ODPOVĚDNÉ ŘÍZENÍ DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE

1. Prohlášení
Naše hodnoty vycházejí z úcty k lidem a životnímu prostředí, ve kterém žijeme. Chceme, aby tyto naše hodnoty
platily nejen pro naše podnikání, ale – v souladu s naším odhodláním podnikat zodpovědně – pro celý dodavatelský
řetězec. Věříme, že neseme odpovědnost nejen za důkladné seznámení se s naším dodavatelským řetězcem, ale i
za využití těchto znalostí k tomu, abychom pomáhali ke zlepšení všude tam, kde je k tomu příležitost, a k posílení
odhodlání našich dodavatelů k trvale udržitelnému podnikání.

2. Zákony a zásady
Zákony

Naše zodpovědná politika řízení dodavatelského řetězce zahrnuje dodržování všech platných zákonů (dále jen
„legislativa“), včetně například zákona o povinné opatrnosti (Loi sur le devoir de vigilance), zákona o novodobém
otroctví, zákona o korupčních praktikách v zahraničí, britského zákona o korupci, zákona Sapin 2 (o transparentnosti,
boji proti korupci a modernizaci hospodářství) a Dodd-Frankova zákona.

Zásady
Hlavními zásadami, které jsou oporou naší odpovědné politiky řízení dodavatelského řetězce, jsou
všeobecně uznávané principy globální dohody OSN v oblasti lidských práv, pracovních podmínek,
životního prostředí a boje proti korupci (dále jen „zásady“).

3. Závazek společnosti Constellium
Jako součást naší odpovědné politiky řízení dodavatelského řetězce jsme se zavázali:


Zajistit, aby se všichni dodavatelé stali signatáři Kodexu chování dodavatele společnosti Constellium.



Uplatňovat systém náležité péče, který zahrnuje:








Spolupracovat se zúčastněnými stranami:




Počáteční posouzení nového dodavatele s významným obchodním dopadem dříve, než s ním
navážeme obchodní vztah, s cílem zhodnotit jeho rizikovost a významnost (ve smyslu standardu ISA
320), pokud jde o legislativu a zásady.
Mapování stávajících dodavatelů, s rozlišením klíčových dodavatelů a obchodníků, kteří jsou pro
Constellium významní, od potenciálně vysoce rizikových dodavatelů, kteří vzhledem k jejich umístění,
činnosti a politikám představují vyšší riziko, pokud jde o legislativu a zásady.
Rozšířené hodnocení nebo audit stávajících klíčových dodavatelů, obchodníků a potenciálně vysoce
rizikových dodavatelů podle legislativy a zásad, vedoucí k vypracování akčních plánů a preventivních
opatření, je-li to nutné.

V rámci našeho zodpovědného řízení dodavatelského řetězce bude společnost Constellium i nadále
povzbuzovat klíčové dodavatele kovu a napomáhat jim, aby se připojili ke Globální dohodě (UNGC)
Organizace spojených národů a k Iniciativě pro řízení výroby hliníku (ASI), nebo k některému
ekvivalentnímu programu udržitelnosti.

Zaškolit nákupní tým:


Za účelem začlenění trvale udržitelného rozvoje do našich nákupních rozhodnutí bude nákupní tým
proškolen v různých aspektech naší odpovědné politiky řízení dodavatelského řetězce, jakož i v její
implementaci.

4. Rámec činnosti společnosti Constellium
Etický kodex našich dodavatelů (SCoC)
Etický kodex dodavatele společnosti Constellium představuje rámec definující kritéria integrity, o které usilujeme
v celém našem obchodním a dodavatelském řetězci. Očekáváme, že dodavatelé budou souhlasit s podmínkami
tohoto kodexu a budou ho dodržovat ve všech svých obchodních aktivitách. Etický kodex dodavatele se vztahuje
na dodavatele, konzultanty, přidružené společnosti a společné
podniky společnosti Constellium a obecně na všechny zúčastněné třetí strany, které jsou v dodavatelském vztahu se
společností Constellium.
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Náš Etický kodex pro dodavatele má za cíl zajistit udržitelnost z různých hledisek, a řešit několik svrchovaně důležitých
otázek. Jako signatáři globální smlouvy OSN (UNGC) chováme ve společnosti Constellium nejvyšší úctu k lidským a
pracovním právům. Kromě toho obsahuje SCoC pasáže věnované životnímu prostředí, zdraví a bezpečnosti (EHS),
boji proti korupci a udržitelnému zadávání veřejných zakázek.
Očekáváme od našich dodavatelů, kteří s námi podepíší smlouvu, že podepíší rovněž i náš Etický kodex dodavatele.
Dodavatel bude zproštěn nutnosti podepsat SCoC pouze pokud bylo ověřeno, že jeho etický kodex dodavatele je
v souladu s Kodexem společnosti Constellium, a že pokrývá obdobná témata a ve stejném rozsahu. Očekáváme
také, že naši dodavatelé budou schopni prokázat jeho kompatibilitu a uplatňování, a to i prostřednictvím auditu.

