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Kohaldamisala 

Järgnev kehtib meie ettevõtteväliste kolmandate osapoolte kohta, kes pakuvad materjale ja/või 
teenuseid Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA-le ja selle tütarettevõtetele (edaspidi: 
„Fresenius Medical Care“, „ettevõte“, „meie“), sealhulgas, kuid mitte ainult, töövõtjad, 
konsultandid, tarnijad ja muud vahendajad, keda kõiki nimetatakse siin „tarnijateks“. 

Preambul
Fresenius Medical Care annab endast kõik, et luua dialüüsipatsientidele iga päev 
elamist väärt tulevikku. Ettevõtte põhiväärtused on järgmised: koostöö, proaktiivsus, 
usaldusväärsus ja eeskujulikkus1.

Keskendume kvaliteetsete toodete ja teenuste pakkumisele ning optimaalsete jätkusuutlike 
meditsiiniliste ja kutsealaste tavade toomisele patsiendihooldusesse. See on meie pühendumus 
ja kohustus oma patsientide, tervishoiusüsteemi partnerite ja investorite ees.

Tarnijad on Fresenius Medical Care’i põhiväärtuste, jätkusuutliku kasvu, toodete kvaliteedi ja 
patsientide hoolduse peamised toetajad. Järgime alati kõrgel tasemel standardeid ja eeldame 
sama oma tarnijatelt. Seega julgustame oma tarnijaid toetama meie pühendumist ühiskonnale, 
keskkonnale ja huvirühmadele. Sel eesmärgil on Fresenius Medical Care välja töötanud selle 
üleilmse tarnijate tegevusjuhendi („SCoC“), mis kirjeldab meie ootusi tarnijatele. Tarnijaid 
motiveeritakse ja neilt eeldatakse oma organisatsioonides, samuti oma väärtus- ja 
tarneahelates asjakohaste protseduuride kehtestamist, et vastata siinsetele nõuetele. SCoC 
nõuete järgimine on tarnijate valimise protsessis üks oluline kriteerium. Ettevõte on valmis 
tegema oma tarnijatega koostööd, et aidata neil nõudeid täita, näiteks ühiselt koostatud 
ülevaatuste ja pidevate parenduskavade abil.

See SCoC kirjeldab üldisi ootusi ja annab üldjuhised, kuidas Fresenius Medical Care sooviks 
oma tarnijatega koostööd teha. Selles dokumendis välja toodud teemasid tuleb käsitleda 
miinimumnõuetena ja need põhinevad paljudel rahvusvaheliselt tunnustatud korporatiivse 
vastutuse standarditel, sealhulgas, kuid mitte ainult, inimõiguste ülddeklaratsioonil, ÜRO 
ülemaailmsel kokkuleppel ja ELi keskkonnahoidlike riigihangete suunistel. Kui samu teemasid 
reguleerivad riiklikud määrused, muud kohaldatavad seadused või lepingulised kohustused, 
kohaldatakse sätteid, mis kohaldavad kõrgeimat standardit.

1 FME ettevõttekultuuri kohta lisateabe saamiseks külastage meie kodulehte: 
https://www.freseniusmedicalcare.com/en/corporateculture/ 



2 

1. Ausus ja eetika
Tarnijatelt eeldatakse, et nad juhivad oma äri eetiliselt vastutustundlikul viisil ja 
tegutsevad ausalt.

1.1 Kohaldatavate seaduste ja 
määruste järgimine

Fresenius Medical Care väärtustab ausust 
ja seadusekuulekat käitumist, eriti seoses 
altkäemaksu ja korruptsioonivastase 
võitlusega. Me järgime neid väärtusi nii 
oma tegevuses kui ka suhetes tarnijatega. 
Meie jätkuv edu ja maine sõltuvad ühiselt 
võetavast kohustusest vastavalt tegutseda. 
Eeldame, et meie tarnijad kohustuvad 
omaks võtma need põhiväärtused, järgides 
kehtivaid seadusi ja määrusi ning 
kehtestades selleks nõuetekohased 
protseduurid.

