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Vēstule no Grupas vadītāja 			
Alberta Manifolda
Mūsu centrālās vērtības – godprātīgums un cieņa pret likumu – ir
bijušas mūsu Grupas panākumu pamatā. Tās ir vadījušas mūsu pieeju
uzņēmējdarbībai kopš CRH dibināšanas, un apņemšanās ievērot šīs
vērtības vienmēr ir bijusi būtiska prasība ikvienam CRH darbiniekam.
Sākot jaunu un aizraujošu nodaļu mūsu attīstībā, es esmu stingri
apņēmies nodrošināt, lai mēs ievērotu augstākos uzņēmējdarbības
ētikas standartus it visā, ko mēs darām, saskarsmē ar ikvienu un visur.

Šis atjauninātais CRH uzņēmējdarbības rīcības kodekss ir rokasgrāmata,
kas palīdzēs katram no mums šīs vērtības ievērot. Tas kalpo kā praktiska
atsauce, lai nodrošinātu, ka mēs ievērojam tiesību aktus, pieņemam
ētiskus lēmumus un, pats galvenais, ievērojam savu principu, ka
„uzņēmējdarbībā nekad nav laba iemesla rīkoties nepareizi”. Lūdzu,
veltiet laiku, lai rūpīgi iepazītos ar šo Kodeksu un saprastu no mums
gaidītos standartus, izpildot savus daudzos pienākumus viens pret otru,
pret mūsu klientiem, piegādātājiem un sadarbības partneriem, mūsu
Grupu un apkārtējo vidi, kā arī pret kopienām, kam mēs kalpojam.
Tomēr, tā kā neviens dokuments nevar aprakstīt katru iespējamo
situāciju, Kodekss arī norāda dažādos jums pieejamos resursus, ja ir
nepieciešama papildu palīdzība vai ja vēlaties ziņot par kādu jautājumu,
kas raisa jūsos bažas. Jūs varat būt droši, ka godprātīgi ziņojumi tiks
pilnībā izmeklēti, un ka nekāda atmaksa netiks pieļauta.
CRH ir lepna vēsture un gaiša nākotne. Cenšoties realizēt visu mūsu
potenciālu, strādāsim kopā kā viens uzņēmums ar vienotu redzējumu,
balstoties uz to cilvēku mantojumu, kas nāca pirms mums, un rādot
piemēru tiem, kas vēl tikai sekos. Es pateicos par jūsu personīgo
apņemšanos strādāt mūsu kopīgā mērķa vārdā – nodrošināt, ka CRH arī
turpmāk ir godprātīgs līderis.
Ar cieņu

Alberts Manifolds
Grupas vadītājs
CRH plc

2014. gada februāris
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Pamata vērtību formulējums
Mūsu pamata vērtības
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CRH ir apņēmies ievērot ilgtspējīgas, atbildīgas un ētiskas uzņēmējdarbības principus
saskarsmē ar visiem mūsu klientiem, piegādātājiem, sadarbības partneriem, pašvaldībām un
kopienām, akcionāriem un darbiniekiem, veidojot spēcīgas attīstības, kas balstās uz uzticību
un mūsu pamata vērtībām: godprātīgumu, godīgumu un cieņu pret likumu.
Godprātīgums
Mums ir augsti standarti, un mēs tos konsekventi piemērojam savā ikdienas darbā.
Godīgums
Mēs nepieļaujam nekādu patiesības kompromitēšanu.
Cieņa pret likumu
Mēs ievērojam visu attiecināmo likumu, noteikumu un pamatnostādņu burtu un garu.

Vadošie uzņēmējdarbības principi
CRH mēs visi piekrītam, ka „uzņēmējdarbībā nekad nav laba iemesla rīkoties nepareizi”.
Tas rezumē mūsu kultūru un ir pamats mūsu vadošajiem uzņēmējdarbības principiem, kas
nosaka mūsu rīcību galvenajās jomās, uz ko attiecas šis Kodekss:
1.

Mēs nodrošinām savu darbinieku un viesu veselību un drošību visās mūsu darbavietās.

3.

Mēs esam taisnīgi un godīgi pret saviem klientiem, piegādātājiem un sadarbības
partneriem, sadarbojoties vienīgi ar tiem, kam ir kopīga mūsu apņemšanās īstenot
ētisku uzņēmējdarbības praksi.

2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2

Mēs cienām cilvēktiesības un darba tiesības un sniedzam visiem darbiniekiem vienādas,
uz nopelniem balstītas iespējas, augstu vērtējot dažādību un taisnīgi atalgojot paveikto.

Mēs sevišķi rūpīgi attiecamies pret savu atbildību konkurences tiesību jomā un
konkurējam enerģiski, godīgi un vienmēr likuma robežās.

Mēs nepaciešam nekāda veida kukuļošanu vai korupciju un esam apņēmušies ievērot
augstākos uzņēmējdarbības standartus visos savos darījumos.
Mēs izmantojam savas Grupas aktīvus pienācīgi un paredzētajam nolūkam.

Mēs respektējam konfidenciālu informāciju un esam profesionāli visā savā saziņā.

Mēs izvairāmies no interešu konfliktiem, esam modri un nekavējoties ziņojam par
visiem iespējamas krāpšanas gadījumiem, un piedāvājam un pieņemam vienīgi
atbilstošas biznesa dāvanas un izklaides.
Mēs atzīstam ilgtspējīgumu par mūsu turpmākas izaugsmes fundamentālu
priekšnosacījumu, pastāvīgi cenšamies izpildīt vides pārvaldības augstākos standartus
un esam pilnībā apņēmušies uzlabot dzīves apstākļus kopienās, kam mēs kalpojam.
Visbeidzot, ja mēs redzam vai dzirdam kaut ko nelikumīgu, neētisku vai nedrošu, mēs
iebilstam!

„Ja mēs redzam
vai dzirdam ko
nelikumīgu, neētisku
vai nedrošu, mēs
iebilstam!”
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Ievads
Kas ir uzņēmējdarbības rīcības kodekss, un kādēļ mums ir Kodekss?
Mūsu uzņēmējdarbības rīcības kodekss un to papildinošās pamatnostādnes (kopā – mūsu
„Kodekss”) palīdz mums:

Praksē īstenot mūsu vērtības. Realizējot godprātīgu uzņēmējdarbību, mēs spējam saglabāt
uzticību, ko mums sniedz citi, kas ir saistīti ar Grupas panākumiem – no mūsu CRH kolēģiem
un akcionāriem līdz uzņēmumiem, ar kuriem mēs strādājam, un kopienām, kurās mēs
dzīvojam.

Ievērot likumu. Vadlīnijas mūsu Kodeksā palīdz mums strādāt atbilstoši attiecīgajiem
tiesību aktiem, kas attiecas uz mūsu darbu un valstīm, kurās mēs darbojamies. Gadījumos,
kur pastāv atšķirības starp Kodeksu un vietējiem noteikumiem, kas izriet no paražām vai
biznesa standartiem, mums jāievēro augstākie rīcības standarti.

Pieņemt ētiskus lēmumus, jo sevišķi gadījumos, kad pareizā rīcība nav acīmredzama. Lai
gan nekas nevar aizstāt veselo saprātu un labu spriestspēju, mūsu Kodekss palīdz mums
saprast noteikumus un pamatnostādnes, ar ko mēs, iespējams, neesam pazīstami. Tādēļ mēs
sniedzam visaptverošu apmācības programmu, lai nodrošinātu, ka mēs visi saprotam savu
Kodeksu, un mēs prasām katram darbiniekam to apliecināt.
Īsumā – tas palīdz mums vienmēr ievērot mūsu zelta likumu – „uzņēmējdarbībā nekad nav
laba iemesla rīkoties nepareizi”.

Uz ko Kodekss attiecas?
Katram, kas strādā CRH Grupas uzņēmumā vai tā vārdā, ir pienākums izlasīt, saprast un
ievērot šo Kodeksu. („Grupa” nozīmē visus uzņēmumus, kuros CHR tieši vai netieši pārvalda
vairāk nekā 50% kapitāla vai kuros tam ir vadības kontrole). Tas nozīmē, ka:
•

•

visi darbinieki, ieskaitot nepilna laika, fiksēta termiņa vai pagaidu darbiniekus,
visi vadošie darbinieki, izpilddirektori un pārējie direktori

ir atbildīgi par šajā dokumentā pausto principu un vērtību uzturēšanu.

Tā kā CRH izaugsme notiek lielā mērā citu uzņēmumu pievienošanas ceļā, ir sevišķi
svarīgi, lai mēs visi zinātu, ka visā CRH organizācijā vienādi noteikumi attiecas uz visiem.
Pievienotiem uzņēmumiem ir jāpieņem šis Kodekss un jādara zināmas CRH vērtības, cik drīz
vien iespējams. Kopuzņēmuma vai partnerības gadījumā mēs ļoti mudinām pieņemt mūsu
Kodeksu vai līdzīgus atbilstības materiālus un procedūras, kas ir vismaz tikpat stingras, cik
mūsu. Mūsu Atbilstības un ētikas apvienošanas, pārņemšanas un kopuzņēmumu izpētes
programma palīdz mums pievienot vai padarīt par panteriem tikai uzņēmumus, kas ir
apņēmušies ievērot augstākos godīgas uzņēmējdarbības standartus.
Supplier Code of Conduct

CRH Supplier Code of Conduct
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Leading with Integrity

Papildus tam mēs arī gaidām, ka mūsu piegādātāji ievēros līdzīgus principus, kas izklāstīti
mūsu Piegādātāju rīcības kodeksā. Tāpat arī no sadarbības partneriem, kas darbojas mūsu
uzdevumā, tiek gaidīta apņemšanās ievērot augstākos ētikas standartus.
Šajā dokumentā ir veiktas atsauces uz detalizētiem pamatnostādņu dokumentiem un
vadlīnijām – šo dokumentu pilns saraksts ir atrodams 40. lappusē. Eksemplārus ir iespējams
saņemt no jūsu vadītāja, jebkura atbilstības un ētikas grupas locekļa, vai arī lejupielādēt no
mūsu iekštīkla vietnēm.

