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Äritegevuse reeglid
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Meie põhiväärtused – usaldusväärsus, ausus ja seaduskuulekus – on meie 
kui kontserni edu alus. Need väärtused on juhtinud meie lähenemist 
ärile alates CRH asutamisest ja nendele väärtustele pühendumine on 
alati olnud iga CRH töötaja jaoks põhinõue. Alustades meie arengu 
uut ja põnevat peatükki, olen kindlalt pühendunud tagamisele, et me 
säilitaksime ärieetika kõrgeimad standardid kogu meie tegevuses, kõigi 
meie aktsionäridega kõikjal, kus me tegutseme.

Siinsed uuendatud CRH äritegevuse reeglid on juhis, mis aitab meil kõigil 
nende väärtuste kõrgusele tõusta. See on praktiline suunis tagamaks, 
et me järgime seadust, teeme eetilisi otsuseid ja eelkõige järgime 
oma peamist põhimõtet, et “valesti käitumiseks ei ole kunagi head 
ärilist põhjust”. Lugege siinsed reeglid põhjalikult läbi ja mõelge meilt 
oodatavate standardite peale, kui me täidame oma paljusid kohustusi 
üksteise ees, meie klientide, tarnijate ja äripartnerite, meie kontserni ja 
keskkonna ning kogukondade ees, kelle teenistuses me oleme. Ent kuna 
ükski dokument ei saa ette näha kõiki võimalikke olukordi, kirjeldavad 
reeglid ka saadaolevat abi, kui vajad lisanõu või tahad murettekitavast 
probleemist teada anda. Heas usus esitatud teateid uuritakse põhjalikult 
ja kättemaksu ei tolereerita.

CRH-l on väärikas minevik ja helge tulevik. Kui me pingutame selle 
nimel, et realiseerida meie ettevõtte täielik potentsiaal, töötagem koos 
ühe ettevõttena, millel on ühtne nägemus, ehitades meie eelkäijate 
pärandile ja luues meie järglastele eeskuju. Aitäh, et annad oma isikliku 
panuse meie ühise eesmärgi nimel – tagada, et CRH jätkab ausameelset 
juhtimist.

Siiralt teie

Albert Manifold
Tegevjuht
CRH plc

Veebruar 2014

Kiri meie tegevjuhilt      
Albert Manifoldilt
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Põhiväärtused

Meie põhiväärtused
CRH pühendub äritegevusele jätkusuutlikul, vastutustundlikul ja eetilisel viisil nii meie 
klientide, tarnijate, äripartnerite, kohalike omavalitsuste ja kogukondade, aktsionäride 
kui töötajatega, ehitades kestvaid suhteid, mis põhinevad usaldusel ja meie põhiväärtustel 
usaldusväärsus, ausus ja seaduskuulekus.

Usaldusväärsus
Meie standardid on kõrged ja me kohaldame neid järjekindlalt igapäevases äritegevuses.

Ausus
Me ei muuda kunagi tõde.

Seaduskuulekus
Me allume kõigi kohalduvate seaduste, määruste ja eeskirjade sätetele ning vaimule.

Äritegevuse reeglid
CRH’s oleme me kõik veendunud, et „valesti käitumiseks ei ole kunagi head ärilist põhjust“. 
See võtab meie ärikultuuri kokku ja loob aluse meie äritegevuse põhimõtetele, mis suunavad 
meie käitumist käesolevate reeglite kaetavates võtmekohtades järgnevalt:

1. Me hoolitseme selle eest, et tagada meie töötajate ning külaliste tervis ja ohutus kõigis 
töökohtades

2. Me austame inimõigusi ja töötajate õigusi ning võimaldame kõigile oma töötajatele võrdseid 
saavutusepõhiseid võimalusi, väärtustades nende mitmekesisust ja tunnustades neid 
õiglaselt

3. Me oleme õiglased ja ausad oma klientide, tarnijate ja äripartnerite vastu, tehes koostööd 
ainult nendega, kes jagavad meie pühendumist eetilisele äritegevusele

4. Me pöörame erilist tähelepanu oma vastutusele konkurentsiseaduse raames ja osutame 
konkurentsi energiliselt, õiglaselt ning alati seadusega kooskõlas

5. Me ei tolereeri ühtki altkäemaksu või korruptsiooni vormi ja oleme pühendunud kogu oma 
äritegevuses ärieetika kõrgeimatele standarditele

6. Me kasutame oma kontserni varasid korrektselt ja eesmärgipäraselt

7. Me austame konfidentsiaalset teavet ja oleme oma suhtluses alati professionaalsed  

8. Me väldime huvide konflikti, oleme tähelepanelikud kõigi pettusekahtluste suhtes ja 
teatame nendest koheselt ning anname ja võtame vastu ainult sobivaid ärialaseid kingitusi 
ja meelelahutust

9. Me näeme jätkusuutlikkust oma tulevase kasvu jaoks põhinõudena, püüdleme pidevalt 
keskkonnajuhtimise kõrgeimate standardite poole ja oleme täielikult pühendunud meie 
teenindavate kogukondade elude parandamisele

10. Ja lõpuks, kui me näeme või kuuleme midagi seadusevastast, ebaeetilist või ohtlikku – me 
anname sellest teada!

Integrity

Honesty

Respect
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„Kui me näeme või kuuleme 
midagi ebaseaduslikku, 
ebaeetilist või ohtlikku –  
me anname sellest teada!“
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Sissejuhatus

Mis on äritegevuse reeglid ja miks meil need on?
Meie äritegevuse reeglid ja neid toetavad juhendid (mis moodustavad koos meie Reeglid) on 
juhised, mis aitavad meil:

Oma väärtusi ellu viia. Äri õigel viisil ajades saame me säilitada usaldust, mille me oleme 
loonud nendega, kellel on oma osa meie kontserni edus, CRH kaastöötajatest ja aktsionäridest 
ettevõteteni, millega me koostööd teeme ja kogukondadeni, milles me elame.

Seadust järgida. Meie reeglite juhised aitavad meil teha oma tööd kooskõlas meie tööle 
kehtivate reeglite ja määrustega riikides, kus me tegutseme. Kui traditsioonide või äritavade 
tõttu tekib reeglite ja kohalike eeskirjade vahel lahkhelisid, käitume selle järgi, mis vastab 
käitumise kõrgeimale standardile.

Teha eetilisi otsuseid, eriti siis, kui õige käitumine ei ole ilmselge. Kuigi kainet mõistust 
ja olukorra head hindamist ei asenda miski, aitavad meie reeglid mõista eeskirju ja 
käitumiskoodekseid, millega me ei pruugi tuttavad olla. Seetõttu pakume me igakülgset 
koolitusprogrammi, et tagada meie kõigi reeglite mõistmine ning me nõuame selle 
kinnitamist kõigilt oma töötajatelt.

Kokkuvõttes aitavad need meil alati järgida oma kuldreeglit: “valesti käitumiseks ei ole 
kunagi head ärilist põhjust.”

Kelle jaoks on reeglid?
Kõigil, kes töötavad CRH kontserni ettevõttes või selle nimel, on kohustus käesolevad 
reeglid läbi lugeda, neid mõista ja nende järgi käituda. (Kontserni defineeritakse kui kõiki 
ettevõtteid, kus CRH kontrollib otseselt või kaudselt üle 50% osakapitalist või on juhatuses). 
See tähendab, et:

•  Kõik töötajad, sealhulgas poole kohaga või fikseeritud või ajutiste töölepingutega 
töötajad

•  Kõik juhid ja tegevjuhtkonda kuuluvad ja mittekuuluvad direktorid

vastutavad käesolevas dokumendis esinevate põhimõtete ja väärtuste säilimise eest.

Kuna CRH kasvab suures osas omandatud osaluste abil, on eriti tähtis, et me kõik mõistaksime, 
et samad reeglid kehtivad kõigile CRH ettevõtete võrgustikus. Omandatud ettevõtetel 
on kohustus need reeglid kasutusele võtta ja CRH väärtused teatavaks teha nii ruttu kui 
võimalik. Ühis- või sidusettevõtte puhul soovitame me tungivalt meie reeglid kasutusele 
võtta või kasutada sarnaseid reegleid ja korda, mis on vähemalt sama range kui meie oma. 
Meie vastavuse ja eetika nõuetele vastavuse tagamise programm ühinenud, omandatud ja 
sidusettevõtete jaoks aitab meil omandada või liituda ettevõtetega, mis on pühendunud 
ärieetika kõrgeimatele standarditele.

Lisaks ootame me ka oma tarnijatelt samasuguste põhimõtete järgimist, mis on eraldi 
toodud meie käitumisreeglites tarnijatele. Samal viisil eeldatakse meie nimel tegutsevatelt 
äripartneritelt samasugust pühendumist kõrgetele eetikastandarditele.

Kogu dokumendis viidatakse läbivalt üksikasjalikele suunisdokumentidele ja juhistele – 
nende dokumentide täielik nimekiri on toodud leheküljel 40. Nende koopiad saate oma 
ülemuse või tahes millise eeskirjade ja eetika meeskonna liikme käest, samuti võite need 
alla laadida meie intranetist.CRH Supplier Code of Conduct  Leading with Integrity

Supplier Code of Conduct 
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Sissejuhatus
Mis on meie vastutusel?