Tarnijad toetavad ka ettevõtet oma 
laiendatud õiguslike ja regulatiivsete 
nõuete täitmisel ning teevad seeläbi kõik 
endast oleneva, et säilitada ja nõudmisel 
esitada täpne ja täielik dokumentatsioon.

1.2 Korruptsioon, altkäemaks 
ja pettus

Tarnijad peavad rakendama nulltolerantsi 
mis tahes vormis korruptsiooni, 
altkäemaksu, väljapressimise, omastamise 
või muu pettuse suhtes.
Tarnijad ei tohi pakkuda Fresenius Medical 
Care töötajatele midagi väärtuslikku 
eesmärgiga mõjutada äriotsuseid või 
saada mis tahes eeliskohtlemist.
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Lisaks eeldame, et meie tarnijad ei paku, 
luba, volita ega anna midagi väärtuslikku 
(sh mis tahes esemeid, kingitusi, 
teenuseid või muud, ükskõik kas isikliku 
kasu / teenuse kujul või muul viisil) MITTE 
ÜHELEGI isikule või üksusele, otseselt või 
kaudselt kolmandate osapoolte kaudu uue 
äritehingu kindlustamiseks, olemasoleva 
äri säilitamiseks või muude ebasobivate 
eeliste saamiseks. Samamoodi EI TOHI 
nad küsida, aktsepteerida ega nõustuda 
saama mitte midagi väärtuslikku enda või 
mõne teise isiku või üksuse nimel (otseselt 
või kaudselt) ebaseadusliku eelise 
saamiseks või nende äriotsuste 
mõjutamiseks. 

1.3 Huvide konflikt
Huvide konflikt tekib siis, kui üksikisikul on 
privaatne / isiklik huvi, mis tundub 
mõjutavat tema äriotsuseid. Selliste 
olukordade näited hõlmavad, kuid ei ole 
nendega piiratud, järgmist: Fresenius 
Medical Care töötajad, kellel on isiklikud, 
era- või finantshuvid mis tahes tarnija 
ettevõttes või vastupidi.
Sellega seoses peavad tarnijad vältima 
suhteid, tehinguid või tegevusi, mis on või 
näivad olevat vastuolus Freseniuse Medical 
Care’iga loodud objektiivse ja õiglase 
ärisuhtega.
Selliste tegelike või võimalike konfliktide 
ilmnemisel peavad tarnijad nendest 
viivitamatult ettevõttele teatama. 

1.4 Rahapesu 

Rahapesu on üldjoontes määratletud kui 
kuritegelikult saadud varaga tehingu 
tegemine, tehingu struktureerimine viisil, 
mis aitab vältida kuriteo avastamist, või 
mis tahes kuritegevust soodustava tehingu 
tegemine.
Eeldame, et meie tarnijad järgivad kõiki 
kohaldatavaid rahapesuvastaseid seadusi, 
reegleid ja määrusi.

Tarnijad peavad rakendama kõiki vajalikke 
meetmeid selleks, et nad loovad ärisuhteid 
ainult seadusliku äritegevusega seotud 
mainekate äripartneritega seaduslikest 
allikatest saadud vahenditega. 

1.5 Kahtluste tuvastamine
Tarnijad julgustavad ja pakuvad oma 
töötajatele vahendeid, et nad saaksid igal 
ajal teatada nõuete järgmist puudutavatest 
probleemidest, sealhulgas (kuid mitte 
ainult) potentsiaalselt ebaseaduslikust 
tegevusest töökohal, seaduste, eeskirjade 
või eeskirjade võimalikust rikkumisest, 
ilma et neid ähvardaks võimalik kättemaks, 
hirmutamine või ahistamine. Kõiki heas 
usus tehtud teavitamisi peab reguleerima 
ettevõttes kehtestatud kättemaksuvastane 
poliitika. Igat teavitust tuleb käsitleda 
konfidentsiaalselt, kaitstes samal ajal 
rikkumisest teatanud isiku identiteeti. Kui 
see on kohaliku seadusega lubatud, peab 
olema võimalik teatada rikkumisest 
anonüümselt. Tarnijad uurivad viivitamatult 
selliseid teavitusi põhjalikult ja rakendavad 
vajaduse korral parandusmeetmeid. 