Ievads
Kāda ir mūsu atbildība?
No mums visiem tiek gaidīts:
•
•
•
•

izmantot veselo saprātu un labu spriestspēju savos uzņēmējdarbības lēmumos 			
un saskarsmē;
ievērot Kodeksu un visus attiecināmos tiesību aktus;
šaubu gadījumā vaicāt, kā rīkoties;
iebilst, kad kaut kas nav kārtībā.

Ētiskas lēmumu pieņemšanas vadlīnijas
CRH cenšas padarīt noteikumu ievērošanu pēc iespējas vienkāršāku. Kad jums ir jāpieņem
sarežģīts biznesa lēmums, lūdzu, meklējiet vadlīnijas attiecīgajā Kodeksa nodaļā, kā arī
uzdodiet sev šādus jautājumus:
1.

Vai tas ir likumīgi, ētiski un godīgi?

3.

Vai tas ir pareizais lēmums manam uzņēmumam un Grupai?

2.
4.

Iebilstiet droši!

Vai tas atbilst CRH pamatvērtībām?

Vai es būtu gatavs publiski uzņemties par to atbildību?

Ja jūs joprojām neesat droši, ka atbilde uz katru no šiem jautājumiem ir „jā”, vai jums kādreiz
ir neskaidrības par to, ko kaut kas šajā Kodeksā nozīmē vai kādēļ tas ir svarīgi, droši vaicājiet
savam vadītājam, atbilstības un ētikas grupas loceklim vai jebkuram citam no sev pieejamajiem
resursiem, kas ir norādīti nākamajā lappusē.
Kādēļ ir svarīgi uzdot jautājumus un ziņot par bažām?
Mēs visi zinām, ka neētiskai, nelikumīgai vai nedrošai rīcībai var būt postoša ietekme uz
uzņēmumu un tā darbiniekiem. Mēs vēlamies turpināt sargāt savu nevainojamo reputāciju,
un mums ir nepieciešams jūsu pastāvīgs atbalsts. Tā kā mūsu Kodekss nevar aprakstīt
katru situāciju, kas var rasties mūsu ikdienas darbā, mums katram ir pienākums pastāvīgi
uzturēt augstākos godīguma standartus un ziņot par gadījumiem, kas neatbilst atbildīgas
uzņēmējdarbības principiem.

Par kādām problēmām man ir jāziņo?
Jums ir godprātīgi jāziņo par visām iespējami nelikumīgām, neētiskām vai nedrošām darbībām
vai jebko, kas šķiet pretrunīgs mūsu Kodeksā noteiktajiem principiem. „Godprātība” nozīmē,
ka jūs par situāciju sniedzat visu informāciju, kas ir jūsu rīcībā un pēc jūsu domām ir patiesa.
Nav svarīgi, vai neesat droši, vai situācija ir mūsu Kodeksa pārkāpums un vai vēlāk izrādās,
ka jūs kļūdījāties. Vienmēr droši uzdodiet jautājumus par visu, kas jums šķiet neatbilstošs, un
ziņojiet, ja šķiet, ka kaut kas nav kārtībā – tās ir gan jūsu tiesības, gan atbildība.
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Ievads
Ar ko man ir jāsazinās?
Ir vairāki resursi, pie kuriem jūs varat vērsties jebkurā laikā, ja neesat droši par pareizo rīcību
vai vēlaties ziņot par jautājumu, kas raisa jūsos bažas:
•

Jūsu tiešais vadītājs

•

Galvenais jurists, juridiskais direktors, daļas vai valsts atbilstības koordinators

•
•
•

Uzņēmuma rīkotājdirektors, prezidents, cilvēkresursu vadītājs vai finanšu vadītājs
Iekšējo revīziju vadītājs vai Grupas atbilstības un ētikas vadītājs
Daļas finanšu direktors

Gadījumiem, kad ir grūti vai praktiski neiespējami sazināties minētajiem resursiem, mums ir
arī konfidenciāls uzticības dienests, kuram jūs varat ziņot par problēmu konfidenciāli un savā
valodā. Jūs varat sazināties ar uzticības dienestu jebkurā laikā 7 dienas nedēļā, izmantojot
bezmaksas tālruņa numuru vai tiešsaistē (kontaktinformācija ir pieejama jūsu darbavietā vai
CRH mājaslapā). Ja to atļauj vietējie tiesību akti, jūs varat ziņot anonīmi, taču, lūdzu, paturiet
prātā, ka tādejādi CRH var būt grūtāk pienācīgi izmeklēt jūsu ziņojumu. Visbeidzot, lūdzu,
atcerieties, ka uzticības dienests nav paredzēts ikdienišķiem personāla jautājumiem, par
kuriem labāk var parūpēties jūsu personāla daļas pārstāvis.

Godprātīga ziņošana un atmaksas nepieļaušanas princips
CRH ir apņēmies veidot atmosfēru, kurā netiek pieļauta atmaksa un darbiniekiem ir iespēja
iebilst ikreiz, kad tiem ir patiesas bažas. Jūs vienmēr drīkstat veikt godprātīgu ziņojumu
par jebkādiem mūsu Kodeksa vai tiesību aktu iespējamiem pārkāpumiem, nebaidoties par
atriebību vai jebkādu negatīvu ietekmi uz jūsu nodarbinātību ziņojuma rezultātā. Atriebība
vai atmaksa netiek pieļauta. Kad tiek veikts ziņojums, informācija tiek nodota CRH atbilstības
un ētikas grupai, lai veiktu izmeklēšanu. Katrs apgalvojums vai bažas tiks izskatītas diskrēti,
profesionāli un konfidenciāli, ciktāl tas ir saprātīgi iespējams un to pieļauj vietējie tiesību akti.
Kas notiek pārkāpuma gadījumā?
Mūsu Kodeksa vai tiesību aktu pārkāpumi var radīt nopietnas sekas iesaistītajām personām
un CRH. Personas, kas iesaistās neētiskās vai nelikumīgās darbībās, un personas, kas virza,
pieļauj, apstiprina vai veicina šādu rīcību, rīkojas patstāvīgi un pretēji Grupas interesēm, un
uz tām tiks attiecināti disciplinārsodi, līdz pat darba attiecību izbeigšanai, kā arī iespējamas
juridiskas sankcijas. Atcerieties, ka šāda uzvedība pakļauj mūsu visus reputācijas zaudējuma
riskam un negatīvi ietekmē iesaistītās puses. Tā var arī pakļaut mūs individuāli un kā Grupu
sodiem un civiltiesiskai vai kriminālai atbildībai.
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Ievads
Papildu gaidītais no vadītājiem un direktoriem

Code of Business Conduct
Operating Guidelines

Lai gan mūsu Kodekss vienādi attiecas uz visiem, ja jūs esat CRH vadītājs vai direktors, jums
ir papildu pienākumi pret mūsu Grupu un savu kolektīvu:
•
•
•

•
•
•
•

Izlasiet un ievērojiet Uzņēmējdarbības rīcības kodeksa lietošanas vadlīnijas, kas ir
sagatavotas, lai palīdzētu jums īstenot šā Kodeksa prasības
Rādiet piemēru, ikvienā darījumā paturot prātā ētiku

Nosakiet un komunicējiet skaidru komandas gaidīto sniegumu, lai veicinātu izpratni par
to, ko gaida Grupa, un to, kā ievērot mūsu Kodeksu un attiecīgos vietējos tiesību aktus. Lai
nodrošinātu pilnīgu vietējo prasību izpildīšanu, var būt nepieciešama pamatnostādņu
vai vadlīniju izstrāde papildus šim Kodeksam

Nodrošiniet, ka jūsu kolektīvs saņem nepieciešamo apmācību, lai saprastu savus
pienākumus un atbildību
Veidojiet atvērtu kultūru, mudinot darbiniekus runāt, kad kaut kas nav kārtībā, un
vienmēr uzklausot bažas, jautājumus un komentārus
Vērsieties pret neatbilstošu uzvedību un novērtējiet ētisku darbību
Īstenojiet atbilstības un ētikas iniciatīvas savam uzņēmumam

Mūsu Grupa ir arī sagatavojusi Godprātīgas vadības rokasgrāmatu, lai palīdzētu jums veidot
pozitīvu un atbalstošu vidi. Lūdzu, izmantojiet šo resursu, pielāgojiet materiālu savam
individuālajam vadības stilam, un lietojiet to kā savas vadības vadlīnijas.
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Mūsu pienākumi vienam pret otru
Veselība un drošība darbā
Droši darba apstākļi
Mūsu svarīgākā atbildība ir aizsargāt mūsu darbinieku un apmeklētāju veselību un drošību.
Mūsu negadījumu novēršanas plāns nosaka ļoti sarežģīto uzdevumu nepieļaut nevienu
negadījumu vai bojāejas gadījumu. Mūsu Veselības un drošības pamatnostādnes nosaka, ka
mums ir:
jāievēro

jāuzstāj
jānodrošina

jāpieprasa

kā minimums visi attiecināmie veselības un drošības tiesību akti un
pastāvīgi jāuzlabo mūsu veselības un drošības pārvaldība, cenšoties
vienmēr īstenot vai pārspēt nozares labāko praksi;

lai visi darbinieki un darbuzņēmēji ievērotu Grupas Veselības un drošības
vadlīnijas;
ka mūsu uzņēmumi sniedz drošas un veselībai nekaitīgas darbavietas
visiem darbiniekiem un darbuzņēmējiem un pienācīgi rūpējas par
klientiem un apmeklētājiem mūsu darbības vietās
lai visi darbinieki un darbuzņēmēji strādātu droši atbilstoši norādījumiem.

Narkotikas un alkohols
Mūsu drošība ir atkarīga arī no tādu vielu nepieļaušanas darbavietās, kas varētu kaitēt mūsu
drošībai vai darba sniegumam. Medikamentu, kontrolētu vielu vai alkohola nepiemērota
lietošana un narkotiku lietošana darbavietā ir aizliegta. Tas ietver šādu vielu iegādi, pārdošanu
vai izplatīšanu un atrašanos to ietekmē. Ja izrakstīti medikamenti vai bezrecepšu medikamenti
var ietekmēt jūsu spēju droši veikt savu darbu, lūdzu, informējiet savu vadītāju.