Meilt kõigilt oodatakse:

• oma kaine mõistuse ja otsustusvõime kasutamist meie äriotsustes ja -suhtluses

• käitumisreeglite ja kõigi asjakohaste ning kohalduvate seaduste järgimist

• kahtluste korral abi küsimist, kui te ei tea, kuidas käituda

• probleemi tõstatamist, kui asjad ei ole õiged

Eetiliste otsuste tegemise reeglid
CRH püüab reeglite järgimise teha nii lihtsaks kui võimalik. Kui teil seisab ees raske ärialane 
otsus, lugege juhiseks käesolevate reeglite asjakohast osa ja küsige endalt ka järgmised 
küsimused:

1. Kas see on seaduslik, eetiline ja õiglane?

2. Kas see vastab CRH põhiväärtustele?

3. Kas see on minu ettevõtte ja kogu kontserni jaoks õige?

4. Kas ma oleksin rahul, kui mind selle eest avalikult vastutavaks peetaks?

Kui te ei ole ikkagi kindel, kas vastus kõigile neile küsimustele on „jah“ või kui teie jaoks 
jääb kunagi siinsete reeglite tähendus või tähtsus ebaselgeks, küsige kindlasti selle kohta 
oma juhilt, eeskirjade ja eetika meeskonna liikmelt või kasutage muid teile kättesaadavaid 
ressursse, mis on toodud ülalpool.

Tehke häält!
Miks on oluline küsida küsimusi ja anda murekohtadest teada?
Me kõik teame, kui hävitav võib olla ebaeetilise, ebaseadusliku või ohtliku käitumise mõju 
ettevõttele ja selle töötajatele. Meie soov on hoida ja valvata oma suurepärast minevikku 
ja mainet ning selleks vajame me teie pidevat tuge. Kuna meie reeglid ei saa hõlmata kõiki 
olukordi, mis igapäevaste kohustuste täitmisel tekkida võivad, on meist igaühe õlgadel aususe 
kõrgeima standardi jätkuv hoidmine ja vastutustundliku ärikäitumisega vastuollu minevatest  
juhtumitest teavitamine.

Millistest probleemidest ma peaksin teatama?
Te peaksite heas usus teatama kõigist potentsiaalselt ebaseaduslikest, ebaeetilistest või 
ohtlikest tegudest või kõigest, mis on ilmselt meie reeglites seatud põhimõtetega vastuolus. 
„Heas usus“ tähendab, et te annate kogu info, mis teile olukorra kohta teada on, ja et see on 
teie teada tõene. Pole oluline, kas te pole kindel, kas kõnealune probleem on meie reeglite 
rikkumine või kas hiljem ilmneb, et te eksisite. Te ei tohiks kunagi tunda end ebamugavalt, 
küsides millegi kohta, mis tundub teile ebasobiv või teatades millestki, mis ei tundu õige – see 
on nii teie õigus kui kohustus.
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Sissejuhatus
Kellega peaksin ma ühendust võtma?
Kui te ei ole õige käitumise suhtes kindel või soovite teatada probleemist, mis teile muret 
teeb, võite igal ajal kasutada mitut võimalikku kanalit:

• Teie otsene ülemus

• Ettevõtte tegevdirektor, president, personalijuht või finantsjuht

• Üldnõustaja, peajurist, üksuse või riigi reeglitele vastavuse koordinaator 

• Siseaudiitor või kontserni reeglite ja eetika juht

• Üksuse peafinantsametnik

Juhul, kui ülaltoodud inimestega suhtlemine on raske või ebapraktiline, on meil olemas ka 
konfidentsiaalne telefoniteenus, mis võimaldab teil teatada probleemist konfidentsiaalselt ja 
teie emakeeles. Vihjeliinile võite helistada 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas tasuta numbril 
või internetis (kontaktandmed on saadavad teie kontoris või CRH veebilehel). Kui kohalikud 
seadused seda võimaldavad, võite teatada anonüümseks jäädes, ent pidage siiski meeles, et 
see võib CRH’l teie teadaande korraliku uurimise raskemaks teha. Lõpuks palume ka arvesse 
võtta, et vihjeliini ei tohiks kasutada rutiinsete personalialaste probleemide lahendamiseks, 
millega tegelemiseks on parem pöörduda teie personalijuhi poole.

Heas usus teatamine ja kättemaksu vältimise põhimõte
CRH eesmärk on kättemaksuvaba töökeskkond, kus töötajad tunnevad, et neil on voli häält 
teha, kui neil on reaalne mure. Kui kahtlustate meie reeglite või seaduse rikkumist, võite 
alati sellest heas usus teada anda ilma, et peaksite selle tulemusel kartma kättemaksu või 
mingit negatiivset mõju teie töökohale. Kättemaksu ega vastulööke ei sallita. Kui probleemist 
teada antakse, saadetakse see info CRH reeglite ja eetika meeskonda uurimiseks. Iga muret 
või vihjet koheldakse diskreetsusega, professionaalselt ja konfidentsiaalselt ulatuses, mis on 
mõistlikkuse ja kohalike seaduste piires võimalik.

Mis juhtub rikkumise korral?
Meie reeglite või seaduse rikkumisel võivad olla asjaga seotud isikute ja CRH jaoks tõsised 
tagajärjed. Ebaeetiliselt või ebaseaduslikult tegutsevad inimesed ja need, kes sellist käitumist 
suunavad, heaks kiidavad või sellele kaasa aitavad, tegutsevad isepäi ja kontserni parimate 
huvide vastaselt ning neile kohaldatakse distsiplinaarkaristust, mis võib hõlmata töölepingu 
ülesütlemist ning ka võimalikke õiguslikke sanktsioone. Pidage meeles, et selline käitumine 
riskib meie kõigi mainega ja kahjustab meie aktsionäre. Samuti võib see meile, nii üksikisikutele 
kui kogu kontsernile tervikuna, tuua kaasa trahvid ja tsiviil- või kriminaalvastutuse.
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Sissejuhatus
Lisaootused juhtidele ja direktoritele

Kuigi meie reeglid kehtivad võrdselt kõigile, on teil CRH juhi või direktorina lisakohustused 
meie kontserni ja oma meeskonna ees ning teie eesmärk on:

• Lugeda läbi ja järgida äritegevuse reeglite käitumisjuhiseid, mis on koostatud teile 
käesolevate reeglite kehtestamise abistamiseks

• Juhtida eeskuju varal, hoides eetilise käitumise kõigis äritehingutes oma mõtetes esikohal

• Kehtestada ja väljendada selgeid ootusi oma meeskonnale, et aidata kaasa meie kontserni 
ootuste mõistmisele ja siinsete reeglite ning asjakohaste kohalike seaduste täitmisele. 
Selleks võib vajalik olla juhiste või eeskirjade välja töötamine lisaks siinsetele reeglitele, 
et tagada nendele vastavus kohalikus kontekstis

• Tagada, et teie meeskond saab koolituse, mis on vajalik nende kohustuste ja ülesannete 
mõistmiseks

• Arendada avatuse kultuuri, julgustades oma töötajaid häält tegema, kui miski ei ole õige, 
ja olles alati vastuvõtlik muredele, küsimustele ja kommentaaridele

• Korrigeerida ebasobivat käitumist ja kiita eetilist tööd

• Olla vastuvõtlik reeglite täitmise ja eetikaga seotud initsiatiividele teie ettevõttes

Meie kontsern on koostanud ka „Ausa juhtimise käsiraamatu“, et aidata teil luua positiivne ja 
toetav keskkond.  Kasutage palun seda allikat, kohandage selle materjal oma individuaalsele 
juhtimisstiilile ja kasutage seda oma töösuunisena.

Code of Business Conduct
Operating Guidelines 
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Meie pühendumine üksteisele

Töötervishoid ja -ohutus

Ohutud töötingimused
Meie põhivastutus on kaitsta meie paljudes asukohtades töötavate või neid külastavate 
inimeste tervist ja ohutust. Meie surmajuhtumite elimineerimise plaani kehtestamise 
ülinõudlik eesmärk on null surma- ja õnnetusjuhtumit. Töötervishoiu ja –ohutuse poliitika 
kohaselt on meil vaja:

Järgida vähemalt kõiki kohalduvaid tervishoiu- ja ohutusalaseid seadusi ning 
pidevalt parendada oma tervishoiu- ja ohutusealast järelevalvet, püüeldes 
pidevalt tööstusharu parimate tavade või nende ületamiseni

Nõuda et kõik töötajad ja alltöövõtjad järgivad kontserni töötervishoiu ja –
ohutuse reegleid

Tagada et meie ettevõtted võimaldavad kõigile töötajatele ja alltöövõtjatele 
tervisliku ning ohutu töökoha ja hoolitsevad igati meie territooriumi 
külastajate eest

Ette näha kõigi töötajate ja alltöövõtjate ohutu töö vastavalt korrale.

