Tarnija tegevusjuhend

Codice di Condotta Fornitore
1.

2.

3.

TÖÖKOHA VALIK ON VABATAHTLIK
1.1

Mis tahes sunniviisilise või kohustusliku töö vormid on keelatud, sealhulgas võlaorjus ning
inimkaubanduse ohvrite või vangide töö.

1.2

Töötajatelt ei nõuta tagatisraha ega isikut tõendavate dokumentide tööandja kätte jätmist,
samuti võivad töötajad tööandja juurest mõistliku etteteatamisaja järel lahkuda.

AUSTATAKSE ÜHINEMISVABADUST JA KOLLEKTIIVLÄBIRÄÄKIMISTE PIDAMISE ÕIGUST
2.1

Töötajatel on täielik õigus omal valikul ühineda ametiühinguga või neid moodustada ning pidada
kollektiivläbirääkimisi.

2.2

Tööandja suhtub ametiühingute tegevusse eelarvamusteta.

2.3

Töötajate esindajaid ei diskrimineerita ja nad saavad täita töökohal oma esindusülesandeid.

2.4

Kui ühinemisvabaduse ja kollektiivläbirääkimiste pidamise õigust on seaduse alusel piiratud,
toetab tööandja takistamatult paralleelsete vahendite arendamist, mis võimaldavad sõltumatut
ja vaba ühinemist ning läbirääkimiste pidamist.

TÖÖTINGIMUSED ON OHUTUD JA HÜGIEENILISED
3.1

Töötajatele tagatakse ohutu ja hügieeniline töökeskkond, lähtudes tegevusharus tunnustatud
teadmistest ja teadaolevatest konkreetsetest ohuteguritest. Tööandja võtab nõuetekohaseid
meetmeid, et ennetada õnnetusi ja tervisele põhjustatavat kahju, mis tuleneb töötamisest või on
sellega seotud või esineb seoses tööga, minimeerides mõistlikul määral töökeskkonnast tingitud
ohutegurite põhjuseid.

3.2

Töötajad saavad pidevat ja registreeritud koolitust töötervishoiu ja –ohutuse vallas ning koolitust
korratakse uutele või uuele ametikohale määratud töötajatele.

3.3

Töötajad saavad kasutada puhtaid tualette ja juua värsket joogivett ning vajaduse korral
tagatakse sanitaarsed tingimused toidu hoidmiseks.

3.4

Kui töötajaid majutatakse, siis peab nende elukoht olema puhas, turvaline ja rahuldama
töötajate põhivajadused.

3.5

Juhendit järgiv ettevõte määrab töötervishoiu ja -ohutuse eest vastutajaks juhtkonna esindaja.
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4.

KESKKONNANÕUDED
4.1

5.

6.

Primark soovib jagada oma keskkonnaalaseid kohustusi tarnijatega, kelle tegevus vastab
kohaldatavatele keskkonnanormidele.

LASTE TÖÖD EI KASUTATA
5.1

Lapsi tööle ei võeta.

5.2

Ettevõtted töötavad välja põhimõtted ja kavad või osalevad nende väljatöötamisel ning teevad
ettepanekuid selliste põhimõtete ja kavade koostamiseks, mis võimaldavad igal töötaval lapsel
õppida ja omandada heal tasemel haridus kuni ta on saanud täiskasvanuks (mõisteid „laps” ja
„lapse töö” on selgitatud lisades).

5.3

Lapsi ja alla 18aastaseid noorukeid ei võeta öötööle ega ohtlikule tööle.

5.4

Eeskirjad peavad vastama rahvusvahelise tööorganisatsiooni (ILO) asjakohastele standarditele.

MAKSTAKSE ÄRAELAMIST VÕIMALDAVAT PALKA
6.1

Standardse töönädala eest makstav palk ja lisatasud vastavad vähemalt riiklikele
õigusnormidele või tegevusharu võrdlusnormidele, olenevalt sellest, kummad on suuremad.
Palgad peavad igal juhul olema piisavad selleks, et rahuldada põhivajadused ja tagada
elatusmiinimumi ületav sissetulek.

6.2

Kõikidele töötajatele antakse enne tööleasumist kirjalik ja arusaadav teave nende
palgatingimuste kohta ja palga maksmisel esitatakse iga kord üksikasjalikud andmed palga
kohta igal perioodil, mille eest töötajatele palka makstakse.

