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Προοίμιο
Η «Βιώσιμη
ανάπτυξη»
είναι
μια παγκοσμίως αποδεκτή προσέγγιση
στη
διατήρηση
της
οικονομικής
ανάπτυξης χωρίς να βλάπτεται ο
πλανήτης μας ή να εξαντλούνται οι
πόροι του, με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας ζωής των σημερινών και μελλοντικών
κατοίκων του.¹ Η βιωσιμότητα θεωρείται ότι
συνεισφέρει σημα- ντικά στην επιτυχία κάθε
εταιρείας και στη διασφάλι- ση της μελλοντικής
της ανάπτυξης.
Όύσα ιδρυτικό μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου των
Ηνωμένων Εθνών, η Bayer είναι μία από τις εταιρείες που
επιδιώκουν να τροποποιήσουν τις λειτουργίες και τις στρατηγικές
τους για την αντιμετώπιση των δέκα διεθνώς αποδεκτών αρχών
στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, του
περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.
Από το 1994 η Bayer έχει επίσης υποστηρίξει την εθελοντική
πρωτοβουλία Υπεύθυνης Φροντίδας της χημικής βιομηχανίας,
σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες συνεργάζονται για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών τους στους τομείς της υγείας, της
ασφάλειας και του περιβάλλοντος.
Ως μέλος της πρωτοβουλίας για την Αλυσίδα Φαρμακευτικού
Ανεφοδιασμού (Pharmaceutical Supply Chain Initiative, PSCI)
και της πρωτοβουλίας Together for Sustainability (TfS) υποστηρίζουμε πλήρως τις αρχές τους στους τομείς της ηθικής,
των ανθρώπων και της εργασίας, της υγείας, της ασφάλειας και
του περιβάλλοντος, της ποιότητας και των συναφών συστημάτων διακυβέρνησης και διαχείρισης.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών της Bayer λαμβάνει
υπόψη αυτές τις καθιερωμένες αρχές της
«βιωσιμότητας» που έχουν επίσης ενσωματωθεί σε ορισμένους
σημαντικούς εσω- τερικούς κανονισμούς στον Όμιλο Bayer:
// Η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό στοιχείο των αξιών της
Bayer, καθώς και αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής μας στρατηγικής.
// Με την Πολιτική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η Bayer έχει σαφώς καθορίσει τη δέσμευσή της στις αρχές της βιώσιμης
ανάπτυξης.
// Η Θέση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ομίλου της Bayer
υπογραμμίζει τις προσπάθειές της να τηρήσει διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές στους τομείς των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των συνθηκών εργασίας.
// Η Πολιτική Εταιρικής Συμμόρφωσης περιγράφει τους βασικούς νομικούς τομείς όπου η ηθικά και νομικά συμβατή
συμπεριφορά των εργαζομένων της Bayer είναι ύψιστης
σημασίας για την ευημερία της εταιρείας.
Όλες αυτές οι δραστηριότητες καταδεικνύουν τον τρόπο με τον
οποίο η Bayer αναλαμβάνει την ευθύνη της, όσον αφορά
τα κοινωνικά, οικολογικά και ηθικά πρότυπα, καθώς και τον
τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες του Ομίλου Bayer θέτουν σε
εφαρμογή τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στην καθημερινή
τους δραστηριότητα. Έτσι οι αρχές ηθικής, κοινωνικής και
οικολογικής καθώς και οι πρόσθετες αρχές διασφάλισης της
ποιότητας και ελαχιστοποίησης των κινδύνων περιέχονται
στις διαδικασίες προμηθειών της Bayer.
Οι αρχές που εκφράζονται στον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας
Προμηθευτών αποτελούν σημαντικό στοιχείο επιλογής και
αξιολόγησης των προμηθευτών. Επιπλέον, αναμένουμε οι
προ- μηθευτές μας να αναπαράγουν αυτά τα πρότυπα
και κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού. Εάν ένας
προμηθευτής παραβιάζει αυτές τις αρχές και δεν μπορεί να
συμφωνήσει σε ένα σχέδιο βελτίωσης ή δεν το εφαρμόζει,
η Bayer διατηρεί το δικαίωμα να επαναπροσδιορίσει τη
συνέχιση της εμπορικής σχέσης.
Για αυτό το λόγο ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών
διατίθεται στους προμηθευτές μας με στόχο την ενίσχυση της
αμοιβαίας κατανόησης του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει
να ασκούνται αυτές οι αρχές στις καθημερινές επιχειρήσεις,
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των προσπαθειών
για τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και
των φυτών.
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Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Bayer
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Δεοντολογία
Για την εκπλήρωση των κοινωνικών ευθυνών, οι προμηθευτές αναμένεται να ασκούν τις δραστηριότητές τους με δεοντολογικό τρόπο και να ενεργούν με ακεραιότητα. Οι δεοντολογικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πτυχές:

Επιχειρηματική ακεραιότητα

Θεμιτός ανταγωνισμός

Οι προμηθευτές δεν θα ασκούν ούτε θα ανέχονται
καμία μορφή διαφθοράς, εκβιασμού, υπεξαίρεσης ή
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι προμηθευτές δεν θα προσφέρουν ή
δέχονται δωροδοκίες ή άλλα παράνομα κίνητρα
(π.χ. «πληρωμές διευκόλυνσης») προς ή από
τους επιχειρηματικούς συνεργάτες ή τους
κρατικούς αξιωματούχους. Οι προμηθευτές δεν θα
προσφέρουν στους εργαζομένους της Bayer κανενός
είδους δώρα ή προσωπικά οφέλη που ενδέχεται να
θεωρηθούν δωροδοκία. Σε όλες τις περιπτώσεις,
δεν θα προσφέρονται δώρα ή ψυχαγωγία για να
επηρεάσουν αντιδεοντολογικά μια επιχειρηματική
σχέση και δεν πρέπει να παραβιάζουν τους
εφαρμοστέους νόμους ή τα δεοντολογικά πρότυπα.