Narkootikumid ja alkohol
Meie ohutus sõltub ka töökoha puhtana hoidmisest kõigi ainete mõjust, mis võivad ohustada 
meie tervist või reaktsioone. Töökohal on keelatud ravimite, kontrollitavate ainete ja 
alkoholi väärkasutamine ning ebaseaduslike narkootikumide kasutamine. Selle hulka kuulub 
nende ainete ostmine, müümine või levitamine ja joobes olemine. Kui retseptiravimid või 
käsimüügiravimid võivad mõjutada teie võimet ohutult töötada, konsulteerige palun oma 
juhiga.

K 
V

Meie tööohutusalased standardid ületavad kaugelt selle riigi nõutavaid standardeid, kus ma töötan, ja meie 
konkurendid järgivad ainult kohalikke nõudeid. Kas me ei peaks sama tegema?

Ei. Meil tuleb järgida CRH ohutuspoliitikat ja head tava. Oleme pühendunud oma töötajatele ohutu ja turvalise 
töökeskkonna tagamisele kõigis meie asukohtades ka siis, kui me ületame kohalikud nõuded.

K 
V

Ma kahtlustan, et minu töökaaslane tuleb aeg-ajalt purjus peaga tööle ja joob ka töö ajal. Mul on mure selle 
töökaaslase tervise ja ohutuse pärast. Mida ma teha saan?

Te peaksite rääkima oma töötervishoiuametniku või ülemusega, kes astub vajalikud sammud ja kaasab olukorra 
lahendamiseks õiged spetsialistid. Samuti võite võtta ühendust siinsetes reeglites toodud muude ressurssidega 
nagu vihjeliin, kui see teile parem tundub.
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„Me hoolitseme selle 
eest, et tagada meie 
töötajate ja külaliste 
tervis ja ohutus kõigis 
meie asukohtades”
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Meie pühendumine üksteisele

Õiglased sotsiaalsed ja värbamispõhimõtted

Õiglased töötingimused
Me oleme täielikult inimõigustele pühendunud ja toetame ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni 
artiklite ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni tööõiguse põhimõtteid meie ettevõtetele 
kohalduval määral. Meie seisukoht on määratletud meie sotsiaalpoliitikas ja see kajastub 
meie tegelemises töötajate, alltöövõtjate, klientide ja tarnijatega ning investeerimisotsuseid 
tehes. Selle kohaselt on meil vaja:

Järgida vähemalt kõiki kohalduvaid seadusi ja parandada pidevalt oma sotsiaalset 
järelevalvet, püüdes pidevalt vastata tööstusharu parimatele tavadele või 
neid ületada

Juhtida oma ettevõtteid õiglaselt ja võrdselt, täites oma sotsiaalseid kohustusi  nii 
otsese kui kaudse tööandjana

Toetada ühinemisvabadust ja tunnustada õigust kollektiivläbirääkimistele

Keelata sunniviisiline, kohustuslik ja lapstööjõud

Kohaldada võrdsete võimaluste põhimõtet, väärtustades mitmekesisust olenemata 
vanusest, soost, puudest, usulisest kuuluvusest, etnilisest päritolust või 
seksuaalsest orientatsioonist, samal ajal tagades, et värvatud ja valitud 
töötajad on selle alati välja teeninud

Tagada et me töötame oma tarnijate ja klientidega vastutustundlikult ja kooskõlas 
siinsete reeglitega ning hea äritavaga

Võrdsed võimalused ja diskrimineerimise vältimine
Kõva töö, võimed ja ausus on need põhimõtted, mis määravad inimese võimalused meie 
kontsernis kõrgemale tõusta. Meie värbamispoliitika on suunatud üksikisiku initsiatiivi 
ja koostöö toetamisele, võimaldades nii meil kõigil arendada oma täielikku potentsiaali. 
Värbamis-, valimis- ja edutamisotsused tehakse individuaalsete teenete põhjal ja kooskõlas 
võrdsete võimaluste ning diskrimineerimise vältimise põhimõtetega. Lisaks õiglasele 
värbamisele ja teenetepõhiste arenguvõimaluste pakkumisele premeerime me ka oma 
töötajaid õiglaselt, rakendades töötulemuste eest tasumise poliitikat.
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„Me austame inim- ja 
töötajate õigusi ning 
võimaldame kõigile oma 
töötajatele võrdsed 
võimalused nende teenete 
põhjal, väärtustades 
nende mitmekesisust ja 
premeerides neid õiglaselt.”

Ahistamise ennetamine
On tähtis, et me kohtleksime oma kaastöötajaid austuse ja väärikusega. Kiusamine ja 
ahistamine on tööl täiesti sobimatud ja see võib avalduda mitmel kujul, sealhulgas:

•  Suulised või kirjalikud märkused või „naljad“ religiooni, rassi, etnilise päritolu, soo või  
 vanuse kohta

•  Füüsiline või seksuaalne ligitikkumine või sellesisulised pildid

•  Ähvardavad žestid või vägivalla väljendamine

• Vägivallaga ähvardamine

See võib tulla kaastöötajatelt, ülemustelt, tarnijatelt, alltöövõtjatelt või klientidelt. Meie kõigi 
vastutusel on tagada, et tööl valitseks vastastikuse austuse õhkkond. Kiusamist ja ahistamist 
ei tohi kunagi sallida.

K 
V

Ma küsisin osakonna koosolekul küsimuse. Saadud vastus oli minu jaoks ründav ja seksistlik ning ma tundsin 
end alandatuna. Mitu inimest toas hakkas naerma. Kas see on lubatud?

Me julgustame kõigiti avatud suhtlust, erinevaid arvamusi ja tervislikku diskussiooni otsuste tegemisel. Ent 
kellegagi mittenõustumisel tuleb seda teha professionaalselt ja kaasinimest austavalt ja seksistlikule käitumisele 
või märkustele ei ole kunagi õigustust. Rääkige inimesega, kes teid ebamugavalt tundma pani, või oma 
ülemusega, personalijuhiga või kasutage leheküljel 6 toodud võimalusi.
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Meie pühendumine klientidele,       
tarnijatele ja äripartneritele

Õiglane kohtlemine
Meie kliendid, tarnijad ja äripartnerid on väärtuslikud osalised ja aitavad paljudel viisidel 
meie kontserni edule kaasa. Vastutasuks pingutame selle nimel, et olla ausad ja mitte kunagi 
tegutseda ebaõiglaselt. Me usume kindlalt, et usaldusele ja aususele ehitatud suhted on 
jätkusuutlikud ja kasulikud meile kõigile.

Meie kliendid
Meie äristrateegiate edu sõltub meie klientide toest. Seega on esmatähtis arendada ja hoida 
vastastikuselt positiivseid ja kasulikke kaubandussuhteid, mis põhinevad õiglusel, aususel 
ja usaldusel. Oleme võtnud kohustuse pakkuda kõiki oma tooteid ja teenuseid kooskõlas 
kõigi kohalduvate tervishoiu-, ohutuse- ja tootenõuete alaste seadustega. Samuti on meie 
toote reklaamikampaaniad alati faktipõhised ja esitatud õiglasel ning mõistlikul viisil. See 
tähendab, et me ei esita kunagi valeandmeid oma toodete ja teenuste või konkurentide 
toodete ja teenuste kohta.

Meie tarnijad
Meie tarnijad on meie ettevõtte tööks kriitilise tähtsusega. Me ootame neilt kvaliteedipõhisust, 
innovatiivsust ja efektiivsust – seda, et nad lisaksid CRH-le väärtusi õiglase hinnaga, ent mitte 
kunagi seadusi, määrusi või eetilisi norme eirates. Meie eetilise hanke reeglid ja tarnijate 
käitumisreeglid määravad kindlaks meie nõuded ja nendega seotud protseduurid, mis aitavad 
tagada, et me töötame ainult tarnijatega, kes jagavad meie vankumatut pühendumust headele 
eetilistele tavadele ja vastavad meie standarditele seoses inimõiguste, tervise ja ohutuse 
ning keskkonnakaitsega. Meie hankemeeskondadel on ülevaade nendest riskipõhistest 
protsessidest meie põhiliste otseste ja kaudsete tarnijate jaoks ning nad abistavad ka juhatuse 
meeskondi tagamaks, et suhteid tarnijatega juhitakse vajalikul viisil.

Meie äripartnerid
„Äripartnerid“ võib hõlmata müügiagente, konsultante, vahendajaid, müügiesindajaid, lobiste 
ja ühisettevõtteid. Meie äripartnerid aitavad meie äritegevusele kaasa, kui me vajame nende 
eriteadmisi konkreetses valdkonnas, turul või geograafilises asukohas. Me teeme kõigile 
meie nimel tegutsevatele äripartneritele põhjaliku taustakontrolli, et aidata kaasa uute 
lepingute sõlmimisele, nende ettevalmistamisele või läbirääkimistele või olemasolevate 
lepingute pikendamisele. Samuti dokumenteerime me põhjalikult kõik lepingulised 
kohustused, tagamaks, et need kajastavad eetilisi äristandardeid. Need põhimõtted on 
toodud meie altkäemaksuvastases poliitikas ja aitavad kaitsta CRH-d igasuguse seostatuse 
eest ebaseadusliku või ebaeetilise käitumisega nagu korruptsioon. Nagu kõigi meie 
kolmandate osapoolte puhul, peab ka nendele äripartneritele makstav kompensatsioon 
olema proportsioonis saadud teenustega, korrektselt dokumenteeritud ja kooskõlastatud 
ning makstud pangatšekiga või ülekandega (mitte sularahas) vastavalt lepingu tingimustele. 