J
A
J
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Mūsu darba drošības standarti būtiski pārsniedz valstī noteiktās obligātās prasības, un mūsu konkurenti
ievēro tikai vietējās prasības. Vai mums nevajadzētu rīkoties tāpat?

Nē. Mums ir jāievēro CRH drošības pamatnostādnes un labākā prakse. Mēs esam apņēmušies nodrošināt
saviem darbiniekiem drošu vidi katrā darbavietā, pat ja tas nozīmē, ka mēs pārsniedzam vietējās prasības.

Man ir aizdomas, ka kāds kolēģis reizēm ierodas darbā dzēris un, iespējams, dzer arī darba laikā. Es bažījos
par šī kolēģa veselību un drošību. Ko es varu darīt?

Jums ir jākonsultējas ar savu vadītāju vai par drošību atbildīgo personu, kas veiks atbilstošus soļus, lai situācijā
iesaistītu pareizos profesionāļus. Jūs varat arī sazināties ar citiem Kodeksā minētajiem resursiem, tostarp ar
uzticības dienestu, ja dodat priekšroku šo kanālu izmantošanai.

„Mēs nodrošinām
savu darbinieku
un viesu veselību
un drošību visās
darbavietās”
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Mūsu pienākumi vienam pret otru
Godīgas sociālās un nodarbinātības pamatnostādnes
Godīga darba prakse
Mēs esam pilnībā apņēmušies ievērot cilvēktiesības un atbalstām principus, kas noteikti ANO
Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas pantos, un Starptautiskās Darba organizācijas principus
darba tiesību jomā, ciktāl tie attiecas uz mūsu uzņēmumiem. Mūsu pozīcija ir izklāstīta mūsu
Sociālajās pamatnostādnēs un izpaužas mūsu attiecībās ar darbiniekiem, darbuzņēmējiem,
klientiem un piegādātājiem, kā arī investīciju lēmumu pieņemšanā. Tās nosaka, ka mums ir:
jāievēro

jāvada
jāatbalsta
jāizliedz
jāpiemēro

jānodrošina

kā minimums visi attiecināmie tiesību akti un pastāvīgi jāuzlabo mūsu
sociālā pārvaldība, cenšoties vienmēr īstenot vai pārspēt nozares labāko
praksi;
mūsu uzņēmumi godīgā un taisnīgā veidā, izpildot visu mūsu sociālo
atbildību kā gan tiešam, gan netiešam darba devējam;

apvienošanās tiesības un jāatzīst koplīgumu slēgšanas tiesības;
piespiedu darbs un bērnu darbs;

vienādu iespēju princips, cienot dažādību neatkarīgi no vecuma, dzimuma,
invaliditātes, pārliecības, etniskās izcelsmes vai seksuālās orientācijas un
nodrošinot, ka pieņemšanas un atlases lēmumi ir balstīti uz nopelniem;
ka mūsu attiecības ar piegādātājiem un klientiem ir atbildīgas un
atbilstošas šim Kodeksam un pienācīgai uzņēmējdarbības praksei.

Vienādas iespējas un nediskriminācija
Smags darbs, spējas un godprātīgums ir principi, kas nosaka personas izaugsmes iespējas
mūsu Grupā. Mūsu nodarbinātības pamatnostādnes ir vērstas uz individuālās iniciatīvas un
sadarbības veicināšanu, sniedzot mums visiem iespēju realizēt savu potenciālu. Darbinieku
pieņemšanas, atlases un paaugstināšanas lēmumi tiek pieņemti, pamatojoties uz nopelniem,
un atbilstoši vienādu iespēju un nediskriminācijas principiem. Papildus taisnīgai pieņemšanai
darbā un uz nopelniem balstītu izaugsmes iespēju sniegšanai, mēs arī taisnīgi atalgojam savus
darbiniekus, pamatojoties uz „maksāt par sniegumu” filozofiju.
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„Mēs cienām
cilvēktiesības un darba
tiesības un sniedzam
vienādas, uz nopelniem
balstītas iespējas visiem
darbiniekiem, augstu
vērtējot to dažādību un
atalgojot tos taisnīgi”

Iebiedēšanas un uzmākšanās nepieļaušana
Ir svarīgi izturēties pret kolēģiem ar cieņu. Iebiedēšana un uzmākšanās ir darbavietā pilnīgi
nepieņemamas un var izpausties daudzos veidos, tostarp:
•

Mutiskas vai rakstiskas piezīmes vai „joki” saistībā ar reliģiju, rasi, etnisko izcelsmi,
dzimumu vai vecumu

•

Draudīgi žesti vai spēka demonstrēšana

•
•

J
A

Fiziska vai seksuāla uzmākšanās vai vizuāla izrādīšana
Vardarbības draudi

Tie var nākt no kolēģiem, vadītājiem, piegādātājiem, darbuzņēmējiem vai klientiem. Mums
visiem ir atbildība nodrošināt, ka darbavietā pastāv savstarpēja cieņa. Iebiedēšanu vai
uzmākšanos nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut.
Nodaļas prezentācijas laikā es uzdevu jautājumu. Man šķita, ka atbilde, ko es saņēmu, bija aizskaroša un
seksistiska, un es jutos pazemota. Vairāki citi cilvēki telpā sāka smieties. Vai tas ir atļauts?

Mēs veicinām atvērtu saziņu, atšķirīgus viedokļus par jautājumiem un veselīgas debates lēmumu pieņemšanas
procesā. Taču, kad mēs nepiekrītam, tas ir jādara profesionāli un ar cieņu, un seksistiska uzvedība vai piezīmes
nekad nav attaisnojamas. Runājiet ar personu, kas lika jums justies neērti, vai sazinieties ar savu vadītāju vai
cilvēkresursu pārstāvi, vai izmantojiet jebkādus citus jums pieejamos resursus, kas norādīti 6. lpp.
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Mūsu pienākumi pret klientiem, piegādātājiem 		
un sadarbības partneriem
Godīga attieksme pret citiem
Mūsu klienti, piegādātāji un sadarbības partneri ir augstu vērtējamas ieinteresētās puses un
ļoti daudzos veidos sniedz ieguldījumu mūsu Grupas panākumos. Savukārt mēs cenšamies būt
pret tiem godīgi un nekad neīstenot netaisnīgu praksi. Mēs esam pārliecināti, ka attiecības,
kas balstītas uz uzticību un godprātību, ir ilgtspējīgas un visiem izdevīgas.

Mūsu klienti
Mūsu uzņēmējdarbības stratēģiju panākumi ir atkarīgi no mūsu klientu atbalsta. Tādēļ ir ļoti
svarīgi, lai mēs izveidotu un uzturētu savstarpēji pozitīvas un izdevīgas komerciālās attiecības,
kas balstītas uz taisnīgumu, godīgumu un uzticību. Mēs esam apņēmušies sniegt visas savas
preces un pakalpojumus saskaņā ar visiem attiecināmajiem tiesību aktiem veselības, drošības
un preču prasību jomās. Arī mūsu preču reklāmām vienmēr jābūt atbilstošām faktiem,
godīgām un saprātīgām. Tas nozīmē, ka mēs nekad neveicam nepatiesus apgalvojumus par
savām vai konkurentu precēm un pakalpojumiem.

Supplier Code of Conduct

CRH Supplier Code of Conduct
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Leading with Integrity

Mūsu piegādātāji
Mūsu piegādātājiem ir kritiski svarīga loma mūsu uzņēmējdarbībā. Mēs gaidām, lai tie būtu
vērsti uz kvalitāti, inovatīvi un efektīvi – sniedzot CRH vērtību par godīgu cenu, taču nekad
uz tiesību aktu vai ētikas pārkāpumu rēķina. Mūsu Ētiskās sagādes kodekss un Piegādātāju
rīcības kodekss nosaka mūsu prasības un saistītās procedūras, kas palīdz nodrošināt, ka mēs
strādājam tikai ar piegādātājiem, kuriem ir kopīga mūsu nelokāmā apņemšanās ievērot labu
ētikas prasi, un kas atbilst mūsu standartiem attiecībā uz cilvēktiesībām, veselību un drošību,
un vides pārvaldību. Mūsu sagādes grupas veic šo ar risku saistīto procesu uzraudzība
attiecībā uz mūsu galvenajiem tiešajiem un netiešajiem piegādātājiem un arī sniedz palīdzību
vadības grupām, lai nodrošinātu, ka vietējo piegādātāju attiecības tiek atbilstoši pārvaldītas.

Mūsu sadarbības partneri
„Sadarbības partneri” var ietvert tirdzniecības aģentus, konsultantus, starpniekus, izplatītājus,
lobētājus un kopuzņēmumu partnerus. Mūsu sadarbības partneri sniedz ieguldījumu mūsu
uzņēmējdarbības procesā, kad mums nepieciešamas to zināšanas noteiktā jomā, tirgū vai
ģeogrāfiskā vietā. Mēs veicam visu partneru, kas darbojas mūsu vārdā, rūpīgu uzticamības
pārbaudi, lai sniegtu atbalstu piedāvājumu sagatavošanā vai sarunās par jauniem līgumiem
vai esošu līgumu pagarinājumiem. Mēs arī rūpīgi dokumentējam visas līgumsaistības, lai
nodrošinātu, ka tās atspoguļo ētiskas uzņēmējdarbības standartus. Šīs procedūras ir izklāstītas
mūsu Kukuļošanas nepieļaušanas pamatnostādnēs un palīdz aizsargāt CRH no jebkādas
saistības ar nelikumīgu vai neētisku rīcību, piemēram, koruptīvu maksājumu veikšanu. Kā
ar visām mūsu trešajām pusēm – šiem sadarbības partneriem maksātajai atlīdzībai ir jābūt
sniegtajiem pakalpojumiem proporcionālai, pienācīgi dokumentētai un apstiprinātai, un
izmaksātai ar čeku vai bankas pārskaitījumu (ne skaidrā naudā) saskaņā ar konkrēto līgumu.