Οι προμηθευτές θα ασκούν τις επιχειρηματικές
δραστηριότητές τους βάσει των κανόνων για
το θεμιτό ανταγωνισμό και σύμφωνα με όλη
την ισχύουσα αντιμονοπωλιακή νομοθεσία.

Σύγκρουση συμφερόντων
Οι προμηθευτές θα κοινοποιούν στην Bayer οποιαδήποτε κατάσταση ενδέχεται να συνιστά σύγκρουση συμφερόντων, όπως εργαζόμενοι της Bayer που
έχουν επαγγελματικά, ιδιωτικά ή/και σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα ή συμφέροντα σε οποιαδήποτε από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες
του προμηθευτή.

Εντοπισμός ανησυχιών
Οι προμηθευτές θα ενθαρρύνουν και θα παρέχουν
στους εργαζομένους τους τα μέσα να αναφέρουν
ανησυχίες, καταγγελίες ή δυνητικά παράνομες
δραστηριότητες στον χώρο εργασίας χωρίς απειλή
ανταπόδοσης, εκφοβισμού ή παρενόχλησης. Κάθε
αναφορά θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με εμπιστευτικό
τρόπο. Οι προμηθευτές θα διερευνούν τέτοιες
αναφορές και θα λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα, εφόσον
χρειάζεται. Οι προμηθευτές θα ενημερώνουν την Bayer
για νομικές ενέργειες, διοικητικές έρευνες ή διώξεις
που ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιδόσεις τους στην
επιχείρηση της Bayer ή που ενδέχεται να επηρεάσουν
αρνητικά τη φήμη ενός προμηθευτή και της Bayer.
Σε περίπτωση που ένας προμηθευτής ή ένας από
τους εργαζομένους του πιστεύει ότι ένας εργαζόμενος
της Bayer ενήργησε αντίθετα με αυτές τις αρχές, ο
προμη- θευτής ή ο εργαζόμενός του ενθαρρύνονται
να ανα- φέρουν τις ανησυχίες τους στην τηλεφωνική
γραμμή συμμόρφωσης χωρίς χρέωση www.bayer.
com/en/corporate-compliance-policy.aspx.

Διεθνείς έλεγχοι εμπορίου
Οι προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται με
τους κανονισμούς ελέγχου εξαγωγών που ισχύουν
για τις δραστηριότητές τους και να παρέχουν
σχετικές ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες σε
τελωνειακές και άλλες αρχές όταν απαιτείται.

Ιδιωτική ζωή και πνευματική ιδιοκτησία
Οι προμηθευτές θα διαφυλάσσουν τις
εμπιστευτι- κές πληροφορίες και
θα
κάνουν μόνο κατάλληλη χρήση τους και θα
διασφαλίζουν ότι προστατεύ- ονται η ιδιωτική
ζωή και τα έγκυρα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας όλων των εργαζομένων και των
επιχειρηματικών συνεργατών.
Οι προμηθευτές δεν θα χρησιμοποιούν το
όνομα ή τα σήματα της Bayer ή τα ονόματα ή
τα προϊόντα των θυγατρικών ή των προϊόντων
μας στη δημοσιότητα ή στη διαφήμιση χωρίς
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της
Bayer.

Απόρρητο δεδομένων και προστασία
δεδομένων

Η διαχείριση των συστημάτων πληροφοριών
προ- μηθευτών που περιέχουν εμπιστευτικές
πληροφορίες ή δεδομένα της Bayer πρέπει να
πραγματοποιείται κατάλληλα, με προστασία
από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση,
κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή. Οι
προμηθευτές συλλέγουν δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα μόνο για νόμιμους επιχει- ρηματικούς
σκοπούς, τα χρησιμοποιούν με
νόμιμο,
διαφανή και ασφαλή τρόπο, τα κοινοποιούν
μόνο σε εκείνους στους οποίους επιτρέπεται
η πρόσβαση, τα προστατεύουν σύμφωνα με
τις πολιτικές ασφαλείας, τα διατηρούν μόνο
για όσο χρειάζεται και υποχρεώ- νουν τρίτους,
με πρόσβαση σε δεδομένα προσωπι κού
χαρακτήρα, να τα προστατεύουν.
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Δεοντολογία
Δίκαιες πρακτικές μάρκετινγκ

Ορθή μεταχείριση των ζώων

Οι αλληλεπιδράσεις με επαγγελματίες και
οργανι- σμούς υγείας (Ε.Υ., Ε.Φ.) αποσκοπούν
στην ενίσχυση της πρακτικής της ιατρικής
και, τελικά, στην ωφέλεια των ασθενών. Οι
αλληλεπιδράσεις θα εστιάζουν στην ενημέρωση
των Ε.Υ. και των Ε.Φ. για τα προϊόντα, την παροχή
επιστημονικών, ιατρικών και εκπαιδευτικών
πληροφοριών ή την υποστήριξη της ιατρικής
έρευνας και εκπαίδευσης. Δεν πρέπει να
προσφέρεται ή να παρέχεται τίποτα σε Ε.Υ. και
Ε.Φ. με τρόπο που να έχει ακατάλληλη επιρροή
στην πρακτική της συνταγογράφησης.
Ομοίως, οι αλληλεπιδράσεις κατά την εμπορία
ή την πώληση προϊόντων βιοτεχνολογίας
και φυτοπροστα- σίας πρέπει επίσης να
ακολουθούν δίκαιες, δεοντολο- γικές πρακτικές.
Η Bayer προσδοκά από τους προμηθευτές
της που προετοιμάζουν πωλήσεις, διαφήμιση,
προωθητι- κό και μάρκετινγκ υλικό να
εκπληρώσουν τα καθήκο- ντά τους με αληθείς
και ακριβείς περιγραφές.