 

CRH Supplier Code of Conduct  Leading with Integrity

Supplier Code of Conduct 
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„Me oleme oma 
klientide, tarnijate ja 
äripartneritega õiglased 
ja ausad, tegutsedes 
ainult nendega, 
kes jagavad meie 
pühendumist eetilisele 
äritegevusele.”
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Meie pühendumine klientidele,       
tarnijatele ja äripartneritele

Õiglane konkurents
Me usume, et õiglane konkurents on kõigi huvides, võimaldades dünaamilisemaid, laiema 
valiku, paremate väärtuste ja suurema innovatsiooniga turge – turge, kus CRH saab 
jätkuvalt edukalt konkureerida. Seega oleme täielikult pühendunud konkurentsiseaduste ja 
monopolivastaste seaduste järgimisele kõigis oma asukohtades. Meie konkurentsialase ja 
monopolivastase tegevuse reeglid määravad kindlaks selle tegevuse praktikas. Täpsemalt ei 
saa me mingil viisil suhelda ega sõlmida kaud- ega otsesõnalist lepingut konkurendiga, kes 
teeb või püüab teha järgmist:

• Fikseerida, stabiliseerida või kontrollida hindu, krediiditingimusi, allahindlusi või 
tagasimakseid

• Jaotada lepinguid, turge, kliente või territooriume

• Boikottida teatud kliente või tarnijaid

• Vältida või piirata mistahes toote või teenuse tootmist või müüki

Meie klientidega ja konkurentidega tegeledes tasub meeles pidada järgmist:

Kliendid

Konkurendid

Tee...
Reklaami oma tooteid ja teenuseid energiliselt

Soovita (ent ära suru peale) jaehind. 

Vajadusel lase klientidel müüa toodet 
konkreetse kaubamärgi all

Ära tee...
Püüa piirata klientide kaupade importimist või 
eksportimist väljapoole nende territooriumi, 
välja arvatud konkreetsete seadusepõhiste 
sanktsioonide puhul

Nõua jaehinda

Takista klientidel ladustada alternatiivseid 
tooteid

Tee...
Konkureeri energiliselt

Arutle üldistel tööstusharuülestel teemadel, 
kui see on sobilik, tehes kindlaks, et ettevõtte/
klientide tundlikku teavet ei avaldata

Saa teada konkurentide kohta nii palju 
kui võimalik avalikest või iseseisvatest 
kolmandatest allikatest (märgi allikas alati ära)

Ära tee...
Fikseeri hindu otseselt või kaudselt

Määra või jaota kliente või turge

Fikseeri muid tingimusi

Aruta hinna tahes milliseid aspekte 
(krediiditingimused, allahindlused, marginaalid, 
tagasimaksed)

Kontrolli või piira tootmist

Aruta ülevõtupakkumiste või kliendi 
hinnapakkumiste üle

Lepi konkurendiga kokku teatud kliente mitte 
varustada

Jõua ülaltoodu suhtes „vastastikusele 
arusaamisele“
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„Me oleme eriti teadlikud 
oma vastutusest 
konkurentsiseaduse 
valdkonnas ja 
konkureerime energiliselt, 
õiglaselt ja alati 
seadusega kooskõlas”
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Meie pühendumine klientidele,       
tarnijatele ja äripartneritele

Samuti on väga tähtis, et te tutvuksite meie „hommikureidi“ („Dawn Raid“) protseduuriga, et 
te teaksite, kuidas reageerida juhul, kui konkurentsiamet, monopolivastased ametivõimud või 
millised tahes muud võimuorganid uurimise algatavad.

Meie konkurentsialase ja monopolivastase tegevuse reeglite rikkumisele võivad kontserni 
jaoks järgneda tõsised tsiviil-, kriminaal-, finants- ja muud karistused. Nii on esmatähtis, et 
me mõistaksime täielikult oma vastutust selles valdkonnas. Sõltuvalt teie rollist võib lisaks 
meie äritegevuse reeglite alasele koolitusele olla teie jaoks nõutav eraldi konkurentsiseaduse 
alane koolitus, tagamaks, et te mõistate, kuidas meie poliitikat ja eeskirju praktikas ellu viia.

K 
V

Ma kohtasin kaubandusnäitusel konkurenti, kes soovitas, et me müüksime mõlemad efektiivsemalt, kui me 
müügiterritooriumi ära jagame, nii et tema müüb riigi põhjaosas ja mina keskendun lõunale. Mida ma tegema 
peaks?

Keeldu! Ütle konkurendile, et turu jagamine on ebaseaduslik ja CRH poliitika vastane. Seejärel anna vestlusest 
teada oma ülemusele, riigi reeglitele vastavuse koordinaatorile või ettevõtte juristile.

K 
V

Kas ma võin esineda kliendina, et saada konkurentidelt hinnainfot?

Ei. Konkurendi kohta teabe saamine oma isiku varjamise teel või konkurendi töötaja või kolmanda osapoole 
mõjutamine konfidentsiaalse info andmiseks ei ole sobilik. Meie konkurentide kohta info kogumine võib olla igati 
vastuvõetav äritegevus, ent seda tuleb teha seaduslikult ja eetiliselt.

K 
V

Konkurent helistas mulle ja palus, et me ei esitaks pakkumist lepingule ühe oma suure kliendiga, kuna ta oli 
kuulnud, et tema ettevõte võidab garanteeritult ja lisaks saadab ta meile kliente toodete jaoks, mida nad ei 
valmista. Vähemalt saame me nii natuke kliente, kas ma peaksin nõustuma?

Ei. See pakkumine on konkurentsiseaduse vastane ja ebaseaduslik. Konsulteerige oma ülemuse, riigi reeglitele 
vastavuse koordinaatori või ettevõtte juristiga, seejärel selgitage oma vastuses selgelt, et me ei sõlmi kunagi 
seesuguseid kokkuleppeid.
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„Me ei salli altkäemaksu 
ega korruptsiooni ühelgi 
kujul ja oleme võtnud 
kohustuse järgida kõigis 
oma tegevustes igas 
asukohas kõrgeimaid 
äritegevuse standardeid”
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Meie pühendumine klientidele,       
tarnijatele ja äripartneritele

Altkäemaksust ja korruptsioonist keeldumine
Altkäemaks ja meelehea
Altkäemaks on iga rahaline või muu eelis, mida pakutakse, lubatakse, antakse või saadakse 
eesmärgiga inimese või ettevõtte käitumist mõjutada. See eesmärk või plaan on kriitilise 
tähtsusega, kuna teatud seaduspärased äritehingud võivad endast kujutada altkäemaksu, kui 
neid tehakse konkreetselt käitumise mõjutamiseks. Altkäemaks võib olla:

CRH ei tolereeri ühtki altkäemaksu vormi ja keelab töötajatele rangelt altkäemaksu 
pakkumise, maksmise, küsimise või vastu võtmise. Altkäemaksu vastu on võetud ranged 
seadused paljudes meie tegutsemiskohtades, sealhulgas rahvusvahelised seadused nagu USA 
välisriikide korruptsioonitegevuse seadus ja UK altkäemaksuseadus. Me järgime alati neid 
seadusi sõltumata kohalikest tavadest või äritraditsioonidest. Meie standardid on toodud 
meie altkäemaksuvastases poliitikas.

Samuti on konkreetselt keelatud meelehea pakkumine. Need on väikesed mitteametlikud 
summad, mis makstakse üksikisikule, tavaliselt riigiametnikule, et tagada või kiirendada 
rutiinset tegevust. Nende hulka kuuluvad loa, litsentsi või viisa menetlemine, ülevaatuse aja 
määramine, tollis hoitava kauba vabastamine või kommunaalteenuste kiirendamine. Tasu 
maksmist tunnustatud, seadusliku kiirprotseduuri eest, mis on kõigile avatud ja mida ei 
maksta üksikisikule, ei loeta meeleheaks. Maksta võidakse ka juhul, kui ohustatud on inimese 
elu, ohutus või tervis. Kõik sellised maksed tuleb eelnevalt kooskõlastada või teatada nendest 
pärast ülemusele ja riigi reeglitele vastavuse koordinaatorile, kui eelnev kooskõlastus ei ole 
praktiline.

Nagu konkurentsiseaduse puhulgi, on selle suuna rikkumine seotud tõsiste mainekahjustuste, 
seaduslike ja finantsalaste ohtudega. On tähtis, et me mõistaksime täielikult oma vastutust 
selles küsimuses. Olenevalt oma rollist võidakse teilt nõuda ka konkreetse altkäemaksu- ja 
pettusevastase koolituse, et te mõistaksite, kuidas meie poliitikat ja eeskirju praktikas ellu 
viia.

• Raha

• Kingitused*

• Külalislahkus, sh ärikulud

• Äri- või töövõimalused

• Poliitilised annetused

• Annetused heategevuseks või   
 kogukonnale*

• Meelehea

• Kõik muud teened või eelised

*Vt ka lk 34
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K 
V

Võimaliku tarnija esindaja ütles mulle, et kui me nendega lepingu sõlmime, siis on mulle ette nähtud 
sularahamakse nende „korporatsiooni kliendipreemiaprojekti“ alusel. Kuidas peaksin vastama?

