mga regulasyong legal at mga pinakamahuhusay na gawi sa negosyo na 
tumutukoy sa alinman sa mga gawain ng mga Nag-eempleyo, kabilang ang, nang walang limitasyon, iyong mga 
naaangkop sa paggawa (manufacture), pagbebenta (sale) at pamamahagi (distribution). Kung magkakaroon ng 
mga salungatan sa mga pamantayan, ipatutupad ng mga Nag-eempleyo ang pinaka-istriktong mga pamantayan.

Dahil nga sa ang Ehekutibong Komite ng Amer Sports (Executive Committee – tutukuyin dito na, “ExCom”) ay may 
pananagutang itaguyod ang Patakarang Etikal, binabalik-aral nito at inaaprubahan ang Patakarang Etikal sa 
regular na batayan. Para sa mga pag-aaring pasilidad sa paggawa at pamamahagi, kinikilala ng ExCom ang 
kani-kanilang mga kinauukulang General Manager bilang mga pinuno sa pagpapatupad ng Patakarang Etikal. 
Ang mga Tagapagtustos o Suppliers ay sumasang-ayon na itataguyod at ipatutupad ang Patakarang Etikal sa 
pamamagitan ng paglagda sa mga Kasunduan sa Tustos (Supply Agreements) kasama ang Korporasyong Amer 
Sports (Amer Sports Corporation) o ang isa sa kanyang mga subsidyariya. Ang mga Direktor para sa mga 
Pagkukunan (Sourcing Directors) ng Amer Sports ang may responsibilidad para sa kani-kanilang mga 
Tagapagtustos o Suppliers upang lagdaan ang mga naturang Kasunduan sa Tustos (Supply Agreements). Huli sa 
lahat, ibinibigay ng ExCom sa pangkat para sa Pagka-masusustena ng Nagtitinda (Vendor Sustainability) ang 
responsibilidad na magmonitor ng pagsunod ng mga Nag-eempleyo sa Patakarang Etikal.

Alinsunod sa naturan at sa pagsunod ng Amer Sports sa mga estratehiya sa responsableng mga operasyon, ang 
mga nag-eempleyo ay regular na sinusubaybayan, at ang kanilang pagganap ay bahagi ng ating 
isinasaalang-alang upang panatilihin at palaguin ang ating negosyo. Ang mga nag-eempleyo ay inaatasang bigyan 
ng solusyon ang anumang mga isyu na sanhi ng mga hindi magagandang epekto sa mga karapatang pantao. Ang 
epektibong sistema ng pangangasiwa ay ipatutupad upang maisulong ang tuloy-tuloy na paghusay ng pagtugon 
mula sa mga iniaatas ng Patakarang Etikal hanggang sa pagpapakita ng nasusutenang pamumuno sa sarili nilang 
mga pasilidad at sa kanilang mga katuwang na tagapagtustos (tier suppliers). Ang mga Nag-eempleyo (Employers) 
ay kailangang magmentina ng sapat at malinaw na mga rekord upang maipakita ang pagsunod sa lahat ng mga 
probisyon sa ilalim ng Patakarang Etikal.

Kung mayroong paglabag sa alinman sa mga pamantayan ng Patakarang Etikal, ang mga empleyado ay 
hinihikayat na dalahin sa atensyon ng Amer Sports ang mga isyu sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa 
vsl@amersports.com na nasa wikang English o nasa kanilang sariling katutubong wika. Pananatilihin ng Amer 
Sports na mahigpit na kumpidensiyal ang mga impormasyon. Ang mga empleyado ay hindi gagantihan dahil sa 
isinumiteng mga isyu.

1. KAUGNAYAN SA PAGKA-EMPLEYO (EMPLOYMENT RELATIONSHIP)

Ang mga nag-eempleyo (employers) ay magpapatupad ng at susunod sa mga patakaran at kondisyon ng 
pagka-empleyo na gumagalang sa mga empleyado at, sa minimum, ay magbabantay ng kanilang mga karapatan 
sa ilalim ng pambansa at pandaigdigang mga batas at regulasyon sa panlipunang seguridad.

2. PAGBABAWAL SA PAGTATRABAHO NG BATA (CHILD LABOR)

Ipinagbabawal sa anumang kapasidad ang pagtatrabaho ng bata. Walang tao na wala pang labinlimang (15) taon, 
o wala pa sa edad para makapagkumpleto ng kompulsaryong edukasyon, o wala pa sa legal na pinakamababang 
edad upang ma-empleyo sa bansa, alinman ang mas mataas, ang pagtatrabahuhin o gagawing empleyado. Ang 
pag-eempleyo ng mga batang-bata pa ay dapat na sumunod sa anumang mga batas na angkop para sa proteksyon 
ng mga naturang bata.