Εφόσον ισχύει για τον κλάδο των
προμηθευτών,
θα
χρησιμοποιούνται
εναλλακτικές λύσεις για τις δοκιμές σε
ζώα εφόσον οι εναλλακτικές αυτές είναι
επιστημονικά έγκυρες και προβλέψιμες, ώστε
να μην τίθενται σε κίνδυνο οι αξιολογήσεις
ποιότητας ή ασφάλειας των προϊόντων της
Bayer και όταν είναι αποδεκτές από τους
ρυθμιστικούς οργανισμούς. Όταν οι δοκιμές
σε ζώα είναι απαραίτητες, οι προμηθευτές
θα ελαχιστοποιούν τον αριθμό των ζώων
που χρησιμοποιούνται για δοκιμές. Οι
προμηθευτές θα δεσμεύονται εξίσου να
διεξάγουν δοκιμές σε ζώα χρησιμοποιώντας
το επιστημονικά έγκυρο πρωτόκολλο, το
οποίο πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις
μελέτης και κανονιστικής ρύθμισης και θα
διεξάγουν δοκιμές μόνο σύμφωνα με όλους
τους εφαρμοστέους νόμους.

Αξιοποίηση γενετικών πόρων

Πρότυπα κατά την διεξαγωγή κλινικών
μελετών

Οι προμηθευτές θα διεξάγουν κλινικές μελέτες
σύμ- φωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες
γραμμές, τους ισχύοντες εθνικούς και τοπικούς
νόμους και κανονι- σμούς και αναγνωρισμένα
διεθνή πρότυπα ποιότη- τας και ασφάλειας που
ισχύουν για την προτεινόμενη εργασία. Όταν
ασχολούνται με κλινικές μελέτες εκ μέ- ρους της
Bayer, όλες οι κλινικές μελέτες θα διεξάγονται
σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα καλών
κλινικών πρακτικών και θα ακολουθούν τις
αυστηρότερες ιατρι- κές, επιστημονικές και
δεοντολογικές αρχές, ιδίως της Διακήρυξης του
Ελσίνκι.

Οι προμηθευτές θα επιτρέπουν τη δίκαιη
και ίση κατανομή των ωφελειών που
προκύπτουν από την αξιοποίηση γενετικών
πόρων σύμφωνα με τη Σύμ- βαση περί
βιοποικιλότητας.

Ορυκτά από εμπόλεμες ζώνες
Οι προμηθευτές θα εξασφαλίζουν ότι τα
προϊόντα που παρέχονται στη Bayer δεν
περιέχουν μέταλλα που παράγονται από
ορυκτά ή παράγωγά τους που προέρχονται
από εμπόλεμες ζώνες που χρηματοδοτούν
άμεσα ή έμμεσα τις ένοπλες ομάδες και
προκαλούν ή ενθαρρύνουν παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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Άνθρωποι και εργασία
Οι προμηθευτές θα προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων τους και θα τους αντιμετωπίζουν
με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Αυτό περιλαμβάνει τις εξής πτυχές:

Αποφυγή της παιδικής εργασίας

Ωράριο εργασίας, μισθοί και οφέλη

Η παιδική εργασία δεν είναι ανεκτή στην
αλυσίδα εφο- διασμού μας. Οι προμηθευτές
πρέπει να αποφεύγουν κάθε είδους
παιδική εργασία στις επιχειρηματικές
τους δραστηριότητες, σύμφωνα με τις
βασικές αρχές εργα- σίας της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ)2 και τις αρχές
του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων
Εθνών. Εάν ο τοπικός νόμος για την ελάχιστη
ηλικία ορίζει υψηλότερη ηλικία για εργασία
ή υποχρεωτική εκπαίδευση, επικρατεί η
υψηλότερη ηλικία.

Ο χρόνος εργασίας για τους εργαζομένους των
προμηθευτών δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο
όριο που καθορίζεται από την ισχύουσα
εθνική νομοθε- σία και τα πρότυπα της ΔΟΕ.
Η αποζημίωση θα κα- ταβάλλεται στους
εργαζομένους τακτικά, έγκαιρα και πλήρως
σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νό- μους
και θα συμμορφώνεται με τους εφαρμοστέους εθνικούς νόμους περί αμοιβών. Η αμοιβή
και οι παροχές πρέπει να στοχεύουν στην
εξασφάλιση επαρκούς βιοτικού επιπέδου για
τους εργαζομέ- νους και τις οικογένειές τους.
Εκτός εάν προβλέπε- ται διαφορετικά από
την τοπική νομοθεσία, δεν θα επιτρέπονται
οι μειώσεις του βασικού μισθού ως
πειθαρχικό μέτρο (αυτό δεν αποκλείει το
δικαίω- μα σε αποζημίωση με συμβατική ή
νομική βάση). Οι προμηθευτές αναμένεται
να παρέχουν στους εργαζομένους τους
δίκαιες και ανταγωνιστικές αποζημιώσεις
και παροχές και να υποστηρίζουν την ίση
αμοιβή για εργασία ίσης αξίας. Συνιστάται
οι προμηθευτές να προσφέρουν στους
εργαζομέ- νους τους άφθονες ευκαιρίες
κατάρτισης και εκπαί- δευσης.

Ελεύθερα επιλεγόμενη απασχόληση
Δεν ανεχόμαστε τη δουλεία, την υποτέλεια και
την κα- ταναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία
και την εμπορία ανθρώπων στην αλυσίδα
εφοδιασμού μας. Επίσης, δεν γίνεται αποδεκτή
η καταναγκαστική εργασία, ή η ακούσια εργασία
στη φυλακή. Πρακτικές όπως η παρακράτηση
προσωπικής
ιδιοκτησίας,
διαβατηρίων,
μισθών, πιστοποιητικών κατάρτισης, εργασίας
ή οποιουδήποτε άλλου έγγραφου για
ακατάλληλους λόγους δεν επιτρέπονται.

