POLITIKA LIDSKÝCH PRÁV
A PRACOVNĚPRÁVNÍ POSTUPY SPOLEČNOSTI
CONSTELLIUM

1. Prohlášení
Společnost Constellium je světovým lídrem v oblasti inovativních produktů z hliníku a jeho pokročilých aplikací
s vysokou přidanou hodnotou. Constellium má vedoucí pozici v oblasti leteckého, automobilového a
obalového průmyslu.
Jsme hrdí na naše dědictví a věříme v jasnou budoucnost.
Toto dědictví jsme vystavěli na silných základních hodnotách a odhodlání jednat bezúhonně a dle nejvyšších
etických standardů a o tytéž principy se opírá naše vize budoucnosti.
Celosvětový kodex chování zaměstnanců a pracovního chování společnosti Constellium ([CPPM I.CE.02. a
„Kodex chování“)] stanovuje naši vizi, hodnoty, zásady a standardy, které uplatňujeme při působení na trhu a
které očekáváme od našich obchodních partnerů.

2. Zásady a standardy společnosti Constellium
Společnost Constellium je signatářem dokumentu OSN United National Global Compact. Naše zásady a
standardy zahrnují jednání v souladu s obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv a dalšími
mezinárodně uznávanými standardy. Uplatňování těchto postupů a chování očekáváme nejen v rámci naší
činnosti a od našich zaměstnanců, ale i od všech obchodních partnerů a dodavatelů.
Procesy a operace, naše i našich obchodních partnerů, musejí být v souladu s následujícími zásadami v oblasti
lidských práv, svobod jednotlivců a pracovněprávních postupů:









Nevyužívání nucené nebo povinné práce
Nevyužívání dětské práce, která je v rozporu s úmluvami Mezinárodní organizace práce
Nevyužívání otroctví ani obchodování s lidmi
Rovné příležitosti bez nezákonné diskriminace na základě rasy, pohlaví, etnického původu, barvy pleti,
zdravotního postižení, náboženství, národnosti, sexuální orientace, sociálního původu, věku, rodinného
stavu, rodinné situace, těhotenství nebo politických přesvědčení a pracoviště, na kterých nedochází
k fyzickému a verbálnímu obtěžování
Dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále požadavku, aby
zaměstnanci a dodavatelé pracovali v humánních pracovních podmínkách
Právo zaměstnanců připojit se k odborovému svazu nebo pracovní radě nebo se k nim připojit bez obav
ze zastrašování nebo odvetných opatření nebo jakéhokoli druhu obtěžování
Dodržování všech platných zákonů týkajících se pracovní doby, mezd a benefitů.

V celé naší organizaci a dodavatelském řetězci přijímáme veškerá nezbytná opatření, abychom posoudili, řešili
a případně podnikli veškerá nápravná opatření u postupů, které nejsou v souladu s celosvětovým Kodexem
chování zaměstnanců a pracovního chování společnosti Constellium obecně, a také u postupů, které nejsou
v souladu se všemi mezinárodně uznávanými lidskými právy, svobodami jednotlivců a pracovněprávními
standardy.
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