Esindaja proovis teile just altkäemaksu anda. Selgitage, et te ei saa sellises skeemis osaleda, lõpetage 
kokkusaamine kiiresti, pöörduge kontorisse tagasi ja andke juhtumist teada oma ülemusele, riigi reeglitele 
vastavuse koordinaatorile või ettevõtte juristile.

K 
V

Kohalik omavalitsus on CRH klient. Omavalitsuse ehitustööde direktor korraldab oma majas tütre pulma. Ta 
ütleb teile: „Mul on vaja ladujaid, murutooteid, tsementi ja minu sissesõidutee oleks vaja uuesti pinnata.“ Ta 
jätkab lisaks: „Ma tean, et CRH müüb seda kõike. Kui saate mulle tõeliselt hea allahindluse, võin ma selle 
eest hoolitseda, et omavalitsuse raha liigub järgmisel aastal teie suunas.“ Mida peaksin vastama?

Te peaksite talle ütlema, et CRH keelab sellise äritegevuse, aga te uurite järgi, kas klientidele on praegu 
allahindlusi saadaval.
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Meie pühendumine klientidele,       
tarnijatele ja äripartneritele

Rahapesu
Rahapesu on protsess, kus inimesed või üksused kasutavad seaduslikke ettevõtteid kanalitena 
ebaseadusliku tegevuse teel saadud raha „puhastamiseks“. CRH ei poolda, abista ega toeta 
rahapesu. Me kõik peame silmad lahti hoidma ebakõlade suhtes tehtud maksete, eriti suurte 
sularahamaksete ja ebatavaliste tehingute suhtes. Lisaks on meie kohustus teha oma tarnijate, 
vahendajate ja äripartnerite taustakontroll ning anda teada igasugusest kahtlustäratavast 
käitumisest.

Äri valitsuste ja ametiasutustega
Valitsuse ja ametiasutuste ning –ettevõtetega töötades ei tohi te meie kontserni ohustada meie 
kohustuseks olevate standardite eiramisega, kuna nendele suhtlustele kehtivad erireeglid ja 
–määrused. Seega on meil lisakohustus alati:

• teada ja järgida kõiki lepingu tingimusi

• järgida piiranguid kingitustele ja külalislahkusele, mis võivad riigiametnike jaoks olla 
rangemad kui erasektori jaoks

• tagada, et kõik aruanded, kinnitused ja teated valitsusele on kehtivad, tõesed, täpsed ja 
täielikud

• määrata kõik ajagraafikud ja kulutused õigesse kategooriasse ja sobiva lepingu alla

Teatud olukordades võib teil olla kokkupuude ametnikuga või teilt võidakse küsida infot 
kontserni nimel seoses valitsuse või ametivõimude teabenõude või menetlusega. Kuna on 
ülitähtis, et teil oleks olemas kogu vajalik info ja et kogu see info oleks täpne ja antud olukorda 
sobiv, rääkige enne erakorralise teabe andmist oma ülemusega.
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Meie pühendumine kontsernile

Kontserni varade ja teabe kaitsmine
Kontserni varad ja teave on muuhulgas:

 

Meie kõigi vastutusel on tagada, et neid varasid ja ressursse kasutatakse ainult ettenähtud 
viisil ja eesmärgil. Te võite kontserni varasid kasutada aeg-ajalt mõistlikkuse piires isiklikuks 
tarbeks, eeldusel, et see ei häiri teie ega teiste tööd. Mõnede nende konkreetsete varaliikidega 
seotud juhised on toodud allpool.

Intellektuaalne omand
Oma töö käigus on teile kättesaadav CRH intellektuaalne omand (IO). Selle hulka kuulub 
immateriaalne vara nagu koopiaõigused, patendid, kaubamärgid, disainiõigused, logod 
ja brändid. Seadusega lubatud piires kuuluvad kogu IO õigused, mis on loodud kontserni 
ressurssidega, ettevõtte ajast, selle kulul või selle ülesannete raames CRH-le. Meil tuleb seda 
vara kaitsta ja vajadusel oma IO õigusi kehtestada.

Samuti on tähtis, et me austaksime teiste ettevõtete konfidentsiaalset teavet ja intellektuaalset 
omandit. Kui teil on volitatud ligipääs kliendi või tarnija IO-le, peame seda kaitsma samamoodi 
nagu enda infot. Samuti ei tohi me kasutada ebaseaduslikult saadud, ebakorrektselt 
litsentseeritud või litsentseerimata tarkvara, kuna see võib põhjustada nii meile üksikisikutena 
kui kogu kontsernile seaduslikke tagajärgi.

Konfidentsiaalne teave ja siseringitehingud
Samuti peame me kaitsma CRH konfidentsiaalset ja omandialast teavet, mille hulka kuuluvad 
tavaliselt: 

• Müügiinfo või turundusplaanid

• Ärisaladused, s.t. info, mis annab meie kontsernile konkurentsieelise, näiteks    
 kliendinimekirjad, töötlemisalane teave või tootekirjeldused

• Poliitika ja protseduurieeskirjad

• Finantsalased andmed

Meil on lubatud sellist konfidentsiaalset teavet jagada ainult seaduslikul ärilisel eesmärgil 
ja korrakohaste volitustega. Kaitske seda teavet erilise hoolega, turvates oma arvutis 
olevaid dokumente või muid tundliku loomuga materjale hoolikalt. Lisaks ärge selle teabe 
üle arutlege. Olge teadlik olukordadest, kus võõrad võivad teavet näha, ja vältige sellest 
teabest rääkimist kohtades, kus teid võidakse pealt kuulda, näiteks restoranides, hotellides, 
konverentsikeskustes, koosolekuruumides, taksos, lennukis jne. 

• Maa, tehased ja seadmed    
 ning sõidukid 

• Tooraine, tehtava töö ja    
 abimaterjalide varu

• Rahalised vahendid (sularaha,   
 pank, investeeringud)

• Aeg    

• Intellektuaalne omand

• Raamatupidamine ja muud   
 äridokumendid

• Konfidentsiaalne teave  

• Arvuti riist- ja tarkvara

• Elektronpost ja internetiühendus 
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Meie pühendumine kontsernile

Osa meie tööst kontsernis on ka kontsernile meie kohta konfidentsiaalse info andmine, 
näiteks meie varasemad töökohad, isiklikud kontaktandmed, perekonnaseis ja nii edasi. Kui 
teie töökohustuste hulka kuulub sellise info töötlemine, peate seda suure hoolega valvama. 
Ärge kunagi jagage sellist infot kolleegi kohta ilma ärialase põhjuseta ning ka siis järgides 
kohalduvaid seadusi. Konfidentsiaalse infoga seotud kohustused jäävad kehtima ka pärast teie 
töösuhte lõppu kontsernis.

Pidage meeles, et me vastutame ka oma kontserni, klientide ja tarnijate ning muude 
börsiettevõtete, millega me suhtleme, siseinfo kaitsmise eest. Siseinfo võib olla mis tahes 
info,, mis ei ole avalikkusele kättesaadav ja ka materiaalse sisuga, s.t. mõistlik investor peaks 
seda tähtsaks. Siseinfo on tavapäraselt juhatuse koosseisu muudatused, suured äriplaanid 
ja finantstulemused, mida ei ole veel avaldatud. Isegi teadmised muudatuste või tegevuste 
kohta, mis ei pruugi kindlalt juhtuda, näiteks suuremahulise lepingu läbirääkimised, osaluse 
omandamine või tütarettevõtte müük, võivad olla siseinfo.

Ettevõtte väärtpaberite ostmine või müük olukorras, kus teil on selle ettevõtte siseinfot, on 
siseringitehingud või siseringikaubandus, ning see on ebaseaduslik. Samamoodi ei tohi me 
kunagi anda teistele siseinfot, nii et nad saavad selle ettevõtte väärtpabereid osta või müüa 
(nimetatakse „jootraha andmiseks“) – ka see on ebaseaduslik. Selles keerukas küsimuses 
orienteerumiseks esitab osakute ja väärtpaberite tehingute poliitika täpsemat teavet ja 
juhiseid. Kui teil on küsimusi, aitab ettevõtte sekretär teid hea meelega.

Välisuhtlus
Suhtlus välismaailmaga mängib kontserni maine ja finantsnäitajate hindamisel väga olulist 
rolli. Seetõttu tegeleb meie finantstulemustega, omandatud ettevõtetega, strateegiliste 
plaanidega seotud suhtlusega ja kõigi muude küsimustega, mis võivad kontserni mainet 
mõjutada, ainult meie kontserni avalike suhete meeskond. Kui te leiate meedias või 
internetis midagi, mis võib meie kontserni mainet kahjustada, tõstatage see küsimus kohe 
oma ülemusega, et nad saaksid teavitada kontserni asjakohaseid töötajaid. Meie kontserni 
üksikud ettevõtted võivad tegeleda kohaliku äritegevuse ja meediaga sobival viisil seoses 
tavapäraste ärialaste küsimustega.