Ελευθερία του συνεταιρίζεσθε
Οι προμηθευτές θα δεσμεύονται για έναν
ανοικτό και εποικοδομητικό διάλογο με τους
εργαζομένους τους και τους εκπροσώπους
των εργαζομένων τους. Σύμ- φωνα με
την τοπική νομοθεσία, οι προμηθευτές θα
σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων
τους να συ- νεταιρίζονται ελεύθερα, να
συμμετέχουν σε εργατικά συνδικάτα, να
αναζητούν εκπροσώπηση, να
συμμετέχουν σε επιτροπές επιχείρησης καθώς
και σε συλλογι- κές διαπραγματεύσεις.
Οι προμηθευτές δεν πρέπει να θέτουν σε
μειονεκτική θέση τους εργαζομένους που
ενεργούν ως εκπρόσωποι των εργαζομένων,
ώστε να μπορούν να ασκούν το ρόλο τους
χωρίς φόβο αντιποί- νων ή διακρίσεων.
Σύμβαση σχετικά με την ελάχιστη ηλικία για την πρόσληψη στην απασχόληση του 1973 (αριθ. 138). Σύμβαση σχετικά με την
απαγόρευση και την άμεση δράση για την εξάλειψη των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας του 1999 (αριθ. 182)

2
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Άνθρωποι και εργασία
Διαφορετικότητα και ένταξη

Τοπική κοινότητα

Η ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων
πρέπει να αποτελεί θεμελιώδη αρχή της
εταιρικής πολιτι- κής του προμηθευτή. Η τυπική
μεροληπτική μετα- χείριση λαμβάνει υπόψη συνειδητά ή ασυνείδητα
- μη σχετικά χαρακτηριστικά του εργαζομένου,
όπως η ηλικία, η αναπηρία, η εθνικότητα, η
οικογενειακή κα- τάσταση, το φύλο, η έκφραση
του φύλου, η ταυτό- τητα του φύλου, οι γενετικές
πληροφορίες, η εθνική προέλευση, τα φυσικά
χαρακτηριστικά, η πολιτική τοποθέτηση,
η εγκυμοσύνη, η θρησκεία, η κοινωνι- κή
προέλευση, ο σεξουαλικός προσανατολισμός,
η συμμετοχή σε σωματεία ή οποιοδήποτε
παράνομο κριτήριο, δυνάμει της εφαρμοστέας
νομοθεσίας. Οι προμηθευτές θα διασφαλίζουν
ότι οι εργαζόμενοί τους δεν παρενοχλούνται με
οποιονδήποτε τρόπο.
Η Bayer ενθαρρύνει τους προμηθευτές να
παρέχουν ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς
αποκλεισμούς και να υποστηρίζουν την
ποικιλομορφία όσον αφορά τους εργαζομένους
τους. Παρομοίως, η Bayer εν- θαρρύνει τους
προμηθευτές να έχουν ενεργό Πρό- γραμμα
Διαφορετικότητας Προμηθευτών σε συνεργασία
με διάφορες και ποικίλες επιχειρήσεις.

Για να προωθήσουν την ευθύνη για τις
κοινότη- τες στις οποίες δραστηριοποιούνται,
οι προμη- θευτές θα ακούνε τις ανησυχίες
των κατοίκων της περιοχής και θα παρέχουν
υγιεινές και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης.
Ενθαρρύνονται η υποστήριξη της δημιουργίας
θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο, η
τοπική προμήθεια, η παροχή εκπαίδευσης
και η ανάπτυξη υποδομών.

Δίκαιη μεταχείριση
Οι προμηθευτές θα παρέχουν στους εργαζομένους τους έναν χώρο εργασίας χωρίς σκληρή
και απάνθρωπη μεταχείριση, χωρίς σεξουαλική
παρε- νόχληση, σεξουαλική κακοποίηση,
σωματική τιμω- ρία ή βασανιστήρια,
ψυχολογικό ή σωματικό κατα- ναγκασμό
ή λεκτική κακοποίηση των εργαζομένων ή
απειλή για τέτοια μεταχείριση. Επιπροσθέτως,
οι προμηθευτές αναμένεται να μην τερματίζουν
άδι- κα οποιαδήποτε σύμβαση απασχόλησης ή
να ορί- ζουν, χωρίς σαφή αποδεικτικά στοιχεία,
την καταγγελία μιας σύμβασης απασχόλησης,
σε σχέση με τις εργασιακές επιδόσεις ενός
εργαζομένου, ως επιτρέπεται από τον νόμο.
Οι εργαζόμενοι μπορούν να αποχωρήσουν
ελεύθερα από τον εργοδότη, υπό την
προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με την
προβλεπόμενη από τον νόμο προειδοποίηση.
Θα πληρώνονται εγκαίρως και εξ ολοκλήρου
για την εργασία που έχουν πραγματοποιήσει
πριν από την αποχώρηση τους σύμφωνα με
τους εφαρμοστέους νόμους.
7

Υγεία, ασφάλεια και περιβάλλον
Οι προμηθευτές θα παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, των πελατών, των
επισκεπτών, των εργολάβων και άλλων που δύναται να επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους. Θα δραστηριοποιούνται με τρόπο περιβαλλοντικά υπεύθυνο και αποδοτικό ως προς τους πόρους. Αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες πτυχές:

3

Επαγγελματική υγεία και ασφάλεια

Ασφάλεια διαδικασιών

Οι προμηθευτές θα προστατεύουν επαρκώς
τους εργαζομένους τους από χημικούς,
βιολογικούς και φυσικούς κινδύνους. Τα
φυσικά απαιτητικά καθήκο- ντα και οι
συνθήκες στον χώρο εργασίας καθώς και οι
κίνδυνοι που συνδέονται με τις υποδομές
που χρησι- μοποιούνται πρέπει να έχουν
επαρκή διαχείριση για την προστασία των
εργαζομένων τους. Οι προμηθευτές θα
παρέχουν κατάλληλους ελέγχους, διαδικασίες
ασφαλούς εργασίας, κατάλληλη συντήρηση
και τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα προστασίας
με σκοπό να περιορίσουν τους κινδύνους
για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο
εργασίας. Επιπροσθέτως, οι προμηθευτές θα
παρέχουν στους εργαζομένους κατάλληλο
εξοπλισμό ατομικής προστασίας.
Πληροφορίες
ασφαλείας
σχετικά
με
επικίνδυνα υλικ³, συμπεριλαμβανομένων και
των συστατικών των ενδι- άμεσων υλικών,
θα πρέπει να βρίσκονται στη διάθε- ση των
εργαζομένων για την εκπαίδευση, κατάρτιση
και προστασία τους από κινδύνους. Ένα
ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον
περιλαμβάνει,,
ως
ελάχιστο,
πόσιμο
νερό, επαρκή φωτισμό, θερμοκρα- σία,
εξαερισμό και εγκαταστάσεις υγιεινής και,
κατά περίπτωση, ασφαλείς και υγιεινούς
εταιρικούς χώρους διαβίωσης.