6.3

Palgast kinnipidamine distsiplinaarmeetmena ei ole lubatud, samuti ei tohi asjaomase töötaja
sõnaselge loata teha palgast mahaarvamisi, mis ei ole lubatud riiklike õigusaktidega. Kõik
distsiplinaarmeetmed tuleb registreerida.

Primark Supplier Code of Conduct.

Page 3 of 8

Version 4. February 2017

7.

TÖÖAEG POLE ÜLEMÄÄRANE
7.1 Tööaeg peab vastama riiklikele seadustele, kollektiivlepingutele ja alltoodud sätetele 7.2 kuni
7.6 ning kehtib see, mis annab töötajatele parema kaitse. Sätted 7.2 kuni 7.6 põhinevad
rahvusvahelistel standarditel.
7.2

Standardne tööaeg, va ületunnid, määratakse kindlaks lepinguga ja see ei tohi ületada 48 tundi
nädalas*

7.3

Kõik ületunnitöö töötunnid on vabatahtlikud. Ületunnitööd tuleb kasutada vastutustundlikult,
võttes arvesse kõike järgnevat: ulatus, sagedus ning individuaalse töötaja ja kõikide töötajate
töötundide arv. Seda ei tohi kasutada töökohtade asendamiseks. Ületunnitöö töötunde tuleb
alati kompenseerida kõrgendatud palgamääraga, mis soovitatavalt ei tohiks olla alla 125%
tavalisest palgamäärast.

7.4

Töötundide koguarv, sh ületunnitöö, iga 7-päevase perioodi jooksul ei tohi ületada 60 tundi, v.a
punktis 7.5. sätestatu korral.

7.5

Töötundide koguarv, sh ületunnitöö, võib ületada 60 tundi 7 päeva jooksul ainult erandjuhtudel,
kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

7.6



see on lubatud siseriiklike õigusaktidega;



seda võimaldab kollektiivleping, mis on koostatud tööliste organisatsiooniga peetud vabade
läbirääkimiste tulemusena ja mis esindab tööjõust olulise osa tahet;



kasutatakse asjakohaseid turvameetmeid, et kaitsta töötajate tervist ja ohutust; ja



tööandja suudab tõestada, et tegemist on erandjuhuga, nagu ootamatud tootmise tõusud,
õnnetuse või hädaolukorrad.
Töötaja peab saama vähemalt ühe vaba päeva iga 7-päevase perioodi jooksul või, kui see on
lubatud siseriiklike õigusaktidega, 2 vaba päeva iga 14-päevase perioodi jooksul.*

*Rahvusvahelised standardid soovitavad vähendada standardset töötundide arvu (v.a ületunnid) järkjärgult, vastavalt vajadusele, kuni 40 tunnile nädalas, ilma et töötundide vähendamine mõjutaks
töötajate palka.
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8

TÖÖTAJAID EI DISKRIMINEERITA
8.1

9

10

Töötajaid ei diskrimineerita töölevõtmisel, töö eest tasu maksmisel, koolitusvõimaluste
pakkumisel, edutamisel, töösuhte lõpetamisel või pensionile jäämisel rassi, rahvusliku päritolu,
usuliste veendumuste, vanuse, puude, soo, perekonnaseisu, seksuaalse sättumuse,
ametiühingusse kuulumise või poliitiliste vaadete tõttu.

TAGATAKSE ALALINE TÖÖ
9.1

Niivõrd kui see on võimalik, peab igasugune töö põhinema riiklike õigusaktide ja tavadega
kehtestatud tunnustatud töösuhtel.

9.2

Töö- või sotsiaalkindlustusalastes õigusnormides sätestatud kohustusi töötajate ees, mis
tulenevad alalisest töösuhtest, ei väldita konkreetse töö tegemise lepingu või töövõtulepingu
kasutamise või kodus töötamise lepingu kasutamise ega praktikaskeemidega, kui puudub
tegelik kavatsus oskusi edasi anda või pakkuda alalist tööd, samuti ei väldita selliste kohustuste
täitmist tähtajaliste töölepingute ülemäärase kasutamisega.

KARM VÕI EBAINIMLIK KOHTLEMINE ON KEELATUD
10.1 Füüsiline väärkohtlemine või karistamine, füüsilise väärkohtlemisega ähvardamine, seksuaalne
või muul viisil ahistamine ja verbaalne solvamine ning muud hirmutamise vormid on keelatud.

