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Suppliers Guiding Principles

Pagrindinės gairės tiekėjams

Policy
Suppliers to the “Orion Global PET” Company will support fair
employment practices consistent with a commitment to human
rights in the workplace and provide a safe working
environment.
Tiekėjai bei jų subtiekėjai ir subrangovai privalo laikytis visų Suppliers, along their sub-suppliers and subcontractors, will
galiojančių įstatymų, tame tarpe ir vietinių įstatymų, kurie abide by all applicable laws, including local laws addressing
reglamentuoja darbo valandas, kompensacijas, darbuotojų teises working hours, compensation, employees’ right to choose
pasirinkti būti ar nebūti atstovaujamiems trečiųjų asmenų bei whether to be represented by third parties, and to bargain
kolektyviai derėtis, darbo sąlygas ir kitas panašias darbovietės collectively, working conditions and other such workplace
practices.
praktikas.

Politika
„Orion Global PET“ kompanijos tiekėjai turi palaikyti sąžiningo
įdarbinimo praktiką, kuri neprieštarautų įsipareigojimui užtikrinti
žmogaus teises darbovietėje, bei suteikti saugią darbo aplinką.

Reikalavimai
„Orion Global PET“ kompanijos tiekėjai turi atitikti, be kita ko,
toliau išvardintus reikalavimus, keliamus jų veiklai kaip visumai
pagal standartą SA 8000:2008 (šaltinis: www.sa-intl.org):

Requirements
Suppliers to the Orion Global PET Company will be required to
meet the following, in accordance to a standard SA 8000:2008
(source: www.sa-intl.org), with respect to their operations, as a
whole, but not limited to:

Įstatymai ir teisės aktai – tiekėjas privalo laikytis visų galiojančių
įstatymų, taisyklių, teisės aktų bei reikalavimų.

Laws and regulations- supplier will comply with all applicable
laws, rules, regulations and requirements.

Vaikų darbas – tiekėjas privalo nenaudoti vaikų darbo.

Child Labour – supplier will not use child labour.

Priverstinis darbas – tiekėjas privalo nenaudoti prievartinio ir
priverstinio darbo.

Forced Labour – supplier will not use forced and compulsory
labour.

Išnaudojama darbo jėga – tiekėjas privalo fiziškai neišnaudoti
darbo jėgos.

Abuse Labour – supplier will not physically abuse labour.

Kolektyvinės derybos – tiekėjas privalo gerbti darbuotojų teises
pasirinkti būti atstovaujamiems trečiųjų asmenų bei kolektyviai
derėtis vietinių įstatymų nustatyta tvarka.

Collective Bargaining – supplier will respect employees’ rights
to choose to be represented by third parties, and to bargain
collectively in accordance with local law.

Darbo užmokestis ir išmokos – darbo užmokestis ir išmokos turi
atitikti vietinius įstatymus.

Wages and Benefits – wages and benefits will comply with
local law.

Darbo valandos ir viršvalandžiai – darbo
viršvalandžiai turi atitikti vietinius įstatymus.

Working Hours & Overtime – working hours and overtime
will comply with local law.

valandos

ir

Sauga ir sveikata – darbo sąlygos turi atitikti vietinius įstatymus.

Health & Safety – working conditions will comply with local
law.

Standartas gali būti viršesnis už galiojančius įstatymus, sutinkamai
su palankiausia darbuotojams taikoma nuostata.
Šie minimalūs reikalavimai, iš kurių yra taikoma palankiausia
darbuotojams nuostata, yra „Orion Global PET“ kompanijos
socialinės atsakomybės politikos dalis.
Esant „Orion Global PET“ kompanijos prašymui, tiekėjas turi
sugebėti pateikti „Orion Global PET“ kompaniją tenkinančius
įrodymus, patvirtinančius, kad tiekėjas atitinka šiuos reikalavimus.
„Orion Global PET“ kompanija turi teisę patikrinti bet kurios
įmonės, kuri dirba„Orion Global PET“, darbo aplinką.
Tiekėjui, kuris „Orion Global PET“ kompanijai nepateikia
pakankamų įrodymų apie savo atitiktį nurodytiems reikalavimams,
gresia sutarčių, sudarytų tarp tiekėjo ir „Orion Global PET“
kompanijos bei jos antrinių įmonių, nutraukimas, „Orion Global
PET“ kompanijai bei jos antrinėms įmonėms neužtraukiant jokios
baudos, tačiau su prievole tiekėjui atlyginti „Orion Global PET“
kompanijos bei jos antrinių įmonių patirtus tiesioginius nuostolius.

A standard may prevail over applicable law, as the most
favorable provision to workers shall apply.
These minimum requirements, out of which the provision most
favorable to workers shall prevail, are part of Orion Global PET
Company Social Accountability Policy. If
Supplier must be able to demonstrate their compliance with
these requirements at the request of and to the satisfaction of the
Orion Global PET Company.
The Orion Global PET Company has the right to inspect any
site involved to work for Orion Global PET Company.
Any supplier that fails to satisfy the Orion Global PET
Company of its compliance is subject to termination of any
agreements between it and the Orion Global PET Company and
its subsidiaries, without penalty to the Orion Global PET
Company and its subsidiaries, but with obligations to remedy
direct damages suffered by Orion Global PET Company and its
subsidiaries.