Οι προμηθευτές θα διαθέτουν προγράμματα
ασφαλείας για τη διαχείριση και τη διατήρηση
όλων των διαδικασιών παραγωγής τους,
σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές
ασφαλείας. Τα προ- γράμματα θα είναι
κατάλληλα για τους κινδύνους εγκατάστασης
και επεξεργασίας. Οι προμηθευτές θα
επικοινωνούν, θα κοινοποιούν και θα
διαχειρί ζονται τους εγγενείς κινδύνους των
διαδικασιών και των προϊόντων τους, ώστε να
εξασφαλίζεται η προστασία των θιγόμενων ή
δυνητικά επηρεα- σμένων τρίτων. Ομοίως,
τα σοβαρά περιστατικά θα αναλύονται
και θα κοινοποιούνται εγκαίρως. Για τις
επικίνδυνες εγκαταστάσεις και διαδικασιών,
ο προμηθευτής θα διεξάγει τακτικά ειδικές
αναλύσεις κινδύνων και θα εφαρμόζει μέτρα
που εμποδίζουν την εμφάνιση συμβάντων,
όπως απελευθερώσεις χημικών ουσιών,
πυρκαγιές ή εκρήξεις.

Ασφάλεια των προϊόντων
Οι προμηθευτές
θα
συμμορφώνονται
με τους κα νονισμούς ασφαλείας των
προϊόντων, με την ορθή σήμανσή τους και θα
κοινοποιούν τις απαιτήσεις διαχείρισης των
προϊόντων. Θα παρέχουν στα σχετικά μέρη
την κατάλληλη τεκμηρίωση που θα περιέχει
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά
με την ασφάλεια για όλες τις επικίνδυνες
ουσίες σε περίπτωση νόμιμης ανάγκης. Αυτό
περιλαμβάνει πληροφορίες για το προϊόν,
δελτία δεδομένων ασφαλείας, επιβεβαιώσεις
κοινοποίησης ή εγγραφής, χρήσεις και σενάρια
έκθεσης. Οι προμηθευτές κοινοποιούν με
ενεργό και διάφανο τρόπο πληροφορίες
σχετικά με την υγεία, την ασφάλεια και τις
περιβαλλοντικές πτυχές των προϊόντων τους
σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Σύμφωνα με το σύστημα οικουμενικής εναρμόνισης των Ηνωμένων Εθνών (UNGHS)
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Υγεία, ασφάλεια και περιβάλλον
Ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης, πληροφορίες για τους κινδύνους και κατάρτιση
Οι προμηθευτές θα παρέχουν πληροφορίες
για την ασφάλεια σχετικά με τους
προσδιορισμέ νους κινδύνους στον χώρο
εργασίας σε εργαζομένους και εργολάβους.
Θα εκπαιδεύονται αντίστοιχα ώστε να
διασφαλίζεται ότι προστατεύονται επαρκώς
ανά πάσα στιγμή. Οι προμηθευτές θα
εντοπίζουν και θα αξιολογούν τους σχετικούς
κινδύνους και τις καταστά- σεις έκτακτης
ανάγκης στον χώρο εργασίας, τις δημόσιες γειτονιές και τους χώρους διαβίωσης
που παρέχει η εταιρεία. Ο δυνητικός
αντίκτυπός τους θα ελαχιστο- ποιείται με
την εφαρμογή κατάλληλης πυροπροστασίας, αποτελεσματικών σχεδίων έκτακτης
ανάγκης, τακτικών ασκήσεων και διαδικασιών
απόκρισης.

Απόβλητα και εκπομπές
Οι προμηθευτές θα εξασφαλίζουν ασφαλή
και συμ- βατό χειρισμό, αποθήκευση,
μεταφορά,
απόρριψη,
ανακύκλωση,
επαναχρησιμοποίηση
και
διαχείριση
αποβλήτων,
εκπομπών
αερίων
και
απορρίψεων λυμά- των. Κάθε δραστηριότητα
που ενδέχεται να επηρεάζει αρνητικά την
υγεία του ανθρώπου ή του περιβάλλο- ντος θα
επιτελείται με κατάλληλο τρόπο, θα μετράται
και θα ελέγχεται. Η έκλυση επικίνδυνων
ουσιών χρειάζεται να ελαχιστοποιείται.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται σε δραστικά
συστατικά. Οι προμηθευτές θα προλαμβάνουν ή θα μετριάζουν τις τυχαίες διαρροές
και τις δια φεύγουσες εκπομπές επικίνδυνων
υλικών.