Náš systém náležité péče


Počáteční hodnocení nového dodavatele
Naše hodnocení nových dodavatelů vychází z obratu, umístění, specifické činnosti a z dokladů, které
požadujeme před uzavřením jakéhokoli vztahu nebo před plněním jakékoli smlouvy se společností Constellium,
a které prokazují, že byl zaveden účinný program shody s cílem předcházet a odrazovat od porušování a
nedodržování legislativy a zásad.



Mapování stávajících dodavatelů
S cílem zavést komplexní systém náležité péče jsme provedli hodnotící mapování vycházející z hodnocení
obratu a rizik. Na základě tohoto mapování rozlišujeme tři kategorie dodavatelů, se kterými budou podniknuty
další kroky spojené s Etickým kodexem dodavatelů: (1) klíčové dodavatele, (2) obchodníky a (3) potenciálně
vysoce rizikové dodavatele. Klíčoví dodavatelé a obchodníci byli identifikováni na základě výše obratu jejich
obchodu se společností Constellium a jejich strategického významu. Dodavatelé, kteří jsou považováni za
potenciálně vyšší riziko, byli zase identifikováni na základě jejich činnosti a umístění, jakož i na základě jimi
poskytnuté dokumentace.



Rozšířené hodnocení stávajících dodavatelů


Abychom dosáhli svého cíle posuzovat nebo auditovat všechny naše klíčové dodavatele, jakož i
potenciálně vysoce rizikové dodavatele s ohledem na legislativu a zásady, vypracovali jsme různé
akční plány pro každou identifikovanou kategorii dodavatelů.



Klíčoví dodavatelé
Klíčoví dodavatelé podstoupí externí rešeršní hodnocení („od stolu“). Toto externí hodnocení bude
sloužit pro klasifikaci – rating dodavatele, a bude zohledněno odpovídajícím způsobem:
o
Velmi nízké hodnocení: povede k dalšímu hodnocení do 6 měsíců až 1 roku. Následné velmi
nízké skóre automaticky povede k auditu na místě. Uspokojivé výsledky auditu na místě
umožní dodavateli vrátit se v následujících letech k externímu hodnocení. Pokud je výsledek
auditu na místě problematický, bude vypracován společný akční plán a provede se další
audit na místě za účelem ověření, že problémy byly vyřešeny. Pokud je výsledek druhého
auditu na místě v pořádku, vrátí se dodavatel v následujících letech k externímu hodnocení
„od stolu“.
o
Nízké hodnocení / identifikované nedostatky: budeme vyžadovat, aby dodavatel
v součinnosti se společností Constellium vypracoval společný akční plán s cílem vyřešit
zjištěné problémy.
o
Uspokojivý nebo lepší rating: není požadována žádná konkrétní akce, ale dodavatel je
vybídnut k vypracování plánu zlepšení pro všechny identifikované slabší oblasti.
Tyto zásady budou platit pro všechny klíčové dodavatele s výjimkou těch, pro něž bude poskytnuto
alternativní externí hodnocení, jež společnost Constellium přezkoumá a přijme. Ve všech případech
budou dodavatelům sdělovány výsledky a budou s nimi projednány oblasti vyžadující zlepšení. Externí
hodnocení podle dodané dokumentace bez kontroly na místě se provádí každé 3 roky.



Obchodníci s kovy a zprostředkovatelé šrotu
U obchodníků s kovy a zprostředkovatelů šrotu bude posouzení přizpůsobeno jejich specifické činnosti,
ale výsledky budou vyhodnoceny stejným způsobem, jako je tomu u klíčových dodavatelů.



Potenciálně vysoce rizikoví dodavatelé
Dodavatelé, kteří jsou považováni za potenciálně více rizikové, podstoupí audit na místě provedený
externí auditorskou společností. Následné akce jsou podle výsledků následující:
o
Uspokojivé: žádné zvláštní opatření se nevyžaduje.
o
Nízké hodnocení / potřeba zlepšení: vypracování společného akčního plánu a ověření
zlepšení na místě
o
Velmi nízké hodnocení / potřeba zásadního zlepšení: společný akční plán a následný audit
na místě.
o
Nulová tolerance: naléhavý akční plán, pozastavení spolupráce a přehodnocení vztahu.
o
Odmítnutí přístupu: změna časového rozvrhu, provedení auditu, resp. přehodnocení vztahu.
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Kategorie „nulové tolerance“ zahrnuje dětskou práci, nucenou práci a kritická zjištění související se
zdravím a bezpečností (riziko smrtelného úrazu) jakož i korupce. S dodavateli, kteří spadají do této
kategorie, pozastaví Constellium spolupráci, dokud nebude problém vyřešen a nebude to potvrzeno
provedením dalšího auditu na místě.



Pokud byla u dodavatele zjištěna potřeba zásadního zlepšení, bude tento dodavatel auditován
v následujícím roce.



Dodavatelé, kteří mají buď uspokojivé výsledky, nebo potřebují mírné zlepšení, budou auditováni
každé tři roky.



Dodavatelé s trvale uspokojivými výsledky mohou změnit kategorii.