K 
V

Mind palgati just teisest ettevõttest üle. Mul on kast konfidentsiaalset materjali eelmiselt tööandjalt, millest 
oleks minu uues ametis turundusplaanide arendamiseks väga palju abi. Kas ma võin need endaga kaasa 
võtta?

Ei, te ei tohiks ettevõttesse kaasa võtta materjale, mis võivad sisaldada eelmise töökoha konfidentsiaalset 
teavet. Nii nagu keegi ei tohiks kaasa võtta meie konfidentsiaalset infot, ei tohi ka meie kasutada teiste ettevõtete 
konfidentsiaalset infot.

K 
V

Ma kuulsin, et kontsern omandab peagi veel ühe ettevõtte. Omandamine tõstab tõenäoliselt kontserni 
aktsiate hinda. Mas ma võin seda oma mehele ja pojale mainida?

Ei. Sellise info avaldamine ei ole kontserni poliitikaga lubatud. Kui teie, teie mees või poeg kaubitseb selle 
info põhjal CRH või omandatud ettevõtte aktsiatega ning see info on materiaalne, võite te lisaks rikkuda 
siseringitehingute seadust.
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„Me austame 
konfidentsiaalset 
informatsiooni 
ja oleme kogu 
oma suhtluses 
professionaalsed”
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Meie pühendumine kontsernile

IT ja andmete turvalisus ning digimeedia
Meie IT-süsteemide ja muude sarnaste andmete tõhus töö ja turvalisus on meie ettevõtete 
sujuvaks tööks esmase tähtsusega. Meie IT-turvalisuse poliitika määrab kindlaks juhised, 
mida me järgima peame, ja on kokku võetud allpool.

Ettevõtte tehnoloogia sobilik kasutamine
Me oleme kõik vastutavad CRH tehnoloogiaressursside korrektse ja asjakohase kasutamise 
eest, sealhulgas e-posti süsteem, internetiühendus, ametitelefonid ja –arvutid ning õigesti 
litsentseeritud tarkvara. Meie IT-süsteemid jäävad igal ajal kontserni omandusse. Seetõttu 
on meil ettevõtte süsteeme kasutades õigus privaatsusele seadusega ettenähtud ulatuses, ent 
mitte üle selle. Neid ei tohi kunagi kasutada ebaseaduslikul, teisi inimesi solvaval, häirival 
võii kahjustaval viisil, näiteks järgneva teabe loomine, näitamine, hoiustamine, levitamine võii 
juurdepääs sellele:

• Seksuaalse sisuga sõnumid või pildid

• Materjal, mis võib olla solvav rassilisel, etnilisel või usulisel taustal

• Muul viisil diskrimineeriv või sobimatu materjal

E-mailide kirjutamisel peame olema eriti ettevaatlikud, pidades meeles, et elektroonilised 
sõnumid on permanentsed, neid võib muuta ja edasi saata ilma meie loata ning need võivad 
lõppkokkuvõttes mõjutada kontserni mainet. Samuti tuleb meil pöörata erilist tähelepanu 
andmete varukoopiate tegemise, antiviiruste, krüpteerimise, juurdepääsukoodide ja 
süsteemitoega seotud infole.

Andmete kaitse, säilitamine ja andmete privaatsus
Kontsernina kogume me suurel hulgal andmeid, sealhulgas meie tarnijate ja muude kolmandate 
osapooltega seotud andmed ning ka endiste ja praeguste töötajate andmed. Seda infot tuleb 
meil korrakohaselt säilitada, kasutada ja saata vastavalt kohalduvatele seadustele ning 
kõigile kontserni ja kohalikele andmekaitse ning säilitamise eeskirjadele. Dokumente, mida 
kasutatakse juriidilistes menetlustes või uurimises, ei tohi muuta ega hävitada. Seadusega 
nõutud olukordades peavad kõik meie kontserni ettevõtted registreerima end vajalikus 
andmekaitseorganis. Kui teate või kahtlustate andmete rikkumisi, tuleb sellest teatada 
ülemusele või määratud andmekaitsetöötajale, kes saab vastata ka teie lisaküsimustele.

Tagamaks, et kontserni infotehnoloogia on turvatud ja seda kasutatakse äri eesmärgil, jätab 
CRH endale õigus jälgida kõiki süsteemis saadetavaid või hoiustatavaid sõnumeid, sealhulgas 
kustutatud andmeid. CRH süsteemis loodud infovahetus ja muud andmed, nagu ka kõik 
muud ärisuhtluse vormid, ei ole erasuhtlus. Mõistagi allub kogu jälgimistegevus kohalikele 
seadustele.

Raamatupidamine ja muud äridokumendid
Täpsete ja usaldusväärsete äridokumentide pidamine kirjalikul või elektroonilisel kujul on 
otsustusprotsessidel kontserni tasandil kriitilise tähtsusega. Lisaks muudele tähtsatele 
kasutusviisidele võimaldavad need dokumendid täita meil börsiettevõttena kõikvõimalikke 
aruandlus- ja seaduslikke nõudeid. Seega peab meie raamatupidamine vastama alati 
kõrgeimale standardile, et dokumente säilitataks kooskõlas kohalduvate seadustega, 
asjakohaste raamatupidamistavadega ja kontserni eeskirjadega.
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„Me kasutame 
oma kontserni 
varasid korrektselt ja 
eesmärgipäraselt.”
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Meie pühendumine kontsernile

Digitaalne (või sotsiaal) meedia
Digitaalne meedia on sotsiaalse suhtluse tööriistad ja kanalid, mis kasutavad ülimalt 
kättesaadavaid suhtlusviise. Need on näiteks:

• Suhtlusportaalid • Suhtlusfoorumid

• Blogid ja mikroblogid • Kiirsõnumid

• Online-teadetetahvlid • Videote ja fotode jagamise veebilehed

• Vikipeedia leheküljed • RSS uudistevood

• Sotsiaalmeedias jagamine • Muud arenevad suhtlusviisid 

Me hindame seda, et need vahendid aitavad meil ettevõtte osalistega efektiivsemalt suhelda. 
Ent me oleme ka teadlikud, et need tekkivad kanalid hõlmavad endas teatud riske ja sobimatul 
kasutamisel võivad nendega kaasneda soovimatud ja kahjulikud tagajärjed. Selles osas toodud 
juhised aitavad teil mõista, millal ja kuidas neid vahendeid äritegevuses kõige paremini 
kasutada. Kui mõtlete, kas ja mida postitada, pidage meeles meie põhireeglit: eeldage, et 
kõik, mida te ütlete, on igavesti avalik. Nii et mõelge enne postitamist ja kui kahtlete – ärge 
postitage!

Tee...
Kasuta digimeediat tööajal ainult siis, kui 
see täiendab või toetab sinu rolli. Sel juhul 
identifitseeri ennast ja oma rolli selgelt. Pea 
meeles, et väga vähesed inimesed räägivad 
ametlikult meie kontserni nimel

Austa koopiaõigusi ja viita vajadusel info ja 
fotode allikatele

Kui avaldad teavet ettevõtte või sinu rolli 
kohta, tee oma roll selgeks, näiteks „Sellel 
kodulehel avaldatud seisukohad on minu 
omad ja ei kajasta minu tööandja seisukohti”

Ole eriti hoolikas, et mitte rikkuda 
konkurentsi- või monopolivastaseid seadusi 
oma kommentaarides konkurentidele nende 
toodete, teenuste, hindade jms kohta

Ole oma suhtluses alati salliv, tundlik ja 
professionaalne, kooskõlas teilt oodatavate 
käitumisstandarditega

Taga, et sinu avaldatu on täpne, täielik ja 
ausalt esitatud ning kui eksisid, tunnista oma 
viga ja paranda see niipea, kui vea avastasid

Kui kahtled, kuidas ja millal digimeediat 
ärieesmärgil kasutada, küsi oma ülemuselt 
abi

Ära tee...
Räägi ettevõtte nimel, välja arvatud juhul, kui 
su ülemus sind selleks konkreetselt volitab

Avalda konfidentsiaalset, omandiõigusega 
seotud või tundlikku informatsiooni

Omanda või levita materjali, mis on 
seadusega keelatud või on solvava 
keelekasutuse või sisuga

Aruta klientide, äripartnerite, tarnijate või 
töökaaslaste üle ilma nende eelneva loata

Anna värbamisega seotud soovitusi 
praegustele või endistele tööandjatele

Postita vale või ebaõiget infot ettevõtte kohta

Vasta sobimatule postitusele või 
kommentaarile ettevõtte kohta. Selle asemel 
teavita oma ülemust nii kiiresti kui võimalik.
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Our Commitment to Our Group

K 
V

Kas ma võin ettevõttega seotud küsimusi arutada oma isiklikul sotsiaalvõrgustiku lehel?

Te võite öelda, et olete ettevõtte töötaja. Ent nagu iga muu avaliku suhtluse puhul, ei tohi te internetis kunagi 
avaldada konfidentsiaalset, omandiõigusega seotud või tundlikku informatsiooni, mis on seotud ettevõtte 
äritegevusega. See hõlmab sotsiaalvõrgustikke ja kõiki muid digimeedia vorme.

K 
V

Kas ma võin sotsiaalvõrgustikes töökaaslastega suhelda?