Ang pamamaraan kaugnay ng pagkuha sa kanila ay kailangang may kasamang pagkolekta at pagmementina ng 
lahat ng mga dokumentasyong kailangan upang makumpirma at maberepika ang petsa ng kapanganakan ng 
lahat ng mga empleyado. Isang epektibong pamamaraan ng pagbibigay ng solusyon ang kailangang ipatupad, 
kung matutukoy na mayroong naganap na pagpapatrabaho sa bata.

3. PAGBABAWAL SA SAPILITANG PAGPAPATRABAHO (FORCED LABOR)

Ang pag-eempleyo ng mga tao ay kailangang kusang loob at ipinagbabawal ang paggamit ng anumang sapilitan o 
hindi kusang loob na pagpapatrabaho, pagpapatrabaho dahi nakakulong (prison labor), dahil mayroong utang 
(bonded labor), dahil inaalipin at ang trabaho ay pambayad ng utang (indentured labor), o kung hindi man. Lahat ng 
uri ng pagpupuslit ng tao (human trafficking) at sapilitang pagpapatrabaho (forced labor) tulad ng paghingi ng 
deposito para makapagtrabaho (lodging deposit) o ang pagkuha at pagtatago ng mga dokumento ng 
pagkakakilanlan ng empleyado sa pagsisimula ng pagka-empleyo ay ipinagbabawal din. Wala sinuman sa mga 
Nag-eempleyo o sa alinmang entidad na nagtutustos ng manggagawa sa naturan ang magkakaltas o kukuha ng 
anumang bahagi ng sahod ng empleyado, mga benepisyo, ari-arian, o mga dokumento upang patuloy na 
magtrabaho para sa mga Nag-eempleyo.

4. PAGBABAWAL NG PANLILIGALIG AT PANG-AABUSO (HARASSMENT AND ABUSE)

Bawat empleyado ay dapat na tratuhin nang may dignidad at paggalang, at ipinagbabawal ang paggamit ng 
parusang korporal (corporal punishment – panlalatigo o pagpalo gamit ang matigas na pamalo), ipinagbabawal 
ang pagbabanta na papatayin o pagbabantaan ng karahasan, o anumang anyo ng pisikal, sekswal, saykolohikal o 
berbal na panliligalig o pang-aabuso.

5. PAGBABAWAL NG DISKRIMINASYON (DISCRIMINATION)

Ipinagbabawal ang diskriminasyon sa pagkuha at sa mga gawi na may kaugnayan sa pag-eempleyo tulad ng sa 
pagpapasahod, pagbibigay ng mga benepisyo, akses sa pagsasanay, pag-unlad sa trabaho, pagdidisiplina, 
pagtatanggal sa trabaho o pagreretiro, na ang pagbabatayan ay lahi, relihiyon, kalagayan sa lipunan batay sa 
minana, kapanganakan, edad, nasyunalidad, kinabibilangang grupo sa lipunan o etnikong pinagmulan, 
oryentasyong sekswal, kasarian, mga responsibilidad sa pamilya, kung kasal ba o hindi, pagiging miyembro ng 
mga organisasyon ng mga empleyado tulad ng mga unyon, kinaaniban sa pulitika, opinyong pulitikal o 
kapansanan.

6. SAHOD (COMPENSATION)

Bawat manggagawa ay may karapatan sa sahod para sa isang regular na trabaho na sapat upang matugunan ang 
mga pangunahing pangangailangan ng manggagawa at makapagbigay ng diskresyunaryong kita. Ang mga 
Nag-eempleyo ay dapat na magbayad nang hindi na bababa pa sa minimum na suweldo o ng naaangkop na umiiral 
na pasuweldo, alinman ang mas mataas, sumunod sa lahat ng iniaatas ng batas kaugnay ng pasahod, at magbigay 
ng alinmang mga benepisyong iniaatas ng mga naaangkop na batas, mga regulasyon o ng kinauukulang kontrata 
sa pagka-empleyo. Ang mga Nag-eempleyo ay kailangang manindigan sa tuloy-tuloy na pag-unlad at hinihikayat 
na magsagawa ng mga aksyon upang progresibong maisakatuparan ang mga karapatan ng mga empleyado sa 
sahod.

