POLITIKA ĽUDSKÝCH PRÁV
A PRACOVNOPRÁVNE POSTUPY SPOLOČNOSTI
CONSTELLIUM

1. Vyhlásenie
Spoločnosť Constellium je svetovým lídrom v oblasti inovatívnych produktov z hliníka a riešení s vysokou
pridanou hodnotou a zastáva poprednú pozíciu na trhu leteckého, automobilového a obalového priemyslu.
Sme hrdí na naše dedičstvo a máme jasnú budúcnosť.
Toto dedičstvo sme vystavali na silných základných hodnotách, na odhodlaní konať bezúhonne a s najvyššími
etickými štandardmi, o ktoré sa opiera naša vízia budúcnosti.
Celosvetový kódex správania sa zamestnancov a podnikateľského správania sa spoločnosti Constellium
(CPPM I.CE.02. a „Kódex správania sa“) stanovuje našu víziu, hodnoty, zásady a štandardy, ktoré uplatňujeme
pri pôsobení na trhu a ktoré očakávame od našich obchodných partnerov.

2. Zásady a štandardy spoločnosti Constellium
Spoločnosť Constellium je signatárom Globálneho kompaktu OSN. Naše zásady a štandardy zahŕňajú
konanie v súlade so všeobecnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a s ďalšími
medzinárodne uznávanými štandardmi. Uplatňovanie týchto postupov a správania sa očakávame nielen
v rámci našej činnosti a od našich zamestnancov, ale i od všetkých obchodných partnerov a dodávateľov.
Procesy a operácie, naše i našich obchodných partnerov, musia byť v súlade s nasledujúcimi zásadami
v oblasti ľudských práv, slobôd jednotlivcov a pracovnoprávnych postupov:










Nevyužívanie nútenej alebo povinnej práce
Nevyužívanie detskej práce, ktorá je v rozpore s dohodami Medzinárodnej organizácie práce
Nevyužívanie otroctva ani obchodovania s ľuďmi
Rovné príležitosti bez nezákonnej diskriminácie na základe rasy, pohlavia, etnického pôvodu, farby pleti,
zdravotného postihnutia, náboženstva, národnosti, sexuálnej orientácie, sociálneho pôvodu, veku,
rodinného stavu, rodinnej situácie, tehotenstva alebo politických presvedčení a pracoviská, na ktorých
nedochádza k fyzickému a verbálnemu obťažovaniu
Dodržiavanie všetkých predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadavky, aby
zamestnanci a dodávatelia pracovali v humánnych pracovných podmienkach
Právo zamestnancov pripojiť sa, alebo nepripojiť sa, k odborovému zväzu alebo zamestnaneckej rade,
alebo sa k nim pripojiť bez obáv zo zastrašovania, sankcií alebo odvetných opatrení alebo akéhokoľvek
druhu obťažovania
Dodržiavanie všetkých platných zákonov týkajúcich sa pracovného času, miezd a benefitov

V celej našej organizácii a dodávateľskom reťazci prijímame všetky nevyhnutné opatrenia, aby sme posúdili,
riešili a prípadne podnikli všetky nápravné opatrenia v prípadoch, ktoré nie sú v súlade s celosvetovým
Kódexom správania sa zamestnancov a podnikateľského správania sa spoločnosti Constellium a ktoré nie sú
v súlade so všetkými medzinárodne uznávanými ľudskými právami, slobodami jednotlivcov a
pracovnoprávnymi štandardmi.
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