Διατήρηση των φυσικών πόρων και
προστασία του κλίματος

Οι προμηθευτές θα χρησιμοποιούν τους φυσικούς πόρους (π.χ. νερό, πηγές ενέργειας,
πρώτες ύλες) με οικονομικό τρόπο και θα τους
διατηρούν. Προκειμένου να διασφαλιστεί
η διατήρηση των ανανεώσιμων φυσικών
πόρων, οι προμηθευτές θα προωθούν
την εφαρμογή ευρέως αναγνωρισμέ- νων
προτύπων αειφορίας και πιστοποιήσεων
που έχουν αναπτυχθεί από πολλούς
ενδιαφερόμενους.
Οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον
και στο κλίμα που προκαλούνται από τους
προμηθευτές ή την αλυσίδα εφοδιασμού τους
θα ελαχιστοποιού- νται ή θα εξαλείφονται
στην πηγή τους.
Οι πρακτικές ενθαρρύνονται να συνάδουν
με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, όπως
η μείωση του υλικού, η αντικατάσταση, η
συλλογή, η κοινή χρήση, η συντήρηση, η
επαναχρησιμοποίηση,
η
ανακατανομή,
η
ανακαίνιση,
η
ανακατασκευή
και
η ανακύκλωση. Οι προμηθευτές θα
συμμετέχουν στην ανάπτυξη και χρήση
προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών
φιλικών προς το περιβάλλον και το κλίμα.
Οι πρακτικές ενθαρρύνονται να συνάδουν
με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, όπως
η μείωση του υλικού, η αντικατάσταση, η
συλλογή, η κοινή χρήση, η συντήρηση, η
επαναχρησιμοποίηση,
η
ανακατανομή,
η
ανακαίνιση,
η
ανακατασκευή
και
η ανακύκλωση. Οι προμηθευτές θα
συμμετέχουν στην ανάπτυξη και χρήση
προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών
φιλικών προς το περιβάλλον και το κλίμα.
Οι
προμηθευτές
εξασφαλίζουν
και
επιδεικνύουν συνεχείς περιβαντολογικές
βελτιώσεις,
συμπεριλαμβανόμενης
της
μείωσης των πρώτων υλών, της ενέργειας,
των εκπομπών, των απορρίψεων, του
θορύβου, των αποβλήτων, των επικίνδυνων
ουσιών και της εξάρτησης από φυσικούς
πόρους μεσώ σαφών στόχων και πολιτικών
βελτίωσης.
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Ποιότητα
Οι προμηθευτές θα παρέχουν υψηλής ποιότητας, ασφαλή και αποτελεσματικά αγαθά και υπηρεσίες που συμμορφώνονται πλήρως με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες πτυχές:

Απαιτήσεις ποιότητας

Μέτρα ασφάλειας και καταπολέμησης της
παραποίησης/απομίμησης

Οι
προμηθευτές
θα
πληρούν
τις
γενικώς αναγνωρι- σμένες ή συμβατικά
συμφωνηθείσες απαιτήσεις ποιό- τητας, με
σκοπό την παροχή αγαθών και υπηρεσιών
που ικανοποιούν τις ανάγκες της Bayer
και των πελα- τών της, αποδίδουν όπως
προβλέπεται και είναι ασφαλή για την
προβλεπόμενη χρήση τους. Οι προμηθευτές
θα επιλύουν άμεσα όλα τα ζητήματα καίριας
σημασίας που ενδέχεται να επηρεάσουν
αρνητικά την ποιότητα των αγαθών και των
υπηρεσιών. Οι προμηθευτές πρέπει να
ενημερώνουν τη Bayer σχετικά με τις αλλαγές
στη διαδικασία παραγωγής ή προμήθειας
που έχουν το δυναμικό να επηρεάσουν τις
προδιαγραφές των παρεχόμενων προϊόντων
και υπηρεσιών.

Οι προμηθευτές θα διατηρούν καλές πρακτικές
ασφαλείας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού
τους. Οι προμηθευτές θα εξασφαλίζουν την
ακεραιότη- τα κάθε αποστολής στην Bayer
από την προέλευσή της έως τον προορισμό
της.
Οι προμηθευτές θα εφαρμόζουν τα αναγκαία
και κατάλληλα μέτρα στον τομέα της
αρμοδιότητάς τους για να διασφαλίζουν
ότι τα προϊόντα της Bayer, τα λειτουργικά
τους εξαρτήματα ή οι πρώτες ύλες τους,
καθώς και η αντίστοιχη τεχνογνωσία δεν
θα καταλήξουν στα χέρια απομιμητών
προϊόντων, λαθρεμπόρων, κλεφτών
ή
τρίτων και δε θα αποκλί- νουν από τη νόμιμη
αλυσίδα εφοδιασμού. Οι προ- μηθευτές
θα αναλύουν αμέσως τη σχέση με τρίτο
μέρος εάν αποκτήσουν ή προσκομίσουν
αποδει- κτικά στοιχεία ότι εμπλέκονται
ακούσια στην κα- τασκευή ή την πώληση
προϊόντων παραποίησης/
απομίμησης
μέσω των ενεργειών του τρίτου μέ- ρους,
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που
προορίζονται για εξαγωγή που θεωρούνται
πλα- στά προϊόντα στη χώρα προορισμού
τους. Η Bayer αναμένει από τους προμηθευτές
να υποστηρίξουν τη διερεύνηση και δίωξη
οποιωνδήποτε δραστηρι- οτήτων που
συνδέονται με πλαστά προϊόντα.
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Συστήματα διακυβέρνησης και
διαχείρισης
Οι προμηθευτές θα εφαρμόζουν αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης για να διευκολύνουν τη συμμόρφωση με όλους
τους εφαρμοστέους νόμους και να προωθήσουν τη συνεχή βελτίωση σε σχέση με τις προσδοκίες που καθορίζονται
στον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών. Αυτό περιλαμβάνει τις εξής πτυχές:

Νομικές και άλλες απαιτήσεις

Συστήματα, τεκμηρίωση και αξιολόγηση

Οι
προμηθευτές
θα
προσδιορίζουν
και
θα συμμορ- φώνονται με όλους
τους εφαρμοστέους διεθνείς, εθνι- κούς
και τοπικούς νόμους και κανονισμούς,
συμβατι- κές συμφωνίες και διεθνώς
αναγνωρισμένα πρότυπα. Οι προμηθευτές
θα ευθυγραμμίζουν επίσης τις πρα- κτικές
τους με τα γενικά αποδεκτά βιομηχανικά
πρότυ- πα, θα λαμβάνουν, θα διατηρούν και
θα ενημερώνουν όλες τις ισχύουσες άδειες,
τα πιστοποιητικά και τις καταχωρίσεις και θα
λειτουργούν σύμφωνα με τους περιορισμούς
και τις απαιτήσεις αδειών ανά πάσα στιγμή.

Οι
προμηθευτές
θα
αναπτύσσουν,
εφαρμόζουν, χρησιμοποιούν και διατηρούν
συστήματα διαχεί- ρισης και ελέγχους σχετικά
με το περιεχόμενο του παρόντος Κώδικα
Δεοντολογίας Προμηθευτών. Οι προμηθευτές
θα τηρούν τα απαραίτητα έγγραφα για να
αποδείξουν τη συμμόρφωση με τις αρχές
που περιγράφονται στον παρόντα Κώδικα
Δεοντολογίας.