„Mēs esam taisnīgi un
godīgi pret klientiem,
piegādātājiem un
sadarbības partneriem,
strādājot tikai ar tiem,
kuriem ir kopīga mūsu
apņemšanās ievērot ētisku
uzņēmējdarbības praksi”
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Mūsu pienākumi pret klientiem, piegādātājiem 		
un sadarbības partneriem
Godīga konkurence ly
Mēs uzskatām, ka godīga konkurence ir visu interesēs, radot dinamiskākus tirgus ar plašākām
izvēles iespējām, labāku vērtību un inovācijām – tirgus, kuros CRH var turpināt konkurēt un
gūt panākumus. Tāpēc mēs esam pilnībā apņēmušies ievērot konkurences/prettrestu tiesību
aktus visās savas darbības vietās. Mūsu Konkurences/prettrestu atbilstības kodekss nosaka,
kā mēs šo apņemšanos īstenojam praksē. Mēs nedrīkstam veikt nekādu saziņu vai veikt tiešu
vai netiešu vienošanos ar konkurentu, kuras rezultāts vai nolūks ir:
•

fiksēt, stabilizēt vai regulēt cenas, kreditēšanas nosacījumus vai atlaides;

•

boikotēt noteiktus klientus vai piegādātājus;

•
•

sadalīt līgumus, tirgus, klientus vai teritorijas;

atteikt vai ierobežot kādas preces vai pakalpojuma ražošanu vai pārdošanu.

Daži noderīgi norādījumi par attiecībām ar klientiem un konkurentiem:
Klienti

Dariet...

Nedariet...

Aktīvi īstenojiet savu preču un pakalpojumu
veicināšanas pasākumus

Nemēģiniet neļaut klientiem importēt preces
vai eksportēt ārpus to teritorijas (izņemot
konkrētu likumīgi noteiktu sankciju gadījumā)

Iesakiet tālākpārdošanas cenu (bet
neuzstājiet)
Pieprasiet, lai klienti pārdotu preces ar noteiktu
tirdzniecības zīmi, ja tāda ir attiecināma

Neuzstājiet uz tālākpārdošanas cenu (ASV
jūs drīkstat noteikt minimālo tālākpārdošanas
cenu, ja vien tā pārmērīgi neierobežo
konkurenci)
Nemēģiniet neļaut klientiem tirgot alternatīvas
preces

Konkurenti

Dariet...

Nedariet...

Enerģiski konkurējiet

Neveiciet tiešu vai netiešu cenu fiksēšanu

Apspriediet vispārīgus nozares jautājumus,
ja tas ir atbilstoši, nodrošinot, ka netiek
izpausta nekāda uzņēmuma/klienta sensitīvā
informācija

Nesadaliet klientus vai tirgus

Uzziniet pēc iespējas vairāk par konkurentiem
no publiskiem vai neatkarīgu trešo pušu
avotiem (vienmēr ievērojiet avotu)

Nefiksējiet nekādus citus nosacījumus
Neapspriediet nekādus cenu noteikšanas
aspektus (kreditēšanas nosacījumus, atlaides,
peļņas līmeni)
Neregulējiet un neierobežojiet ražošanu
Neapspiediet konkursu piedāvājumus vai
klientu piedāvātas cenas
Nevienojieties ar konkurentu neveikt piegādes
noteiktiem klientiem
Neveiciet nekādas neoficiālas vienošanās
minētajos jautājumos
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„Mēs sevišķi rūpīgi
attiecamies pret savu
atbildību konkurences
tiesību jomā un
konkurējam enerģiski,
godīgi un vienmēr
likuma robežās”
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Mūsu pienākumi pret klientiem, piegādātājiem 		
un sadarbības partneriem
Ir arī ļoti svarīgi, lai jūs iepazītos ar mūsu Izmeklēšanas pārbaužu procedūrām, lai zinātu, kā
atbilstoši reaģēt konkurences/prettrestu institūciju vai jebkādu citu tiesībsargājošo institūciju
izmeklēšanas gadījumā.

Mūsu Konkurences/prettrestu atbilstības kodeksa pārkāpumi pakļauj Grupu nopietnu
civiltiesisko, kriminālo, finansiālo un citu sodu riskam. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai mēs pilnībā
saprastu savu atbildību šajā jomā. Atkarībā no jūsu amata jums var būt jāveic konkrēta apmācība
konkurences tiesību jomā, lai nodrošinātu, ka jūs pilnībā saprotat, kā praktiski piemērot mūsu
pamatnostādnes un procedūras, papildus jūsu apmācībai par mūsu Uzņēmējdarbības rīcības
kodeksu.

J
A
J
A
J
A
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Es tirdzniecības izstādē satiku kādu konkurenti, kura ieminējās, ka katrs no mums varētu pārdot efektīvāk,
sadalot tirdzniecības teritoriju, t.i., viņa pārdod valsts ziemeļos, bet es koncentrējos uz dienvidiem. Kā lai es
rīkojos?
Atsakiet! Sakiet konkurentei, ka tirgus sadalīšana ir nelikumīga un ir pretrunā CRH pamatnostādnēm. Tad ziņojiet
par šo sarunu savam vadītājam, savas valsts atbilstības koordinatoram vai iekšējam juridiskajam konsultantam.

Man piezvanīja kāds konkurents un aicināja neiesniegt piedāvājumu viena no mūsu lielāko klientu rīkotā
konkursā, jo viņam esot teikts, ka viņa uzņēmumam ir garantēta uzvara, un turklāt viņš mums par to nodos
kādus pasūtījumus par precēm, ko viņi neražo. Tā kā tādējādi mēs vismaz iegūtu pasūtījumus, vai man
vajadzētu piekrist?
Nē. Šis piedāvājums ir vērsts pret konkurenci un nelikumīgs. Konsultējieties ar savu vadītāju, valsts atbilstības
koordinatoru vai iekšējo juridisko konsultantu un tad atbildiet, nepārprotami paskaidrojot, ka mēs nekad neveiksim
šāda veida vienošanās.

Vai es drīkstu izlikties, ka esmu klients, lai saņemtu cenu informāciju no mūsu konkurentiem?

Nē. Informācijas iegūšana par konkurentu, maldinot to par savu identitāti vai mudinot kādu konkurenta darbinieku
vai trešo pusi izpaust konfidenciālu informāciju, ir neatbilstoša. Informācijas vākšana par konkurentiem var būt
pamatota, taču tas ir jādara likumīgi un ētiski.

„Mēs nepieļaujam
nekāda veida
kukuļošanu vai
korupciju un esam
apņēmušies
ievērot augstākos
uzņēmējdarbības
ētikas standartus visos
savos darījumos”
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Mūsu pienākumi pret klientiem, piegādātājiem 		
un sadarbības partneriem
Kukuļošanas un korupcijas nepieļaušana
Kukuļi un veicināšanas maksājumi
Kukulis ir jebkāda finansiāla vai cita priekšrocība, kas tiek piedāvāta, apsolīta, sniegta vai
saņemta nolūkā ietekmēt personas vai uzņēmuma uzvedību. Šis nolūks jeb mērķis ir kritiski
svarīgs, jo noteikti likumīgi uzņēmējdarbības darījumi var būt kukuļi, ja tie tiek veikti, lai
ietekmētu uzvedību. Kukuļi var būt:
•

Nauda

•

Politiski ziedojumi

•

Viesmīlība, tostarp ceļa
izdevumi*

•

Veicināšanas maksājumi

•
•

Dāvanas*

Uzņēmējdarbības vai darba
priekšrocības

•
•

Labdarības vai kopienas			
ziedojumi
Jebkādi citi pakalpojumi vai iespējas

*Skatīt arī 34. lpp.

CR mēs nepieļaujam nekāda veida kukuļošanu un stingri aizliedzam visiem darbiniekiem
piedāvāt, maksāt, prasīt vai pieņemt kukuļus. Ir stingri likumi pret kukuļošanu daudzās
mūsu darbības vietās, tostarp starptautiski tiesību akti, piemēram, ASV Ārvalstu kukuļošanas
likums un Apvienotās Karalistes Kukuļošanas likums. Mēs vienmēr ievērosim šos tiesību aktus
neatkarīgi no vietējām paražām vai uzņēmējdarbības prakses. Mūsu standarti ir noteikti mūsu
Kukuļošanas nepieļaušanas pamatnostādnēs.

Aizliegti ir arī veicināšanas maksājumi. Tie ir mazi neoficiāli maksājumi indivīdam, parasti
valsts amatpersonai, lai nodrošinātu vai paātrinātu ikdienišķu darbību. Piemēri var būt atļaujas,
licences vai vīzas apstrāde, pārbaudes ieplānošana, muitā aizturētu preču atbrīvošana vai
komunālo pakalpojumu sniegšanas paātrināšana. Maksājums par atzītu, likumīgu paātrinātu
procedūru, kas ir pieejama visiem, un par ko netiek maksāts indivīdam, nav uzskatāms par
veicināšanas maksājumu. Maksājumu drīkst veikt arī gadījumā, kad ir apdraudēta personas
dzīvība, drošība vai veselība. Visi šādi maksājumi ir iepriekš jāapstiprina, vai, ja tas nav praktiski
iespējams, par tiem pēc tam jāziņo jūsu vadītājam un jūsu valsts atbilstības koordinatoram.
Tāpat kā konkurences tiesību gadījumā – šo pamatnostādņu pārkāpums rada nopietnus
reputācijas, juridiskos un finanšu riskus. Ir ļoti svarīgi, lai mēs pilnībā saprastu savu atbildību
šajā jomā. Atkarībā no jūsu amata jums var būt jāpiedalās konkrētā kukuļošanas, korupcijas
un krāpniecības nepieļaušanas apmācībā, lai nodrošinātu, ka jūs saprotat, kā praksē piemērot
mūsu pamatnostādnes un procedūras.
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Potenciāla piegādātāja pārstāvis man sacīja, ka, ja mēs piešķirsim līgumu viņiem, es būšu tiesīgs uz skaidras
naudas maksājumu saskaņā ar viņu „korporatīvo klientu atlīdzības shēmu”. Kā lai es atbildu?
Šis pārstāvis mēģināja jūs piekukuļot. Paskaidrojiet, ka nevarat piedalīties šādā shēmā, ātri beidziet tikšanos,
atgriezieties birojā un ziņojiet par to savam vadītājam, valsts atbilstības koordinatoram vai iekšējam juridiskajam
konsultantam.