11

ÕIGUSNÕUDED
11.1 Primark on võtnud kohustuse täita õigusnorme ja neid oma tegevusega teadlikult mitte rikkuda
kõikjal, kus ettevõte tegutseb.
11.2 Primark ei kasuta teadlikult tarbijaid, kes on kohaldatavaid õigusnorme rikkunud.
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12

ALTKÄEMAKS VÕI KORRUPTSIOON ON KEELATUD
12.1 Altkäemaksu või pistise, sh vahendustasu pakkumine, maksmine, vahendamine või
vastuvõtmine on rangelt keelatud. Altkäemaks võib hõlmata MIS TAHES vormis kingituse, tasu,
meelehea või soodustuse andmist või pakkumist äritegevusega seotud või riigiasutuses
töötavale inimesele selleks, et saada äriline eelis või seda säilitada, või selleks, et kallutada
saajat ebakohasele teole või maksta talle selle eest tasu, või selliseid juhtumeid, kus saajal ei
ole kohane seda vastu võtta. Altkäemaksuga võib olla tegemist ka siis, kui altkäemaksu
pakutakse või antakse kolmanda isiku, näiteks vahendaja, esindaja või vahemehe kaudu.
Mõned näited altkäemaksude kohta on allpool. See loetelu ei ole täielik:


kingitused või reisikulud;



ettevõtte teenuste, vahendite või vara tasuta kasutamine;



sularahamaksed;



laenud, laenude tagatised ja muu krediidi andmine;



hüvede pakkumine, näiteks haridusstipendium või tervishoiuteenused võimaliku kliendi /
riigi- või valitsusametniku pereliikmele;



alltöövõtulepingu sõlmimine isikuga, kes on seotud põhilepingu sõlmimise või
mittesõlmimisega;



võimaliku kliendi / riigi- või valitsusametniku pereliikmele kuuluva ettevõtte äritegevusse
kaasamine.

12.2 Tehingute hõlbustamise maksed on väikesed rahasummad või tasud, mida riigiametnikud
nõuavad tavapäraste riigitoimingute (nagu viisa väljastamine või tollivormistus) kiirendamise või
lihtsustamise eest. Sellised maksed on rangelt keelatud.
12.3 Tarnijad, esindajad ja nende töötajad peavad vastama kõikidele kohaldatavatele altkäemaksuja korruptsioonivastastele õigusaktidele. Kui selliseid altkäemaksu- ja korruptsioonivastaseid
õigusakte ei kohaldata või need ei ole nii ranged nagu Ühendkuningriigi 2010. aasta
altkäemaksuseadus, peavad tarnijad, esindajad ning nende töötajad järgima Ühendkuningriigi
2010. aasta altkäemaksuseadust.
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12.4 Tarnijatel ja esindajatel peavad olema kehtestatud korruptsiooni- ja altkäemaksuvastased
eeskirjad, mis takistaksid nende töötajatel või äritegevusega seotud isikutel panna toime
altkäemaksu või korruptsiooniga seotud kuritegusid. Tarnijad ja esindajad peavad selliseid
eeskirju oma äritegevuses rakendama nõuetekohaselt ning vaatama need regulaarselt läbi, et
tagada nende tõhus toimimine.
13

LISA A – MÕISTED
Laps
Iga alla 15aastane isik juhul, kui kohalike miinimumvanust käsitlevate õigusaktidega ei ole
kehtestatud tööleasumiseks või kohustusliku hariduse omandamiseks kõrgemat vanust; sellisel juhul
kohaldatakse kõrgemat vanust. Ent kui ILO konventsiooni nr 138 alusel arenguriikidele tehtavate
eranditega on kohapealseks miinimumvanuseks 14 eluaastat, kohaldatakse nooremat vanust.
Nooruk
Iga töötaja, kes on vanem kui eespool kirjeldatud laps ega ole veel 18aastane.
Lapse töötamine
Iga töö, mida teeb laps või nooruk, kes on noorem kui eespool esitatud mõistetes määratud
vanus(ed), mis ei vasta asjakohaste ILO standardite sätetele, ja igasugune töö, mis võib olla ohtlik või
takistada last või noorukit haridust omandamast või olla kahjulik lapse või nooruki tervisele või
füüsilisele, vaimsele, intellektuaalsele, moraalsele või sotsiaalsele arengule.
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