Δέσμευση και υποχρέωση λογοδοσίας
Οι προμηθευτές θα τηρούν τις αρχές που
καθορίζο- νται στον παρόντα Κώδικα
Δεοντολογίας Προμηθευ- τών, διαθέτοντας
τους κατάλληλους πόρους και ενσωματώνοντας όλες τις εφαρμοστέες πτυχές σε
πολιτικές και διαδικασίες.

Γνωστοποίηση των κριτηρίων βιωσιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα
Οι προμηθευτές θα αναπαράγουν τις αρχές
αειφορίας που ορίζονται στον παρόντα
Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευ- τών, οι
οποίες διέπουν όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Διαχείριση κινδύνων
Οι προμηθευτές θα εφαρμόζουν μηχανισμούς
για την αναγνώριση, τον προσδιορισμό και
τη διαχεί- ριση των κινδύνων σε όλους τους
τομείς που κα- λύπτονται από τον παρόντα
Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και σε
σχέση με όλες τις εφαρμο- στέες νομικές
απαιτήσεις.

Επιχειρησιακή συνέχεια
Οι
προμηθευτές
θα
ενθαρρύνονται
να εφαρμό- σουν τα κατάλληλα σχέδια
επιχειρησιακής συνέχει- ας για λειτουργίες
που υποστηρίζουν την επιχειρηματική
δραστηριότητα της Bayer.
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Συστήματα διακυβέρνησης και
διαχείρισης

Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια και κοινοποίηση

Οιπρομηθευτέςθααποδεικνύουντηδέσμευ
σή τους για συνεχή βελτίωση, καθορίζοντας
στόχους επιδόσε- ων, εκτελώντας σχέδια
υλοποίησης και λαμβάνοντας τις απαραίτητες
διορθωτικές ενέργειες για ελλείψεις που
εντοπίζονται από εσωτερικές ή εξωτερικές
εκτι- μήσεις, επιθεωρήσεις και
ελέγχους της διαχείρισης.

Οι προμηθευτές θα ενθαρρύνονται να
αναφέρουν εξωτερικά σχετικά με τις
κοινωνικές και περιβαλλο- ντικές επιπτώσεις
τους σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στον
παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών.

Κατάρτιση και προσόντα
Οι
προμηθευτές
θα
αναπτύσσουν,
εφαρμόζουν και διατηρούν τα κατάλληλα
μέτρα κατάρτισης για να επιτρέψουν
στους διευθυντές και τους εργαζομένους
τους να αποκτήσουν κατάλληλο επίπεδο
γνώσης και κατανόησης του παρόντος
Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών, των
εφαρμοστέων νόμων και κανονι- σμών και
των γενικά αναγνωρισμένων προτύπων.

Δικαίωμα αξιολόγησης
Οι προμηθευτές θα χορηγούν στην Bayer
το δικαί- ωμα αξιολόγησης της απόδοσης
τους με εύλογη προειδοποίηση για να
επιβεβαιώσουν την συμμόρφωση του
προμηθευτή με τις αρχές που περιγράφονται
στον Κώδικα Συμπεριφοράς του Προμηθευτή
της Bayer. Η αξιολόγηση θα εκτε- λείται
απευθείας από την Bayer ή από ειδικευμένο
τρίτο μέρος, π.χ. με αξιολόγηση ή έλεγχο.
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Γλωσσάριο
Το γλωσσάριο εξηγεί ή ορίζει επιλεγμένους όρους, οργανισμούς και έννοιες που χρησιμοποιούνται στον
Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών της Bayer. Ο Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών της Bayer παρέχει
μια πιο αναλυτική εξήγηση των πτυχών αυτού του κώδικα, καθώς αναφέρει βασικές προσδοκίες και ορθές
πρακτικές ενώ δίνει περαιτέρω παραπομπές.
Ορυκτά από εμπόλεμες ζώνες
// Τα ορυκτά των συγκρούσεων, όπως ορίζονται σήμερα,
πε- ριλαμβάνουν τα μέταλλα ταντάλιο, κασσίτερο,
βολφράμιο και χρυσό, τα οποία είναι τα παράγωγα
των ορυκτών κασ- σιτερίτη, κολομβοτανταλίτη
και βολφραμίτη. Αναφέρονται επίσης ως «3TG».
[URL: www.responsiblemineralsinitiative.org]
Εργαζόμενοι
// Με την αναφορά στον όρο εργαζόμενοι, η Bayer
εννοεί οποιοδήποτε προσωπικό ή το προσωπικό που
απασχο- λείται από ένα προμηθευτή.
Επικίνδυνα υλικά
// Όπως ορίζεται στο σύστημα οικουμενικής εναρμόνισης
για την ταξινόμηση και την επισήμανση των χημικών
(GHS), όπως εκπονήθηκε από την Οικονομική
Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη
(UNECE)
Επικίνδυνα υλικά
// Η εμπορία ανθρώπων περιλαμβάνει την πρόσληψη,
τη στέ- γαση ή τη μεταφορά ατόμων σε κατάσταση
εκμετάλλευσης μέσω της χρήσης βίας, εξαπάτησης ή
εξαναγκασμού και την καταναγκαστική εργασία παρά
τη θέλησή τους.
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ)
// Ο οργανισμός του ΟΗΕ ΔΟΕ φέρνει σε επαφή κυβερνήσεις, εργοδότες και εργαζόμενους από 187 κράτη μέλη
του ΟΗΕ για τη θέσπιση προτύπων εργασίας, την
ανάπτυ- ξη πολιτικών και την εκπόνηση προγραμμάτων
με στόχο την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας
για όλους τους εργαζομένους. [URL: www.ilo.org]
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
// Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι
οποιαδήποτε δεδομένα σχετικά με ένα αναγνωρισμένο
ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.
Πρωτοβουλία για την Αλυσίδα Φαρμακευτικού
Ανεφο- διασμού (Pharmaceutical Supply Chain
Initiative, PSCI)
// Ένας
μη
κερδοσκοπικός
επιχειρηματικός
οργανισμός.
Τα μέλη
είναι
φαρμακευτικές
εταιρείες ή εταιρείες υγειονομι- κής περίθαλψης
που μοιράζονται το όραμα για τη θέσπιση και την
προώθηση υπεύθυνων πρακτικών που θα βελτιώνουν συνεχώς τα αποτελέσματα για τις αλυσίδες
εφοδια- σμού τους σε θέματα κοινωνικά, υγείας,
ασφάλειας και πε- ριβαλλοντικής βιωσιμότητας.
[URL: www.pscinitiative.org]