1.6 Aus konkurents 

Tarnijad peavad tegelema oma 
äritegevusega ausa konkurentsi reegleid 
jälgides ja kooskõlas kõigi kohaldatavate 
monopolidevastaste seadustega.

1.7 Rahvusvaheline kaubanduse 
         kontroll
Tarnijad järgivad nende äritegevuse suhtes 
kohaldatavaid ekspordikontrolli eeskirju ning 
annavad tollile ja teistele asutustele 
vajaduse korral täpset ja tõest teavet.

1.8 Arvestuste täpsus 

Kõik finantsaruanded ja -dokumendid 
peavad vastama kohalikele nõuetele ja 
üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtetele.
Tarnija andmed peavad olema täpsed 
kõigis olulistes aspektides: 
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dokumendid peavad olema loetavad, 
läbipaistvad ja kajastama tegelikke 
tehinguid ja makseid; tarnijad ei tohi 
varjata, registreerimata jätta ega edastada 
valeandmeid; kõik äridokumendid peavad 
täpselt kajastama tehingu või kulude 
tegelikku olemust ja ulatust.

1.9 Reklaam 

Me ei luba tarnijatel ilma eelneva kirjaliku 
nõusolekuta kasutada Fresenius Medical 
Care’i nime või logo ühelgi avalikul 
väljapanekul või dokumendis. Lisaks ei 
tohi tarnijad ilma vastava eelneva 
nõusolekuta avalikustada oma suhet 
Fresenius Medical Care’i või selle toodete, 
osade, disaini või mis tahes mitteavaliku 
teabega mis tahes avalikes kohtades, 
sealhulgas pressiteadetes, veebisaitidel, 
sotsiaalmeedias, messidel ega tarnijate 
ruumides.

1.10 Andmekaitse, 
         konfidentsiaalsus ja  
         intellektuaalomandi õigused 

Tarnijad kaitsevad konfidentsiaalset ja 
patenditud teavet ning kasutavad seda 
nõuetekohaselt, et tagada ettevõtte, 
töötajate, patsiendi privaatsuse ja patsiendi 
privaatsusõiguste kaitse vastavalt 
kehtivatele seadustele ja määrustele.
Kõiki dokumente ja kogu teavet ettevõtte 
tegevuse kohta tuleb käsitleda 
konfidentsiaalsena. Konfidentsiaalne teave 
hõlmab kogu Fresenius Medical Care 
mitteavalikku strateegilist, finants-, 
tehnilist või äriteavet.
Lisaks peavad tarnijad kaitsma kõigi 
töötajate ja äripartnerite intellektuaalomandi 
õigusi. 

Tarnijatelt eeldatakse, et nad kaitsevad nii 
oma kui ka Fresenius Medical Care’i 
intellektuaalomandit, sealhulgas mis tahes 
patente, kaubamärke, autoriõigusi, 
ärisaladusi, tehnilisi ja teaduslikke teadmisi 
või oskusteavet ja ekspertteadmisi, mis on 
välja töötatud meie äritegevuse käigus. 

1.11 Kliiniliste uuringute 
läbiviimise standardid

Tarnijad peavad kliinilisi teadusuuringuid, 
näiteks kliinilisi ravimuuringuid ja muid 
uuringuid inimestel läbi viima kooskõlas 
kavandatava töö suhtes kohaldatavate 
rahvusvaheliste suuniste, kehtivate riiklike 
ja kohalike seaduste ja määrustega ning 
tunnustatud rahvusvaheliste kvaliteedi- ja 
ohutusstandarditega. Tarnija peab selliste 
uuringute läbiviimisel järgima kehtivaid 
eetilisi ja meditsiinilisi nõudeid. 

1.12 Loomade heaolu
Loomi tuleb kohelda lugupidavalt, 
minimeerida neile tekitatavat valu ja 
stressi. Loomkatseid tuleks igal võimalikul 
juhul vältida ning püüda kasutada 
meetodeid, mis muudavad loomkatsed 
iganenuks. Kõikjal, kus see on teaduslikult 
põhjendatud ja reguleerijatele vastuvõetav, 
tuleks eelistada alternatiivseid meetodeid. 