7. MGA ORAS NG TRABAHO (WORKING HOURS)

Ang mga Nag-eempleyo ay hindi mag-aatas sa mga empleyado na magtrabaho nang higit pa sa regular at 
obertaym na oras na pinapayagan ng batas ng bansa kung saan na-empleyo ang empleyado. Ang regular na linggo 
ng trabaho ay hindi dapat lumampas sa apatnapu’t walong (48) oras. Kung hindi man dulot ng mga natatangi o 
eksepsyonal na mga pangyayari, ang kabuuan ng mga regular at obertaym na oras sa isang linggo ay hindi 
lalampas sa animnapung (60) oras. Papayagan ng mga Nag-eempleyo ang mga empleyado nang hindi na bababa 
pa sa dalawampu’t apat (24) na magkakasunod na oras ng pahinga sa kada pitong-araw na panahon. Lahat ng 
trabahong obertaym ay konsenswal o pinagkasunduan. Ang mga empleyado ay hindi hihiling ng obertaym sa 
regular na batayan at babayadan ang lahat ng obertaym sa antas na dinagdagan o sa isang premium rate.

8. KALUSUGAN AT KALIGTASAN (HEALTH AND SAFETY)

Ang mga empleyado ay kailangang bigyan ng isang ligtas at makapagpapalusog na lugar ng trabaho bilang 
pagsunod sa mga naaangkop na batas, na magtitiyak, sa minimum, ng akses sa malinis na inuming tubig at 
malilinis na mga pasilidad, ligtas kung may sunog, at mayroong sapat na liwanag at daloy ng hangin. Ang mga 
katulad na pamantayan ng kalusugan at kaligtasan ay paiiralin sa alinmang mga pabahay na ibibigay ng mga 
nag-eempleyo sa mga empleyado. Magsasagawa ng mga epektibong hakbang upang mapigilan ang mga 
posibleng aksidente at pinsala sa kalusugan ng mga empleyado na dulot ng trabaho o may kaugnayan sa trabaho 
o mangyayari habang nagtatrabaho, sa pamamagitan ng pagbabawas sa mga sanhi ng peligro na kaakibat na ng 
kapaligiran ng lugar ng trabaho, at kung saan palagiang isasa-isip ang kasalukuyang pinaiiral na kaalaman sa 
industriya at sa anumang mga tukoy na peligro. Lahat ng mga empleyado ay tatanggap ng regular at naka-rekord 
na pagsasanay kaugnay ng kalusugan at kaligtasan, at dagdag pa rito, ang naturang pagsasanay ay uulitin para sa 
mga bago at mga muling itinalagang empleyado.

9. MGA PAMANTAYANG PANGKAPALIGIRAN (ENVIRONMENTAL STANDARDS)

Dagdag pa sa pagsunod sa mga naaangkop na batas at regulasyong pangkapaligiran kaugnay ng paggamit at 
pagtatapon ng mga kemikal at iba pang mapapanganib na mga materyal, pagtatapon at pamamahala ng basura, 
ang mga Nag-eempleyo ay dapat na magsumikap na mabawasan ang mga negatibong epekto ng kanilang mga 
operasyon at tuloy-tuloy na paunlarin ang pagganap kaugnay ng kapaligiran.

10. KALAYAAN SA ASOSASYON O PAG-OORGANISA AT ANG KARAPATAN SA SAMA-SAMANG 
PAKIKIPAGTAWARAN (FREEDOM OF ASSOCIATION AND THE RIGHT TO COLLECTIVE 
BARGAINING)

Iginagalang ng mga nag-eempleyo ang kalayaan sa asosasyon, at ang karapatan sa pag-oorganisa at 
sama-samang pakikipagtawaran nang walang parusa o paghadlang. Ang mga empleyado ay malayang 
makakasali sa isang organisayon na sila ang pumili at ang paggawa nito ay hindi magreresulta sa anumang 
negatibong kahihinatnan para sa kanila. Ang mga empleyado ay pinapayagang malayang makapili ng sarili nilang 
mga kinatawan. Kapag ang karapatan sa malayang asosasyon at sama-samang pakikipagtawaran ay 
nireresgtriktahan sa ilalim ng batas, ang mga nag-eempleyo ay hindi dapat humadlang sa mga legal na 
alternatibong pamamaraan ng pakikipag-asosasyon ng mga empleyado.