Jah – see, kellega te internetis suhtlete, on teie valik, ent palun ärge tehke seda tööajast.
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Huvide konflikt

Huvide konflikt tekib siis, kui teil on isiklik suhe või finants- või muu huvi, mis võib segada teie 
kohustust tegutseda ainult CRH parimates huvides, või siis, kui te kasutate oma positsiooni 
CRH’s isikliku kasu saamiseks. Meil tuleb olla tähelepanelik kõigi tegelike või potentsiaalsete 
situatsioonide suhtes, mis võivad tekitada huvide konflikti. Levinud näited on:

• Lähedane isik, näiteks teie pere liige, lähisugulane, hea sõber või elukaaslane on kontserni 
tarnija, klient või konkurent või sellise ettevõtte töötaja.

• Teil või lähedasel inimesel on oluline finants- või muu huvi ettevõttes või isikus, kes 
konkureerib, on ärisuhetes või püüab luua ärisuhet CRH-ga. (Siiski ei ole see probleem, 
kui teie finantshuvi on väärtpaberite kujul, mis on toodud tavabörsil või millega 
kaubeldakse lihtviisiliselt ja mis moodustavad alla 1% konkreetse liigi väärtpaberitest).

• Teil on otsene või kaudne suhe lähedalt seotud inimesega või teil on võimalus mõjutada 
sellise inimese värbamisotsuseid nagu palganumber, edutamine või tulemushindamine.

• Teil on romantilise iseloomuga suhe CRH tarnija, kliendi või alltöövõtjaga (või sellise 
ettevõtte kliendiga), kui teil on samal ajal ka otsene või kaudne otsustusvõime või mõju 
CRH ärisuhtele.

• Te kasutate mistahes CRH-le pakutavat äri- või investeeringuvõimalust isiklikul eesmärgil. 
Selle hulka kuulub otsene või kaudne huvi või tekkiv huvi maavalduse, rendivalduse, 
patentide või muude õiguste suhtes, mille suhtes CRH-l on või võib olla huvi.

• Teil on teine töökoht või muud tegevused ettevõttes või üksikisikuga, kes konkureerib 
CRH-ga või on CRH-ga ärisuhetes, või mis mõjutab teie võimet teha tööd meie kontsernis.

• Te tegutsete muu ettevõtte direktori või ametnikuna või valitud esindajana. See ei 
hõlma ametikohti kaubandusühingutes, mille te võtate vastu CRH palvel, ega ametikohti 
mittetulundusühingutes, heategevuslikes või religioossetes ettevõtetes, mis ei sekku teie 
töösse.

Kui te leiate end sellistes olukordades või teate kedagi, kellel võib olla selline huvide konflikt, 
peate te sellest kohe oma ülemusele teatama. Samuti peavad uued töötajad kontserniga 
liitumisel sellistest probleemidest teada andma. Sel viisil saab olukorda korralikult hinnata 
ning leida sobiv lahendus. Teilt oodatakse kõigi parandusmeetmete elluviimist, mida teilt 
nõutakse.
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Laenud töötajatele
Laenud, teened ja muud maksed võivad samuti meie arvamust andja suunas kallutada, või selle 
mulje jätta. Seega ei laena me oma ressursse töötajatele ega nendega seotud isikutele, välja arvatud 
erandjuhtudel, millele kehtivad kindlaksmääratud eeskirjad.

„Me väldime huvide konflikte, hoiame silmad lahti 
võimalike pettusejuhtumite suhtes ja teatame neist 
kohe, ning pakume ja võtame vastu ainult sobivaid 
kingitusi ning meelelahutust”

K 
V

Minu vennal on oma ettevõte ja ta tahab oma tooteid kontsernile tarnida. Kas ma võin ta meie ostujuhi  
juurde juhatada?

Jah, te võite oma venna ostujuhi juurde juhatada. Ent teie ülemusele ja ostujuhile tuleb öelda, et tegu on 
teie vennaga. Tarnija valimisel tuleb järgida ettevõtte tavapärast tegevuskava, et teie venna puhul ei ilmneks 
erikohtlemist.
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Pettused
Pettused on kõik sihilikud tegevused, mille tulemuseks võib olla ebaseaduslik kasu, kasum, 
eelis, kahju või kahjum CRH-le või muule osapoolele. Lühidalt loetakse pettuseks iga tegevust, 
mis sihilikult varjab fakte või esitab neid vääralt, et teisi eksitada, näiteks:

• Kiirendatud tuluarvestus hankelepingu raamatupidamises

• Palgalehtede võltsimine

• Tootenimekirjadega manipuleerimine inventari kao peitmiseks

• Põhjendamatud kulunõuded või ettevõtte krediit- või kütusekaardi sobimatu kasutamine 

• Sularaha, müügitulu või laojääkide vargus

• Ettevõtte turvasüsteemidest möödapääsemine kolmandale isikule varguse kaasa 
aitamiseks

• Tarnijatega kokku mängimine pangaülekande aadressi ja saaja andmeid võltsides

• Bilansilehtede võltsimine paremate äritulemuste näitamiseks

• Valeinfo esitamine valitsusasutustele

Me kõik peame toimuva pettuse suhtes silmad lahti hoidma, hoiatavad märgid on näiteks:

• Töötaja ebaharilik käitumine, näiteks puhkustest või edutamisest keeldumine

• Puuduvad võtmedokumendid nagu lepingud, arved või kinnitatud kulud

• Töötaja ootamatu ja seletamatu elustiili muutus, mis on jõukam, kui tema 
ametipositsioonilt oodata oleks

• Lähedased suhted tarnijate ja alltöövõtjatega, näiteks tarnijad/alltöövõtjad, kes soovivad 
suhelda ainult ühe konkreetse töötajaga, või seletamatu ühe tarnija eelistamine 
hoolimata kõrgematest hindadest

• Ülemused teevad tehinguid alluvate selja taga, alluvad ülemuste selja taga või juhatus 
lükkab sisekontrolli tihti ümber

• Juhatuse järelevalve puudumine ja vähene jälgimine selle üle, et kontrollsüsteemid 
töötavad ettenähtud viisil

Miinimumnõudena kehtestavad kõik CRH ettevõtted meie pettusevastase poliitika, mis näeb 
ette CRH juhatuse poolse piisava kontrolli selle üle, et pettuserisk tuvastatakse, jälgitakse ja 
lahendatakse korrektselt. Nende eeskirjade rikkumine võib nii üksikisikule kui kontsernile 
tuua tõsised tsiviil-, kriminaal-, finantsalased ja muud karistused. Seetõttu kui te teate 
pettusest või isegi ainult kahtlustate seda, andke sellest kohe vajalikke vahendeid kasutades 
teada. Kõiki teadaandeid uuritakse kiiresti ja professionaalselt ning nagu alati, tagatakse 
rangelt, et keegi ei maksa selle eest kätte.

K 
V

Ma tellisin ühe tarkvaraprogrammi ja minu ülemus lasi mul selle summa teise kulukategooriasse kanda, sest 
meie tarkvaraeelarve on ületatud. Mida ma tegema peaks?

Tuletage oma ülemusele meelde, et meie kontserni raamatupidamises ei tohiks keegi teadlikult teha valesid 
sissekandeid. Kui teie ülemus sama asja jätkuvalt nõuab, andke sellest teada.
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Meie pühendumine kontsernile

Kingitused ja meelelahutus
Me teame, et kingituste andmine ja vastuvõtmine ning ettevõtte külalislahkus võib olla 
legitiimne pikaajalise hea tahte saavutamise viis ärisuhetes. Ent kui kingitused või külalislahkus 
on proportsioonist väljas või ebasobivad, võivad nad otsustusvõimet varjutada, nii et olge alati 
ettevaatlik. Nii peavad kingitused ja külalislahkus olema alati sobivad, esindama tegelikke 
ärikulusid ja neid ei tohi pakkuda või vastu võtta juhul, kui see võib mõjutada äritehingu 
tulemust või paista selle mõjutamisena. Eriti on vaja olla hoolikas kingituste ja külalislahkuse 
puhul, mis puudutab valitsuse ametnikke. Kingituste ja külalislahkuse juhised on saadaval 
nõuanneteks, mis on ja ei ole vastuvõetav, ning selles on korduma kippuvad küsimused sobiva 
käitumise illustreerimiseks. Allpool on sobivate ja ebasobivate kingituste/käitumise näited 
tabelina.

Kontserni üksikutel ettevõtetel võivad olla ka ettenähtud piirangud, mis määratlevad antavate 
või saadavate kingituste ja külalislahkuse väärtuse. Küsimused selle kohta, kas kingitus vastab 
kontserni ja üksiku ettevõtte poliitikale, tuleb esitada teie juhtivdirektorile või ettevõtte 
ülemusele.

