Käyttäytymiskoodi
aliurakoitsijoille ja toimittajille
Eettisyys, loukkaamattomuus ja lainmukaisuus ovat Bilfinger SE:tä ja sen konserniyhteisöjä
(Bilfinger) velvoittavia periaatteita. Bilfinger:in 1toimintaperiaatteet ja toiminnan linjat sekä YK:n
Global Compact -aloitteen 2periaatteet ovat pakottavia ohjeita kaikille Bilfinger:in työntekijöille.
Bilfinger odottaa myös aliurakoitsijoiltaan ja toimittajiltaan loukkaamattomuutta sekä
lainmukaista ja eettistä toimintaa, joka vastaa Global Compact -aloitteen sekä alla mainittujen
minimistandardien periaatteita.
Korruption torjuminen
-

Aliurakoitsijat ja toimittajat torjuvat aktiivisesti kaikki Bilfinger:in tai muiden
instituutioiden taholta tulevat rangaistavat tai epäeettiset toimet sekä ehkäisevät omassa
yrityksessä tapahtuvaa lahjontaa.

Kiellettyjen sopimusten torjuminen
-

Aliurakoitsijat ja toimittajat eivät osallistu laittomiin kilpailua rajoittaviin sopimuksiin ja
torjuvat kartellien muodostumista.

Laittoman työllistämisen ja harmaan talouden torjuminen
-

Aliurakoitsijat ja toimittajat huomioivat yksiselitteiset työntekijöiden työllistämistä
koskevat lain määräykset ja toimivat aktiivisesti laittoman työllistämisen ja harmaan
talouden torjumiseksi.

Työntekijöiden perusoikeuksien kunnioittaminen
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-
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Aliurakoitsijat ja toimittajat kiinnittävät huomiota työntekijöidensä terveyteen,
turvallisuuteen ja henkilökohtaisiin oikeuksiin sekä sitoutuvat noudattamaan
kunnioittavaa, reilua ja syrjimätöntä toimintatapaa. Ne työllistävät ja palkitsevat
työntekijöitään reilujen ja laillisten sopimusten perusteella sekä noudattavat
kansainvälisiä minimityöskentelystandardeja.

http://www.bilfinger.com
http://www.unglobalcompact.org.
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Ympäristön huomioiminen
-

Aliurakoitsijat ja toimittajat huomioivat yksiselitteiset lailliset ympäristöstandardit ja
minimoivat ympäristörasituksen.

Bilfinger edellyttää aliurakoitsijoiltaan ja toimittajiltaan Global Compact -aloitteen periaatteiden
noudattamista
sekä
tämän
aliurakoitsijoiden
ja
toimittajien
käyttäytymiskoodin
(Käyttäytymiskoodi) minimistandardien noudattamista myös niiden omien aliurakoitsijoiden ja
toimittajien kohdalla.
Bilfinger:in aliurakoitsijat ja toimittajat velvoitetaan ilmoittamaan omista käyttäytymiskoodin
rikkomuksistaan niin pitkälle kuin ne koskettavat liiketoimintasuhteita Bilfinger:in kanssa, sekä
mahdollisista Bilfinger:in työntekijöiden inhimillisistä virheistä.
Bilfinger Compliance Communications
-

Ilmoitukset Compliance-rikkomuksista vastaanottaa Bilfinger Compliance
Communications -osasto. Ilmoitukset voidaan haluttaessa tehdä myös nimettömänä.
Bilfinger Compliance Communications -osaston yhteystiedot:
Internet:

www.bilfinger.com/compliance

Puhelin:

00 800 – BILFINGER (00 800 – 2 45 34 64 37)

Aliurakoitsijat ja toimittajat ovat velvollisia selvittämään epäilyksen alaiset tapaukset aktiivisesti
ja toimimaan tässä varauksetta yhteistyössä Bilfinger:in kanssa.
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Aliurakoitsijan tai toimittajan käyttäytymiskoodin rikkomuksen perustellussa epäilyssä tai kun
aliurakoitsija tai toimittaja ei toimi riittävällä tavalla epäilyksen alaisen tapauksen selvittämisessä
ja yhteistyövelvoitteessa, voi Bilfinger päättää liiketoimintasuhteensa kyseisen aliurakoitsijan tai
toimittajan kanssa välittömästi voimassa olevien sopimuksellisten tai laillisten oikeuksiensa
perusteella. Bilfinger pidättää käyttäytymiskoodin rikkomisen tapauksessa oikeuden oikeudellisiin
toimiin, erityisesti vanhingonkorvausvaatimuksiin.
Bilfinger voi uudistaa käyttäytymiskoodiaan aika-ajoin tarpeen mukaan ja edellyttää
aliurakoitsijoitaan ja toimittajiaan hyväksymään tällaiset muutokset.
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Täten aliurakoitsija/toimittaja vahvistaa:
1. Olemme vastaanottaneet käyttäytymiskoodin ja velvoitamme täten itsemme
noudattamaan käyttäytymiskoodia muiden sopimuksellisten velvoitteiden lisäksi
Bilfinger:in kanssa.
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2. Hyväksymme tämän selvityksen alaisuuden Saksan liittotasavallan materiaalioikeudelle
(poisjättäen Saksan kansainvälisen yksityisoikeuden normit).

_______________________
Paikka, Pvm

__________________________________________
Aliurakoitsijan/toimittajan allekirjoitus

Yrityksen leima

__________________________________________
Nimi (tekstaten), tehtävä
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