Vietējā padome ir CRH klients. Padomes sabiedrisko darbu direktors rīko savas meitas kāzu viesības savā
mājā. Viņš pastāsta jums par pasākumu un par visiem mājokļa darbiem, ko viņš veic, gatavojoties kāzām.
Viņš saka: „Man vajag bruģētājus, zāliena preces, betonu, un vajadzētu arī uzklāt jaunu piebraucamā ceļa
segumu.” Viņš turpina: „Es zinu, ka CRH visu to piegādā. Ja jūs man varētu sagādāt labu atlaidi, es varētu
parūpēties, lai nākamgad jums tiktu vairāk padomes naudas.” Kā lai es atbildu?
Jums jāpaskaidro viņam, ka CRH aizliedz šādu uzņēmējdarbību, taču jūs noskaidrosit, vai ir pieejamas kādas
atlaides atbilstoši visiem pārējiem pircējiem pieejamajām cenām.
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Mūsu pienākumi pret klientiem, piegādātājiem 		
un sadarbības partneriem
Naudas atmazgāšana
Naudas atmazgāšana ir process, ar kuru fiziskas vai juridiskas personas izmanto likumīgus
uzņēmumus kā kanālus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai. CRH nepieļauj, neveicina un
neatbalsta naudas atmazgāšanu. Mums visiem ir jābūt modriem attiecībā uz neatbilstībām
maksājumu veikšanā, jo sevišķi saistībā ar lieliem maksājumiem skaidrā naudā un
neparastiem darījumiem. Papildus tam mums ir pienākums veikt savu piegādātāju, starpnieku
un sadarbības partneru uzticamības pārbaudi un ziņot par jebkādu aizdomīgu uzvedību.

Saskarsme ar valdības un regulējošo iestāžu amatpersonām
Saskarsmē ar valdības un regulējošo iestāžu amatpersonām un aģentūrām jūs nedrīkstat
pakļaut Grupu mūsu standartu neievērošanas riskam, jo uz šo saskarsmi attiecas īpaši
noteikumi. Tāpēc mums ir papildu atbildība vienmēr:
•

zināt un ievērot visas līguma prasības;

•

nodrošināt, ka visi ziņojumi un apliecinājumi valdībai ir aktuāli, patiesi, precīzi un pilnīgi;

•
•

ievērot dāvanu un viesmīlības limitus, kas valsts amatpersonām var būt stingrāki nekā
privātajam sektoram;
iekļaut visus laika iedalījumus un izmaksas pareizajā kategorijā un atbilstošajā līgumā.

Noteiktās situācijās jums var būt saskare ar amatpersonu vai var tikt prasīts sniegt informāciju
Grupas vārdā saistībā ar valdības vai regulējošās aģentūras izmeklēšanu. Tā kā ir ļoti svarīgi
nodrošināt, ka jums ir visa nepieciešamā informācija un tā ir precīza un nolūkam atbilstoša,
pirms jebkādas šādas neikdienišķas informācijas sniegšanas konsultējieties ar savu vadītāju.
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Mūsu pienākumi pret mūsu Grupu
Grupas aktīvu un informācijas aizsardzība
Grupas aktīvi un resursi ietver šādus (bet ne tikai):
•
•
•
•

Īpašums, iekārtas un aprīkojums, 		
transportlīdzekļi

Izejmateriālu krājumi,
nepabeigtie izstrādājumi un 		
materiāli
Naudas līdzekļi (skaidra nauda, 		
nauda bankā, investīcijas)
Laiks				

•

Intelektuālais īpašums

•

Konfidenciāla informācija		

•
•
•

Grāmatvedības un cita
uzņēmējdarbības dokumentācija
Datoraparatūra un programmatūra
E-pasta un interneta piekļuve

Mums visiem ir atbildība nodrošināt, ka šie aktīvi un resursi tiek lietoti tikai pienācīgā veidā
un paredzētajam nolūkam. Jūs reizēm varat atbilstoši lietot Grupas aktīvus personiskām
vajadzībām, ja vien netraucē jūsu darbam vai citu darbam. Turpmāk ir sniegti daži papildu
norādījumi par noteiktām aktīvu kategorijām.

Intelektuālais īpašums
Darba gaitā jūs varat saņemt pieeju CRH intelektuālajam īpašumam. Intelektuālais īpašums
ietver nemateriālu īpašumu, piemēram, autortiesības, patentus, tirdzniecības zīmes, dizaina
tiesības, logotipus un zīmolus. Ciktāl to pieļauj tiesību akti, viss intelektuālais īpašums, kas
radīts ar Grupas materiāliem, darba laikā, uz Grupas rēķina vai mūsu darba pienākumu
ietvaros, pieder CRH. Mums ir jāaizsargā šie aktīvi un nepieciešamības gadījumā jārealizē
savas intelektuālā īpašuma tiesības.
Ir arī svarīgi, lai mēs cienītu citu uzņēmumu konfidenciālo informāciju un intelektuālo
īpašumu. Ja mums ir sniegta pieeja klienta vai piegādātāja intelektuālajam īpašumam, mums
ir tas jāaizsargā tāpat, kā aizsargātu paši savu informāciju. Tāpat mēs nedrīkstam izmantot
nelikumīgi iegūtu, nepienācīgi licenzētu vai nelicenzētu programmatūru, jo tas var pakļaut
mūs – gan individuāli, gan Grupu – tiesu darbiem.
Konfidenciāla informācija un iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana
Mums ir arī jāaizsargā CRH konfidenciālā un privātā informācija, kas parasti ietver visu
nepublisku informāciju un var būt šāda:
•

Tirdzniecības informācija vai mārketinga plāni

•

Pamatnostādnes un procedūru rokasgrāmatas

•
•

Tirdzniecības noslēpumi, t.i., informācija, kas sniedz mūsu grupai konkurences 			
priekšrocību, piemēram, klientu saraksti, procesu informācija vai preču tehniskie dati
Finanšu dati

Mēs drīkstam izpaust šādu konfidenciālu informāciju vienīgi pamatotos uzņēmējdarbības
nolūkos un tikai ar atļauju. Lūdzu, sevišķi rūpējieties par šīs informācijas drošību, pienācīgi
aizsargājot savu datoru, dokumentus un citus sensitīvus materiālus. Papildus tam arī
izvairieties no šādas informācijas apspriešanas. Parūpējieties, lai informācija nebūtu redzama
svešiniekiem, un neapspriediet šādu informāciju vietās, kur jūs var dzirdēt citi, tostarp
restorānos, viesnīcās, konferenču centros, sanāksmju telpās, taksometros, lidmašīnās utt.
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Mūsu pienākumi pret mūsu Grupu
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Darba attiecību ietvaros mēs arī sniedzam Grupai konfidenciālu informāciju par sevi, tostarp,
piemēram, mūsu darba vēsturi, personisko kontaktinformāciju, ģimenes stāvokli un tā tālāk.
Ja jūsu darbs ir saistīts ar šādu informāciju, jums tā ir ļoti rūpīgi jāsargā. Nekad nevienam
neizpaudiet šādu informāciju par kolēģiem, ja vien tam nav pamats uzņēmējdarbības iemesls
atbilstoši attiecināmajiem tiesību aktiem. Pienākumi attiecībā uz konfidenciālo informāciju
saglabājas pat pēc jūsu darba attiecību beigām.
Es tikko esmu pieņemts darbā no cita uzņēmuma. Man ir konfidenciālu materiālu kaste no mana iepriekšējā
darba devēja, kas varētu ļoti noderēt, izstrādājot mārketinga plānus manā jaunajā amatā. Vai es varu to ņemt
sev līdzi?
Nē, jūs no iepriekšēja darba nedrīkstat ņemt līdzi materiālus, kas var saturēt uzņēmuma konfidenciālo
informāciju. Tāpat kā būtu negodīgi, ja kāds ņemtu mūsu konfidenciālo informāciju, arī mēs nedrīkstam izmantot
citu konfidenciālo informāciju.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs esam arī atbildīgi par to, lai aizsargātu iekšējo informāciju par
mūsu Grupu, klientiem un piegādātājiem, un citiem uzņēmumiem, ar kuriem sadarbojamies.
Iekšējā informācija var būt jebkura informācija, kas nav publiski pieejama un ir būtiska, t.i.,
tāda, ko saprātīgs investors uzskatītu par svarīgu. Izplatīti iekšējās informācijas piemēri ir
vadības maiņa, būtiski uzņēmējdarbības plāni un nepublicēti finanšu rezultāti. Pat zināšanas
par notikumiem vai darbībām, kas noteikti nenotiks – piemēram, vienošanās par būtisku
līgumu, apakšuzņēmuma iegāde vai pārdošana – var tikt uzskatītas par iekšējo informāciju.
Kāda uzņēmuma vērtspapīru pirkšana vai pārdošana, ja jums ir zināma iekšējā informācija
par šo uzņēmumu, ir iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana, un tā ir nelikumīga.
Tāpat mēs nekad nedrīkstam sniegt iekšējo informāciju citiem, lai tie varētu pirkt vai pārdot
šī uzņēmuma vērtspapīrus – arī tas ir nelikumīgi. Lai palīdzētu mums orientēties šajos
sarežģītajos jautājumos, Akciju un vērtspapīru darījumu pamatnostādnes sniedz sīkāku
informāciju un vadlīnijas. Ja jums ir kādi jautājumi, uzņēmuma sekretariāts priecāsies jums
palīdzēt.

Ārējie sakari
Sakariem ar ārpasauli ir ļoti nozīmīga loma Grupas reputācijas un finansiālajā vērtējumā.
Tādēļ visas komunikācijas ar plašsaziņas līdzekļiem saistībā ar mūsu finanšu rādītājiem,
uzņēmumu iegādi, stratēģiskajiem plāniem vai jebkādiem jautājumiem, kas varētu ietekmēt
Grupas reputāciju, veic tikai Grupas sakaru nodaļa. Ja jūs plašsaziņas līdzekļos vai internetā
ievērojat jebko, kam varētu būt negatīva ietekme uz Grupas reputāciju, lūdzu, nekavējoties
paziņojiet par to vadībai, lai tā varētu nodrošināt, ka tiek informēti atbildīgie Grupas darbinieki.
Individuāli uzņēmumi mūsu Grupā var komunicēt ar vietējiem plašsaziņas līdzekļiem pēc
vajadzības saistībā ar parastiem uzņēmējdarbības jautājumiem.
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Es dzirdēju, ka Grupa gatavojas iegādāties citu uzņēmumu. Šī iegāde droši vien palielinās Grupas akciju
cenu. Vai es varu to minēt savam vīram un dēlam?