Προμηθευτές
// Οι προμηθευτές περιλαμβάνουν κάθε τρίτο μέρος που
πα- ρέχει αγαθά και υπηρεσίες στην Bayer και στους
εκπροσώ- πους ή τους υπεργολάβους τρίτου μέρους.
Βιωσιμότητα
// Η αειφορία καλύπτει τους τομείς της δεοντολογίας,
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (δηλαδή ανθρώπων
και εργασιακών θεμάτων) καθώς και της υγείας, της
ασφάλειας και του περιβάλλοντος.
Πρότυπα και πιστοποιήσεις βιωσιμότητας
// Εθελοντικά, συνήθως με αξιολόγηση από τρίτους,
νόρμες και πρότυπα που σχετίζονται με περιβαλλοντικά,
κοινωνι- κά, δεοντολογικά και θέματα και θέματα
ασφάλειας, που υι- οθετήθηκαν από εταιρείες για
να αποδείξουν τις επιδόσεις των οργανώσεων ή
των προϊόντων τους σε συγκεκριμένους τομείς,
όπως Συμβούλιο Διαχείρισης των Δασών (Forest
Stewardship Council), στρογγυλή τράπεζα για το
αειφόρο φοινικέλαιο (Roundtable on Sustainable Palm
Oil), υπεύθυ- νη πρωτοβουλία ορυκτών (Responsible
Minerals Initiative), Συμμαχία Τροπικών Δασών
(Rainforest Alliance).
Πρωτοβουλία Together for Sustainability (TfS)
// Ένας
μη
κερδοσκοπικός
επιχειρηματικός
οργανισμός. Τα μέλη είναι χημικές εταιρείες. Στόχος
είναι η ανάπτυξη του προτύπου της βιομηχανίας για
βιώσιμες αλυσίδες εφοδι- ασμού, η καθιέρωση μιας
τυποποιημένης προσέγγισης στην αξιολόγηση και
τη βελτίωση των επιδόσεων της βιωσιμότητας των
προμηθευτών και η ανταλλαγή αξιο- λογήσεων και
ελέγχων μεταξύ των μελών. [URL: www.tfs-initiative.
com]
Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UNGC)
// Με την υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ),
μια εθε- λοντική πρωτοβουλία βασισμένη στις
δεσμεύσεις του Διευθύνοντος
Συμβούλου
για
την εφαρμογή των γενικών αρχών βιωσιμότητας
(γνωστές και ως «Οι δέκα αρχές του οικουμενικού
συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών») και τη λήψη
μέτρων με σκοπό την υποστήριξη των στόχων του
ΟΗΕ όπως οι Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης. [URL:
www.unglobalcompact.org]
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Παραπομπές
1) Εξωτερικές πηγές:
// Κυκλική Οικονομία / Circular Economy
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/

// Παγκόσμια σύμβαση για τη βιοποικιλότητα/ Convention on Biological Diversity
https://www.cbd.int/

// Δήλωση του Ελσίνκι / Declaration of Helsinki

https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-helsinki/

// Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO)/ International Labour Standards (ILO)
http://www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm.ilo.org

// Κατευθυντήριες γραμμές για πολυεθνικές επιχειρήσεις του OΟΣΑ / OECD Guidelines for
Multinational Enterprises
http://www.oecd.org

// Κατευθυντήριες γραμμές του OΟΣΑ για τα χημικά ατυχήματα, την πρόληψη, την ετοιμότητα
και την αντιμετώπιση/ OECD Guiding Principles for Chemical Accident, Prevention,
Preparedness and Response
http://www.oecd.org/env/ehs/chemical-accidents/Guiding-principles-chemical-accident.pdf

// Πρωτοβουλία για την Αλυσίδα Φαρμακευτικού Ανεφοδιασμού/ Pharmaceutical Supply Chain
Initiative
http://www.pharmaceuticalsupplychain.org

// Responsible Care Global Charter

https://www.icca-chem.org/responsible-care-global-charter/

// Together for Sustainability
http://www.tfs-initiative.com

// Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών / United Nations Global Compact
http://www.unglobalcompact.org

// Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου/ United Nations Guiding Principles
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

// Universal Declaration on Human Rights

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html

2) Πηγές που αφορούν ειδικά τη Bayer:
// Βιοποικιλότητα / Biodiversity
http://www.bayer.com/en/position-biodiversity.aspx

// Αρχές για την καλή διαβίωση των ζώων και τις μελέτες των ζώων της Bayer / Bayer Principles for
Animal Welfare and Animal Studies
https://www.animalstudies.bayer.com/

// Θέση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Bayer / Bayer Position on Human Rights
http://www.bayer.com/en/bayer-human-rights-position.aspx

// Θέση για την Υπεύθυνη Φροντίδα της Bayer / Bayer Responsible Care Position
http://www.bayer.com/en/Responsible-Care.aspx

// Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Bayer / Bayer Sustainable Development Policy
http://www.bayer.com/en/Sustainable-Development-Policy.aspx

// Πολιτική Εταιρικής Συμμόρφωσης / Corporate Compliance Policy
http://www.bayer.com/en/Corporate-Compliance-Program.aspx

// Βιωσιμότητα στην Bayer / Sustainability at Bayer
http://www.bayer.com/en/Sustainability-and-Commitment.aspx

// Θέση περί υδάτων / Water Position
http://www.bayer.com/en/bayer-water-position.aspx
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