Sobivad kingitused:
Tagasihoidlikud, väikesed või ebaolulised 
tooted (näiteks kaubamärgi promotooted)

Üksikjuhtudel või harvad

Traditsioonilised

Avalikult antavad

Kooskõlas saaja ettevõtte kingituste 
eeskirjadega

Mõistlikud reisi- ja majutuskulud legitiimsete 
lähetuste eest

Külalislahkus klientidele või tarnijatele osana 
ettevõtte koosolekutest või üritustest (sobivates 
olukordades)

Ebasobivad kingitused:
Ebaseaduslik või ebaeetiline kingitus/
külalislahkus

Sularaha, vautšerid, kinkekaardid või aktsiad

Kõik esemed, mis võivad olla solvavad või 
põhjustada piinlikkust

Esemed või mõjutused, mis võivad näida 
altkäemaksuna

Antud vastusena kasulikule ärilisele otsusele või 
selle ootuses

Ekstravagantne või ülikallis

Antud vastusena konkreetsele palvele

K 
V

Me oleme väga lähedal suure lepingu sõlmimisele võtmekliendiga. Ma usun, et me saaksime ta alla kirjutama, 
kui ta saaks oma perega nädalavahetuse viietärnihotellis puhata. Me maksame selle eest hea meelega, kuna 
see leping tähendaks prognoositud kasumi ületamist. Kas me võime seda teha?

See külalislahkus on sobimatu, kuna seda võib õigusega näha kui spetsiaalselt ärieelise loomiseks korraldatud 
puhkust. Selle asemel võiksite korraldada ärilõuna, et arutada lõplikke tingimusi vms.
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K 
V

Üks tarnija kutsus mind jalgpallimängu vaatama, et mind hea äriaasta eest tänada. Kas ma võin minna?

Kui pilet on mõistliku väärtusega ja see kingitus vastab  heale  äritavale  ning  teie ettevõtte kingituste 
ja  külalislahkuse eeskirjadele, siis võite minna, eeldusel, et seda ei ole võimalik näha kui teie ärisuhte 
kompromiteerimist selle tarnijaga.

K 
V

Klient, kellega ma olen hiljuti tihedat koostööd teinud, andis mulle kinkekaardi ja tänukirja suurepäraste 
teenete eest. Kas ma võin need endale jätta?

Tänage klienti ja jätke tänukiri endale, ent raha või raha ekvivalentide nagu kinkekaartide ja vautšerite vastuvõtmine 
on kontserni eeskirjade vastu.
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Meie pühendumine keskkonnale ja kogukondadele

Keskkonnaalane jätkusuutlikkus
Jätkusuutlikkus loob jätkuvalt põhja meie kontserni edule. Me keskendume jätkuvalt 
keskkonnahoiu ja –kontrolli kõrgeimate standardite hoidmisele ning kliimamuutuste 
püstitatud väljakutsetega aktiivselt tegelemisele. Meil on ulatuslikud programmid 
energiatõhususe parandamiseks, alternatiivkütuste kasutamise suurendamiseks, 
õhusaaste vähendamiseks, vee kasutamise optimeerimiseks, jäätmetekke vähendamiseks 
ja ümbertöötlemise suurendamiseks. Meie keskkonnaalane kohustus on esitatud meie 
keskkonnapoliitikas, mille kohaselt tuleb meil:

Järgida  minimaalselt kõiki kohalduvaid keskkonnaseadusi ja pidevalt oma 
keskkonnahoolet parandada, eesmärgiga kogu aeg järgida tööstusharu 
parimaid tavasid või neid ületada

Tagada et meie töötajad ja alltöövõtjad järgivad oma keskkonnaalaseid kohustusi

Tegeleda aktiivselt kliimamuutuste väljakutsete ja võimalustega

Optimeerida  meie energia ja kõigi ressursside kasutamist

Levitada keskkonnateadlikku toote- ja protsessiinnovatsiooni ning uusi ärivõimalusi

Arendada positiivseid suhteid ja pingutada selle nimel, et olla head naabrid igas meie 
kogukonnas

Poliitilised panused
Poliitilised panused on kõik sularahas või mitterahalised annetused, mis tehakse poliitilise 
eesmärgi, partei kandidaadi või probleemi lahendamise toetamiseks. Nende hulka kuuluvad 
poliitilistele parteidele, organisatsioonidele või poliitikas osalevatele isikutele või nende 
kaudu tehtud annetused. Lisaks võivad mitterahalised annetused hõlmata kingitusi nagu 
ettevõtte vara või teenuste kasutamine, reklaam või promoüritused partei heaks, piletite 
ostmine rahakogumiskampaaniateks või töötajate aja kasutamine poliitilise kampaania 
abistamiseks.

Poliitilistele annetustele kohalduvad seadused varieeruvad sõltuvalt asukohast ja olukorrast. 
Mõnedel juhtudel on annetused keelatud, teistel juhtudel on need lubatud, ent peavad olema 
avalikud. CRH puhul on üks asi kindel – poliitilisi annetusi ei tohi teha viisil, mis kindlustab 
äritehingus ebaausa eelise. (Rohkem infot saate lk 20 osast „Altkäemaksust ja korruptsioonist 
keeldumine“.)

Kui poliitiline annetus loetakse seaduslikuks ja sobivaks, see ei ole ebaausa ärieelise 
tekitamise vahend ja see toetab demokraatiat, peab osakonna tegevdirektor või president 
annetuse kirjalikult kooskõlastama. Kõik sellised annetused peavad olema dokumenteeritud 
ja kviitungi vastu antud.

K 
V

Mulle tundus, et ma nägin, kuidas mu kolleeg muutis meie keskkonnaseire andmeid, mis võivad varjata 
võimalikke keskkonnaemissiooni loa rikkumisi. Mida ma peaksin tegema?

Teavitage kohe oma ülemust või kohalikku keskkonnaametnikku, või helistage soovi korral vihjetelefonile.
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„Me oleme pühendunud 
jätkusuutlikkusele kui 
fundamentaalsele eeldusele 
meie kasvuks tulevikus, 
püüdleme pidevalt 
keskkonnahoole kõrgeimate 
standardite poole ja 
oleme võtnud kohustuse 
parendada kogukondi,  
mida me teenime”
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Meie pühendumine keskkonnale ja kogukondadele

Heategevuslikud ja kogukondlikud üritused
Vastutustundliku ettevõttena osaleme me täielikult nende kogukondade elus, kus me 
tegutseme. Me toetame heategevuslikke ettevõtteid ja kohalikke kogukonnaprojekte annetuste 
ja muu abiga, julgustades töötajaid aktiivselt osalema. Meil on oma tegevustes selge eesmärk 
ja siht ning me oleme teadlikud väärtusest, mida need partnerlused meile kõigile loovad. Me 
seame sobivaid eesmärke ja jälgime oma tegevuse efektiivsust, tagades hea järelevalve ja 
suheldes oma tegevustes avalikult.

Kontserni tasandil määratleme me prioriteetsed alad, mis vastavad meie ärilistele 
eesmärkidele, ja tegeleme kindlakstehtud vajadustega ühiskonnas. Tavad ja kombed 
varieeruvad riigiti ja piirkonniti, seega on meie detsentraliseeritud ärimudelis sobilik, et 
iga ettevõte määrab kindlaks oma reeglid heategevuslike annetuste kohta. Need reeglid 
peaksid olema kooskõlas kohalike tingimustega ja kontserni eesmärkidega ning annetuste 
eeskirjadega, mille kohaselt peavad kõik annetused:

• Olema tehtud tegelikel heategevuslikel või avalike suhetega seotud põhjustel ja mitte 
kunagi siis, kui võimalik on huvide konflikt või võimalus, et annetust kasutatakse 
altkäemaksu ettekäändena

• Olema antud seaduslikule ja usaldusväärsele ettevõttele

• Mitte kunagi olema makstud nimelise isiku kontole ja üldiselt mitte olema tehtud 
sularahas (st rahaliste annetuste puhul)

• Olema tehtud otse, mitte kolmandate isikute kaudu (nt kliendid või tarnijad)

• Mitte kunagi olema seotud äritehingu tegemisega või valitsuse menetlusega või paistma 
sellise seotusega

• Olema ettevõtte tegevdirektori/presidendi poolt kooskõlastatud

• Olema dokumenteeritud, kviitungi vastu antud ja ettevõtte raamatupidamisse kantud 
(sealhulgas mitterahaliste annetuste väärtus ja töötajate vabatahtlik töö)

Donation Guidelines

K 
V

Meie klient tähistas täna oma 50. aastapäeva. Kingituste asemel soovis ta, et me kingiksime raha ja tema 
annetab selle kohalikule heategevale ühingule. Ma usun, et see vastab meie ettevõtte eeskirjadele?

Ei, kõik annetused tuleb teha otse ja mitte kolmandate isikute kaudu. Te võite küsida kliendilt heategeva ühingu 
andmed ja selgitada, et ettevõte annetab sobivuse korral otse.
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Code of Business Conduct
Operating Guidelines 

CRH Supplier Code of Conduct  Leading with Integrity

Supplier Code of Conduct 

Donation Guidelines

Meie põhimõtted ja juhised
Nende dokumentide koopiad võite saada oma ülemuselt, eeskirjade ja eetika meeskonna liikmetelt või laadida alla 
kontserni intranetist.
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Vabastused
Harvaesineval juhul, kui CRH direktorile või ametnikule antakse vabastus siinsete reeglite tahes 
millisest sättest kontserni parimates huvides, võib selle otsuse teha ainult direktorite nõukogu või 
auditikomitee. Küsimused ja mured vabastuste kohta teiste CRH töötajate jaoks tuleb esitada eeskirjade 
ja eetika meeskonna juhile.
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