Nē. Šādas informācijas izpaušana ir pret Grupas pamatnostādnēm. Turklāt, ja jūsu vīrs vai dēls veic tirgošanos
ar CRH akcijām vai iegādātā uzņēmuma akcijām, pamatojoties uz šo informāciju, un šī informācija ir būtiska, tas
var būt tiesību aktu pārkāpums.

„Mēs cienām
konfidenciālu
informāciju un
esam profesionāli
visā savā saziņā”
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Mūsu pienākumi pret mūsu Grupu
IT un datu drošība un digitālie mediji
Mūsu IT sistēmu un saistīto datu drošība un efektīva darbībai ir ļoti būtiska mūsu uzņēmumu
sekmīgai darbībai. Mūsu IT drošības pamatnostādnes nosaka vadlīnijas, kas mums jāievēro;
šeit ir sniegts to kopsavilkums.

Uzņēmuma tehnikas atbilstoša lietošana
Mēs visi esam atbildīgi par CRH tehnisko resursu pienācīgu un atbilstošu lietošanu; tie ietver
e-pasta sistēmu, interneta piekļuvi, Grupas izsniegtas mobilās ierīces un datorus un pienācīgi
licenzētu programmatūru. Mūsu IT sistēmas vienmēr paliek Grupas īpašums. Tādējādi, lietojot
uzņēmuma sistēmas, mums ir tiesības uz privātumu likuma noteiktajā apmērā, bet ne vairāk.
Tās nekad nedrīkst lietot veidā, kas būtu nelikumīgs, aizskarošs, traucējošs vai kaitējošs citiem
cilvēkiem, piemēram, lai veidotu, atvērtu, glabātu vai pārraidītu:
•

seksuālus ziņojumus vai attēlus;

•

citādi diskriminējošus vai nepiedienīgums materiālus.

•

materiālus, kas varētu būt aizskaroši rasei, etniskajai izcelsmei vai reliģiskajai ticībai;

Mums jābūt sevišķi rūpīgiem, rakstot e-pastus, paturot prātā, ka elektroniski ziņojumi
saglabājas mūžīgi, tos var izmainīt un pārsūtīt bez mūsu piekrišanas, un tādējādi tie var
ietekmēt Grupas reputāciju. Mums arī jāpievērš sevišķa uzmanība norādījumiem, kas attiecas
uz dublējumkopijām, antivīrusu aizsardzību, šifrēšanu, piekļuves kodiem un sistēmu atbalstu.

Datu aizsardzība, saglabāšana un datu privātums
Kā Grupa mēs apkopojam lielu datu apjomu, tostarp informāciju, kas attiecas uz mūsu
piegādātājiem un citām trešajām pusēm, kā arī pašreizējiem un kādreizējiem darbiniekiem.
Mums ir pienācīgi jāglabā, jālieto un jāpārraida šī informācija atbilstoši attiecināmajiem
tiesību aktiem un visām Grupas un vietējām datu aizsardzības un saglabāšanas vadlīnijām.
Dokumentus, uz kuriem attiecas tiesvedība vai izmeklēšanas, nedrīkst grozīt vai iznīcināt.
Ja to nosaka tiesību akti, katram mūsu Grupas uzņēmumam ir jāreģistrējas attiecīgajā datu
aizsardzības institūcijā. Par visiem zināmiem vai iespējamiem datu drošības pārkāpumiem ir
jāziņo jūsu vadītājam vai par datu aizsardzību atbildīgajai personai, kas var arī jums palīdzēt
ar turpmākiem jautājumiem šajā jomā.

Lai nodrošinātu, ka mūsu Grupas informācijas tehnoloģijas ir drošas un vērstas uz
uzņēmējdarbību, CRH ir tiesības novērot visus ziņojumus, kas tiek pārraidīti vai glabāti mūsu
sistēmās, tostarp dzēstu informāciju. Saziņa un citi CRH sistēmās izveidoti dati – tāpat kā
jebkāda cita veida biznesa saziņa – nav privāti. Protams, visa novērošana tiek veikta atbilstoši
vietējiem tiesību aktiem.
Grāmatvedības un cita uzņēmējdarbības dokumentācija
Precīzas un uzticamas uzņēmējdarbības dokumentācijas uzturēšana rakstiskā vai elektroniskā
veidā ir kritiski svarīga mūsu Grupas korporatīvo lēmumu pieņemšanas procesam. Cita
būtisku nolūku vidū šī dokumentācija ļauj mums izpildīt mūsu dažādās ārējās ziņošanas un
juridiskās prasības kā biržā kotētam uzņēmumam. Tādēļ mūsu grāmatvedības funkcijām
vienmēr jādarbojas atbilstoši augstākajiem standartiem, lai mūsu dokumentācija tiktu
uzturēta saskaņā ar attiecināmajiem tiesību aktiem, grāmatvedības standartiem un Grupas
vadlīnijām.
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„Mēs izmantojam Grupas
aktīvus pienācīgi un
paredzētajam nolūkam.”
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Mūsu pienākumi pret mūsu Grupu
Digitālie (vai sociālie) mediji
Digitālie mediji ir rīki un kanāli sociālai saskarsmei, izmantojot viegli pieejamas saziņas
metodes. To vidū ir, piemēram:
•

•

•

•
•

Sociālo tīklu vietnes

Blogi un mikroblogi

Ziņojumu dēļi

„Viki” vietnes

• Tiešsaistes diskusiju forumi

• Tūlītējā ziņojumapmaiņa

• Video un foto kopīgošanas vietnes
• RSS plūsmas

Sociālās grāmatzīmes un atzīmēšana • Citi saziņas rīki

Mēs saprotam, ka šie rīki palīdz mums efektīvāk sazināties ar ieinteresētajām pusēm. Taču
mēs arī zinām, ka šie jaunie kanāli ir saistīti ar noteiktiem riskiem, un, ja tie tiek izmantoti
neatbilstoši, var radīt neparedzētas un potenciāli kaitējošas sekas. Vadlīnijas šajā nodaļā
palīdzēs jums saprast, kad un kā vislabāk lietot šos rīkus uzņēmējdarbības kontekstā.
Domājot, vai un ko publicēt, atcerieties mūsu pamatprincipu: pieņemiet, ka viss, ko jūs paužat
tiešsaistē, ir publisks un saglabāsies mūžīgi. Tāpēc apdomājieties, pirms publicējat, un ja
šaubāties, nederiet to!

Dariet...

Nedariet...

Lietojiet digitālo mediju rīkus darba laikā,
ja tie papildina vai atbalsta jūsu darba
pienākumus. Ja tā ir, skaidri identificējiet,
kas jūs esat, un norādiet savu funkciju.
Atcerieties, ka tikai ļoti nedaudzi cilvēki ir
iecelti par oficiāliem Grupas pārstāvjiem

Nerunājiet uzņēmuma vārdā, ja vien jūsu
vadītājs nav īpaši devis tādu atļauju

Cieniet autortiesības un norādiet informācijas
un fotogrāfiju avotus, kur tas ir nepieciešams
Ja jūs publicējat informāciju par uzņēmumu
vai savu funkciju, lietojiet saistību atrunu,
piemēram, „šajā vietnē paustie viedokļi ir
mani personiskie un neatspoguļo mana darba
devēja viedokli”
Esiet sevišķi piesardzīgi, lai nepārkāptu
konkurences vai prettrestu tiesību aktus
komentāros par konkurentiem vai to precēm,
pakalpojumiem, cenām utt.
Neaizmirstiet būt taktiski un profesionāli
savā saziņā atbilstoši augstākajiem no jums
gaidītajiem rīcības standartiem
Nodrošiniet, ka materiāli ir precīzi, pilnīgi un
godīgi pausti, un, ja pieļaujat kādu kļūdu,
atzīstiet to un izlabojiet, tiklīdz par to uzzināt
Ja šaubāties par to, kā un kad lietot digitālos
medijus uzņēmējdarbības nolūkiem, vienmēr
vaicājiet savam vadītājam
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Neizpaudiet konfidenciālu, privātu vai
sensitīvu informāciju
Neatveriet un neizplatiet materiālus, ko
aizliedz tiesību akti vai kas satur aizskarošu
valodu vai saturu
Neapspriediet klientus, partnerus,
piegādātājus vai kolēģus bez to iepriekšējas
piekrišanas
Nepublicējiet nepatiesu vai neprecīzu
informāciju par mūsu uzņēmumu
Neatbildiet uz nekādām neatbilstošām
publikācijām par mūsu uzņēmumu. Tā vietā,
cik drīz vien iespējams, informējiet savu
vadītāju
Nesniedziet darba atsauksmes pašreizējiem/
kādreizējiem darbiniekiem

Our Commitment to Our Group

J
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Vai es drīkstu sociālajos tīklos kontaktēties ar darba kolēģiem?

Jūs drīkstat atklāt, ka esat uzņēmuma darbinieks. Taču, kā jau ar visu publisko saziņu, jūs nekad nedrīkstat
internetā izpaust konfidenciālu, privātu vai sensitīvu informāciju saistībā ar uzņēmuma darbību. Tas ietver
personiskās sociālo tīklu lapas un visus citus digitālo mediju veidus.

Vai es drīkstu apspriest uzņēmuma jautājumus savās personiskajās sociālo tīklu lapās?

Jā – tas, ar ko jūs sazināties tiešsaistē, ir jūsu izvēle, taču, lūdzu, nedariet to darba laikā.