11. PAGSUBAYBAY (MONITORING)

Ang Amer Sports at ang mga itinalaga nitong ahente (kabilang ang mga taga-ikatlong partido) ay magsasagawa 
ng mga gawaing susubaybay o magmomonitor gamit ang isang iskedyul na tinukoy sa Gabay ng Amer Sports sa 
Pagpapatupad ng Patakarang Etikal (Amer Sports Ethical Policy Implementation Guide). Upang maberepika ang 
pagsunod, kabilang sa mga gawaing may kaugnayan sa pagmomonitor ang pagbabalik-aral ng mga aklat at talaan 
at mga pribadong pakikipanayam sa mga empleyado. Ang mga Nag-eempleyo ay magpapanatili sa mismong lugar 
ng trabaho o sa site ng lahat ng impormasyon at mga dokumentasyong kailangan upang maipakita ang pagsunod 
dito sa Patakarang Etikal.

12. PROTEKSYON NG ARI-ARIANG INTELEKT’WAL (PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY)

Iiwasan ng mga Nag-eempleyo ang direkta o hindi direktang panghihimasok (infringing) o maling paglalaan 
(misappropriating) ng anumang patente (patent), tatak-kalakal (trademark), karapatan sa pagpapalathala 
(copyright), lihim sa kalakal (trade secret), o iba pang mga intelekt’wal na ari-arian ng sinuman o alinmang 
taga-ikatlong partido, o kung hindi man ay ang paglabag sa anumang mga karapatan ng sinuman o alinmang mga 
taga-ikatlong partido sa proseso ng manufacturing o paggawa.

13. KOMUNIKASYON SA MGA EMPLEYADO (COMMUNICATION TO EMPLOYEES)

Ang mga Nag-eempleyo ay kailangang magsagawsa ng mga kaukulang hakbang upang matiyak na itong 
Patakarang Etikal ay maihahayag sa lahat ng mga empleyado sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang 
prominenteng pagpapaskil nitong Patakarang Etikal na nasa mga wikang naiintindihan ng mga empleyado. Ang 
Patakarang Etikal ay makikita rin sa website ng Amer Sports sa www.amerports.com. Ang mga Nag-eempleyo ay 
magtatatag ng epektibong mga mekanismo kaugnay ng mga hinaing na direktang maa-akses ng mga empleyado 
na maaaring naapektuhan ng mga isyung salungat sa karapatang pantao. Kailangang tiyakin ng mga 
Nag-eempleyo na ang pagbabalik-aral ng mga isyung may kinalaman sa mga hinaing ay isinasagawa sa isang 
makatarungan, kapani-paniwala at epektibong pamamaraan nang walang anumang pagganti.

14. PAGKAPRIBADO NG MGA DATOS (PRIVACY OF DATA)

Igagalang ng mga Nag-eempleyo ang pagkapribado ng kanilang mga empleyado. Lahat ng mga nakolektang datos 
o mga pinanghahawakag datos ay ipoproseso sa isang makatarungan, palihim at naaayon sa batas na 
pamamaraan na nagpoprotekta sa pagkapribado ng mga indibidwal.

15. PAGBABAWAL SA KURAPSYON AT PANUNHOL (PROHIBITION OF CORRUPTION & BRIBERY)

Ang mga Nag-eempleyo ay hindi dapat pumatol sa pagbibigay o pagtanggap, direkta man o hindi direkta, ng mga 
suhol, amot (kickbacks) o iba pang mga labag sa batas na kabayaran o hindi naaangkop na benepisyo na 
naglalayong makakuha ng negosyo o makinabang sa negosyo o magkaroon ng ganang pinansiyal. Ang mga 
sitwasyon kung saan nasasangkot ang isang salungatan o mukhang may isang salungatan sa pagitan ng tungkulin 
sa mga Nag-eempleyo at sa personal na interes ay kailangang iwasan.

16. PAKIKIPAGKONTRATA SA IBA (SUBCONTRACTING)

Ang mga tagapagtustos o suppliers ay hindi dapat makipagkontrata sa iba (subcontract) ng mga trabahong 
kaugnay ng mga natapos nang produkto o mga komponente nang walang paunang nakasulat na pag-apruba mula 
sa Amer Sports. Susubaybayan ng mga Nag-eempleyo ang mga awtorisadong subkontraktor nito (kung mayroon 
man) upang matiyak ang pagsunod dito sa Patakarang Etikal.