29

Mūsu pienākumi pret mūsu Grupu
Interešu konflikti
„Interešu konflikts” rodas, kad jums ir personiskas attiecības vai finansiāla vai citāda
ieinteresētība, kas varētu traucēt jūsu pienākumam darboties vienīgi CRH labākajās interesēs,
vai kad jūs izmantojat savu pozīciju CRH personiska labuma gūšanai. Mums jābūt modriem
attiecībā uz jebkādām situācijām, kas var radīt faktisku vai potenciālu interešu konfliktu. Daži
izplatīti piemēri:
•
•

•
•
•
•
•

„Cieši saistīta persona”, piemēram, jūsu ģimenes loceklis, tuvs draugs vai partneris ir
Grupas piegādātājs, klients vai konkurents vai tāda uzņēmuma darbinieks.
Jums vai cieši saistītai personai ir būtiska finansiāla vai cita ieinteresētība uzņēmumā
vai personā, kas konkurē, sadarbojas vai vēlas sadarboties ar CRH (taču ņemiet vērā, ka
tā nav problēma, ja finansiālā ieinteresētība ir biržā tirgotu vai ārpusbiržas vērtspapīru
veidā un veido mazāk par 1% no kopējā attiecīgās klases vērtspapīru apjoma).
Jums ir tiešas vai netiešas ziņošanas attiecības ar cieši saistītu personu vai spēja
ietekmēt ar nodarbinātību saistītus lēmumus šai personai, piemēram, algas apmēru,
paaugstināšanu amatā vai darba snieguma novērtējumu.
Jums ir romantiskas attiecības ar CRH piegādātāju, klientu vai darbuzņēmēju (vai ar
tāda uzņēmuma darbinieku) un vienlaikus arī tiešas vai netiešas lēmumu pieņemšanas
tiesības vai ietekme attiecībā uz konkrētajām CRH darījumu attiecībām.

Jūs personīgi izmantojat jebkādu darījumu vai investīciju iespēju, kas ir sniegta CRH. Tas
ietver situācijas, kur jums ir tieša vai netieša ieinteresētība īpašumā, nomas objektos,
patentos vai citās tiesībās, kurās ieinteresētība ir vai varētu būt CRH.

Jums ir ārējas darba attiecības vai citas attiecības ar uzņēmumu vai personu, kas konkurē
ar CRH, sadarbojas ar CRH, vai kas ietekmē jūsu spēju strādāt mūsu Grupai.
Jūs darbojaties kā cita uzņēmuma direktors vai darbinieks vai kā vēlēta amatpersona.
Tas neietver amatus aroda asociācijās, ko jūs pieņemat pēc CRH lūguma, vai amatus
bezpeļņas, labdarības vai reliģiskās organizācijās, kas netraucē jūsu darbam.

Ja jūs nokļūstat kādā no šī veida situācijām vai zināt, ka šāds potenciāls interešu konflikts
ir citiem, jums nekavējoties par to jāziņo savam vadītājam. Jaunpieņemtiem darbiniekiem
ir arī jāpaziņo par šādiem apstākļiem, pievienojoties Grupai. Tādējādi situāciju ir iespējams
pienācīgi izskatīt un novērtēt, nosakot atbilstošu risinājumu. Tiek gaidīts, ka jūs veiksit visus
no jums prasītos korektīvos pasākumus.
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„Mēs izvairāmies no interešu konfliktiem,
esam modri un nekavējoties ziņojam par
visiem iespējamas krāpšanas gadījumiem,
un piedāvājam un pieņemam vienīgi
atbilstošas biznesa dāvanas un izklaides”
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Manam brālim pieder uzņēmums, un viņš vēlas piegādāt savas preces Grupai. Vai es drīkstu viņu nosūtīt pie
mūsu iepirkumu vadītāja?

Jā. Jūs drīkstat nosūtīt savu brāli pie iepirkumu vadītāja. Taču jūsu vadītājam un iepirkumu vadītājam ir jāpavēsta
par jūsu radniecību. Ir jāievēro parastā uzņēmuma kārtība piegādātāja atlasei, lai nodrošinātu, ka nekādā veidā
nerodas iespaids, ka jūsu brālim tiek sniegta īpaša priekšrocība.

Darbinieku aizdevumi
Aizdevumi, atbalsts un citi maksājumi arī var radīt neobjektivitāti vai tās iespaidu mūsu lēmumā par labu
to sniedzējam. Tāpēc mēs nesniedzam savu līdzekļu aizdevumus darbiniekiem vai saistītām personām
citādi, kā vien ārkārtas apstākļos un saskaņā ar noteiktajām vadlīnijām.

31

Mūsu pienākumi pret mūsu Grupu
Krāpšana

Krāpšana ir jebkāda tīša maldināšana, kuras rezultāts var būt nelikumīgs ieguvums, peļņa,
priekšrocība, kaitējums vai zaudējums CRH vai citai pusei. Īsi sakot, jebkāda rīcība, kas
tīši slēpj faktus vai veic nepatiesus apgalvojumus, lai maldinātu citus, ir uzskatāma par
krāpniecisku. Daži piemēri:
•

Paātrināta ieņēmumu atzīšana līgumu grāmatvedībā

•

Preču skaita dokumentācijas manipulācija, lai slēptu inventāra zudumus

•
•
•
•
•
•
•

Algu grāmatvedības falsifikācija

Nepamatoti izdevumu atmaksas pieprasījumi vai uzņēmuma kredītkartes vai degvielas
kartes neatbilstoša lietošana
Skaidras naudas, pārdošanas ieņēmumu vai krājumu atlikumu zādzība

Uzņēmuma drošības sistēmas apiešana, lai sekmētu trešās puses veiktu zādzību

Norunas ar piegādātājiem, falsificējot adreses un maksājuma saņēmēja rekvizītus bankas
pārskaitījumiem
Grāmatvedības bilances manipulācija, lai ziņotu par augstākiem darbības rezultātiem
Nepatiesas informācijas iesniegšana valsts iestādēm

Mums jābūt modriem attiecībā uz jebkādām brīdinājuma zīmēm, kas var liecināt, ka,
iespējams, notiek krāpšana, piemēram:
•
•
•
•
•
•
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Neparasta darbinieku uzvedība, piemēram, brīvdienu neizmantošana vai atteikšanās no
paaugstinājuma amatā
Trūkstoši būtiski dokumenti, piemēram, līgumi, rēķini vai apstiprināti izdevumi

Pēkšņas neizskaidrojamas izmaiņas darbinieka dzīvesveidā, kas ir pārticīgāks, nekā būtu
gaidāms viņa/viņas amatā

Ciešas attiecības ar piegādātājiem vai izpildītājiem, piemēram, piegādātāji/izpildītāji, kas
uzstāj, ka vēlas kontaktēties tikai ar vienu darbinieku, vai neizskaidrojama priekšrokas
sniegšana noteiktam piegādātājam par spīti augstākām cenām
Vadītāji apiet padotos, padotie apiet vadītājus, un vadība bieži ignorē iekšējo kontroli

Vadības pārraudzības trūkums un nepietiekama uzraudzība, lai nodrošinātu, ka kontroles
pasākumi darbojas atbilstoši

Kā minimumu visi CRH uzņēmumi pieņem mūsu Pretkrāpniecības pamatnostādnes, kas
nosaka, ka CRH vadībai ir jāuztur atbilstoši kontroles pasākumi, lai nodrošinātu, ka krāpšanas
risks tiek pienācīgi identificēts, uzraudzīts un mazināts. Šo pamatnostādņu pārkāpums
rada nopietnu civiltiesisko, kriminālo, finanšu un citu sodu piemērošanas risku konkrētām
personām un Grupai. Tāpēc, ja jūs zināt vai jums ir aizdomas, ka notiek krāpšana, nekavējoties
par to ziņojiet pa atbilstošo kanālu. Visi ziņojumi tiks ātri un profesionāli izmeklēti, un, kā
vienmēr, mūsu atmaksas nepieļaušanas pamatnostādnes tiks stingri ievērotas.
Es pasūtīju kādu programmatūru, un mans vadītājs prasīja reģistrēt maksājumu citā izdevumu kategorijā, jo
mūsu programmatūras budžets ir pārsniegts. Kā lai es rīkojos?
Atgādiniet savam vadītājam, ka neviens nedrīkst apzināti veikt nepareizus ierakstus Grupas grāmatvedības
reģistros un dokumentācijā. Ja vadītājs joprojām prasa to darīt, iesniedziet ziņojumu par šo jautājumu.
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Mūsu pienākumi pret mūsu Grupu
Dāvanas un izklaide
Mēs saprotam, ka dāvanu un korporatīvās viesmīlības sniegšana un pieņemšana var būt
atbilstošs veids, kā veidot ilgstošu labvēlību mūsu darījumu attiecībās. Taču, ja dāvanas/
viesmīlība ir neproporcionāla vai neatbilstoša, tas var traucēt spriestspējai, tādēļ vienmēr
ievērojiet piesardzību. Dāvanām un viesmīlībai vienmēr ir jābūt atbilstošām, jāpārstāv godīgi
uzņēmējdarbības izdevumi, un tās nedrīkst piedāvāt vai pieņemt, ja tas varētu ietekmēt
uzņēmējdarbības darījuma iznākumu vai radīt iespaidu par tādu ietekmēšanu. Sevišķa
piesardzīga ir nepieciešama attiecībā uz dāvanām vai viesmīlību valsts amatpersonām. Ir
pieejamas Dāvanu un viesmīlības vadlīnijas, kas sniedz norādījumus par to, kas ir un kas nav
pieņemams, ar bieži uzdotajiem jautājumiem, lai palīdzētu ilustrēt šo noteikumu piemērošanu
praksē. Tabulā ir sniegti atbilstošu un neatbilstošu dāvanu/viesmīlības piemēri:

Atbilstoši:

Neatbilstoši:

Pieticīgi, mazi vai nebūtiski priekšmeti
(piemēram, reklāmmateriāli)

Nelikumīgas vai neētiskas dāvanas/viesmīlība

Gadījuma rakstura vai reti Ierasti
Sniegti atklāti
Saskaņā ar saņēmēja uzņēmuma dāvanu
pamatnostādnēm
Saprātīgi ceļa un mītnes izdevumi pamatotiem
komandējumiem
Viesmīlība klientiem vai piegādātājiem
uzņēmuma sanāksmju vai pasākumu ietvaros
(atbilstošās situācijās)

Skaidras naudas, kuponu, dāvanu karšu vai
akciju dāvanas
Jebkādi priekšmeti, kas varētu būt aizskaroši vai
apkaunojoši
Priekšmeti vai stimuli, kas varētu tikt uzskatīti
par kukuļiem
Sniegti, gaidot vai pateicoties par labvēlīgu
uzņēmējdarbības lēmumu
Ekstravaganti vai pārmērīgi dārgi
Sniegti pēc konkrēta lūguma

Individuāliem Grupas uzņēmumiem arī var būt noteiktas robežas attiecībā uz sniegto vai
saņemto dāvanu un viesmīlības vērtību. Jebkādi jautājumi par to, vai dāvana atbilst Grupas
un individuālā uzņēmuma pamatnostādnēm, ir jāuzdod jūsu rīkotājdirektoram/prezidentam.
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Mēs esam ļoti tuvu liela darījuma noslēgšanai ar svarīgu klientu. Man šķiet, ka es varētu panākt, ka viņš
paraksta līgumu, ja viņam būtu iespēja nedēļas nogalē ar ģimeni atpūsties pieczvaigžņu viesnīcā. Mēs ar
prieku to apmaksātu, jo šis darījums nozīmētu, ka mēs pārsniedzam prognozes un uzlabojam Grupas peļņu.
Vai mēs drīkstam to darīt?
Šāda viesmīlība ir neatbilstoša, jo var pamatoti uzskatīt, ka tā ir organizēta konkrēti nolūkā iegūt uzņēmējdarbības
priekšrocību. Jūs tā vietā varētu organizēt darba pusdienas, lai apspriestu galīgos nosacījumus u.tml.
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Kāds piegādātājs man saka, ka vēlētos uzaicināt mani uz futbola spēli, lai pateiktos par lielisku
uzņēmējdarbības gadu. Vai es drīkstu iet?

Ja biļetes vērtība ir saprātīga un tāda dāvana atbilst normālajai uzņēmējdarbības praksei un jūsu uzņēmuma
Dāvanu un viesmīlības vadlīnijām, jūs drīkstat iet, ar noteikumu, ka to nav iespējams uzskatīt par jūsu biznesa
attiecību kompromitēšanu ar šo piegādātāju.

Kāds klients, ar kuru es pēdējā laikā esmu cieši sadarbojies, nesen man pasniedza dāvanu karti un dekoratīvu
plāksni par izcilu sadarbību. Vai es drīkstu tās paturēt?

Pateicieties klientam un paturiet plāksni, taču naudas vai naudas ekvivalentu, piemēram, dāvanu karšu,
pieņemšana no klientiem ir pretrunā Grupas pamatnostādnēm.
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Mūsu pienākumi pret vidi un mūsu kopienām
Vides ilgtspējīgums
Ilgtspējīgums ir mūsu Grupas panākumu pamatā. Mēs turpinām koncentrēties uz vides
pārvaldības un kontroles augstāko standartu sasniegšanu un klimata pārmainu jautājumu
aktīvu risināšanu. Mums ir ieviestas plašas programmas, lai uzlabotu energoefektivitāti,
palielinātu alternatīvo degvielas veidu lietošanu, mazinātu gaisa emisijas, optimizētu ūdens
lietošanu, mazinātu atkritumus un palielinātu otrreizējo pārstāvi. Mūsu pienākumi pret vidi
ir izklāstīti mūsu Vides pamatnostādnēs, kas nosaka, ka mums ir:
jāievēro

jānodrošina
jāadresē
jāoptimizē
jāveicina
jāveido
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kā minimums visi attiecināmi vides jomas tiesību akti, un pastāvīgi
jāpilnveido mūsu vides pārvaldība, cenšoties vienmēr īstenot vai pārspēt
nozares labāko praksi;

ka mūsu darbinieki un darbuzņēmēji ievēro savus pienākumus vides jomā

klimata pārmaiņu problēmas un iespējas

mūsu enerģijas un visus resursu lietošana

uz vidi vērstas preču un procesu inovācijas un jaunas uzņēmējdarbības
iespējas

pozitīvas attiecības un jācenšas būt labiem kaimiņiem katrā kopienā, kur
mēs darbojamies.

Man šķita, ka es redzēju, ka kāds kolēģis maina vides uzraudzības dokumentāciju, kas varētu slēpt mūsu
vides izplūdes atļaujas iespējamus pārkāpumus. Kā lai es rīkojos?

Nekavējoties informējiet savu vadītāju vai savu vietējo vides jomas ierēdni, vai, ja vēlaties, varat sazināties ar
uzticības dienestu.

Politiski ziedojumi

Politiski ziedojumi ietver visus naudas ziedojumus vai ziedojumus natūrā, lai atbalstītu
politisku mērķi, partijas kandidātu vai jautājumu. Tie ietver ziedojumus, kas veikti
politiskām partijām, organizācijām vai personām, kas iesaistītas politiskajā procesā, vai ar
to starpniecību. Ziedojumi „natūrā” var ietvert dāvanas, piemēram, uzņēmuma īpašuma vai
pakalpojumu lietošanu, reklāmas vai veicināšanas aktivitātes, kas pauž atbalstu politiskai
partijai, labdarības pasākumu biļešu iegādi vai darbinieku laika izmantošanu politisku
kampaņu atbalstam.

Tiesību akti, kas regulē politiskus ziedojumus, atšķiras atkarībā no vietas un apstākļiem. Dažos
gadījumos ziedojumi ir aizliegti, savukārt citos tie ir atļauti, taču ir jāatklāj publiski. Taču
CRH nekādā gadījumā nedrīkst sniegt politiskus ziedojumus, lai gūtu negodīgu priekšrocību
uzņēmējdarbības darījumā. (Skatiet nodaļu „Kukuļošanas un korupcijas nepieļaušana” 20.
lpp., lai saprastu, kāpēc CRH tas svarīgi.)

Ja politisks ziedojums tiek atzīts par likumīgu un atbilstošu, nav veids, kā iegūt negodīgu
uzņēmējdarbības priekšrocību, un atbalsta demokrātisko procesu, daļas rīkotājdirektoram/
prezidentam ir jāsniedz rakstisks ziedojuma apstiprinājums. Visi šādi ziedojumi ir
jādokumentē un jāreģistrē.
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„Mēs atzīstam ilgtspējīgumu
par mūsu turpmākas
izaugsmes fundamentālu
priekšnosacījumu, pastāvīgi
cenšamies izpildīt vides
pārvaldības augstākos
standartus un esam
pilnībā apņēmušies
uzlabot dzīves apstākļus
kopienās, kam mēs kalpojam”
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Mūsu pienākumi pret vidi un mūsu kopienām
Labdarības un kopienas aktivitātes
Kā atbildīgs korporatīvais pilsonis mēs pilnībā piedalāmies kopienās, kurās strādājam. Mēs
atbalstām labdarību un vietējos kopienas projektus, sniedzot ziedojumus un citu palīdzību,
aktīvi mudinot darbiniekus piedalīties. Mūsu aktivitātēm ir skaidrs virziens, saprotot vērtību,
ko šāda partnerība var sniegt visiem. Mēs nosakām atbilstošus mērķus un novērojam savu
Donation Guidelines
aktivitāšu efektivitāti, nodrošinot labu pārvaldību un veicot atklātu komunikāciju par tām.

Grupas līmenī mēs nosakām prioritārās jomas, kas atbilst mūsu uzņēmējdarbības mērķiem,
un adresējam identificētas sabiedriskās vajadzībās. Paražas un prakse dažādās valstīs un
reģionos atšķiras, tādēļ mūsu decentralizētajā uzņēmējdarbības modelī katrs uzņēmums var
veidot pats savus noteikumus, kas attiecas uz labdarības ziedojumiem. Tiem ir jāņem vērā
vietējie apstākļi un jāatbilst Grupas mērķiem un Ziedojumu vadlīnijām, kas nosaka, ka visi
ziedojumi:
•
•
•
•
•
•
•
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ir jāsniedz godīgu labdarības vai sabiedrisko attiecību iemeslu dēļ un nekad gadījumā,
ja pastāv vai ir iespējams interešu konflikts vai iespēja, ka ziedojumu varētu izmantot
kā kukuļošanas aizsegu;
ir jāsniedz likumīgai un uzticamai institūcijai;

nekad nedrīkst tikt iemaksāti konkrētas personas personiskajā kontā un parasti netiek
sniegti skaidrā naudā (t.i., finansiālu ziedojumu gadījumā);
ir jāsniedz tieši, nevis ar trešo pušu (piem., klientu vai piegādātāju) starpniecību;

nekad nedrīkst būt saistīti ar uzņēmējdarbības darījumu vai valdības rīcību vai radīt
iespaidu par tādu saistību;
ir jāapstiprina uzņēmuma rīkotājdirektoram/prezidentam;

ir jādokumentē un jāreģistrē uzņēmuma grāmatvedības dokumentācijā (norādot arī
ziedojumu natūrā un darbinieku brīvprātīgā darba vērtību).

Mūsu klients šogad svinēja savu 50. jubileju. Dāvanu vietā viņš ieteica mums dot naudu, un viņš veiks
ziedojumu vietējai labdarības organizācijai. Vai tas atbilst mūsu pamatnostādnēm?

Nē, visi ziedojumi ir jāveic tieši, nevis ar trešās puses starpniecību. Jūs varat lūgt klientu sniegt informāciju par
labdarības organizāciju un paskaidrot, ka jūsu uzņēmums ziedos tieši, ja tas būs atbilstoši.
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Mūsu pamatnostādnes un vadlīnijas
Šo dokumentu eksemplārus ir iespējams saņemt no jūsu vadītāja, jebkura Atbilstības un ētikas grupas locekļa, vai
lejupielādēt no Grupas iekštīkla vietnēm.

Code of Business Conduct
Operating Guidelines

Supplier Code of Conduct

CRH Supplier Code of Conduct

Donation Guidelines
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Atbrīvojumi
Mazticamajā gadījumā, ja kāda CRH direktora vai vadoša darbinieka atbrīvošana no kāda šā Kodeksa
noteikuma izpildes ir Grupas labākajās interesēs, tādu lēmumu var pieņemt vienīgi direktoru valde
vai tās revīzijas komiteja. Jebkādi jautājumi vai bažas par atbrīvojumiem citiem CRH darbiniekiem ir
jāuzdod Grupas atbilstības un ētikas vadītājam.
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