1.13 Konfliktimineraalid 

Tarnijad peavad tagama, et Fresenius 
Medical Care’ile tarnitavad tooted ei 
sisalda metalle, mis on saadud 
mineraalidest või nende derivaatidest, mis 
pärinevad konfliktipiirkondadest, kus 
otseselt või kaudselt rahastatakse 
relvastatud rühmitusi või soodustatakse 
nende tegevust ning põhjustatakse või 
soodustatakse inimõiguste rikkumist.
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2. Inimõigused ja töötingimused
Tarnijad peavad tegema kõik selleks, et pakkuda kõigile töötajatele ja töövõtjatele 
ohutut, õiglast, lugupidavat ja mittediskrimineerivat töökeskkonda.

kollektiivses töös osalemise ja muu 
diskrimineeriva või ebaseadusliku 
kriteeriumi alusel. Tarnijad peavad 
rakendama viivitamatult asjakohaseid 
meetmeid oma töötajate, tööliste, agentide 
ja töövõtjate ebaseadusliku ja 
diskrimineeriva käitumise korral ning 
andma Fresenius Medical Care’ile teada, 
kui nad täheldavad või kogevad sellist 
käitumist Fresenius Medical Care’i 
töötajate, ametnike, direktorite, agentide 
või teiste puhul.

2.2 Kuritarvituse, vägivalla ja 
ahistamise ennetamine

Tarnijad peavad hukka mõistma igasuguse 
ahistamise või hirmutamise ning vägivaldse või 
ahistava käitumise. Tarnijad peavad tegema 
kõik selleks, et tagada töökoht, kus ei esineks 
karmi ja ebainimlikku kohtlemist, sealhulgas 
mis tahes seksuaalset ahistamist, füüsilist 

2.1 Diskrimineerimis- ja 
ahistamisvaba keskkond

Tarnijad tagavad lugupidava ja 
mittediskrimineeriva töökeskkonna, kus 
väärtustatakse iga isiku panust, kes on 
seotud tarnija äritegevusega. Tarnijad ei 
tohi aktsepteerida mis tahes vormis 
diskrimineerimist, sealhulgas verbaalset, 
füüsilist või seksuaalset ahistamist või 
hirmutamist töökohal. Tarnijad ei tohi 
aktsepteerida diskrimineerimist ega 
ebaõiglast kohtlemist näiteks soo, rassi, 
etnilise päritolu või nahavärvi, rahvuse või 
rahvusliku päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, vanuse, perekonnaseisu, 
kodakondsuse, puude, füüsilise seisundi ja 
põhiseaduse, välimuse, seksuaalse 
sättumuse, seaduslike poliitiliste vaadete 
ja tegevuse, ametiühingutesse või 
töönõukogudesse kuulumise, seaduslikus 
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karistamist, vaimset või füüsilist sundi või 
verbaalset väärkohtlemist.

2.3 Sunniviisilise töö ja 
lapstööjõu kasutamise keeld

Tarnijad peavad väljendama selgelt oma 
taunivat suhtumist sunniviisilise töö ja mis 
tahes vormis lapstööjõu ekspluateerimise 
suhte ning ei tohi olla seotud mis tahes 
vormis mittevabatahtliku, sunniviisilise või 
kohustusliku tööga.
Tarnijad mõistavad hukka lapstööjõu 
ekspluateerimise ja ei palka töötajaid, kes 
on nooremad kui riiklike õigusaktidega või 
rahvusvaheliste konventsioonidega
kehtestatud alalise töötaja vanusemäär 
lubab.

2.4 Tööhõive ja töötingimused 
ning õiglane kohtlemine

Tarnijad peavad järgima kehtivaid tööhõive- 
ja töötingimusi käsitlevaid seadusi ja 
määrusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, 
töölepinguid, miinimumpalku ja hüvitisi, 
maksimaalset tööaega reguleerivaid seadusi, 
ning tagama õiglased töötingimused. 

Tavalised töönädalad ei tohi ületada kohalike 
seadustega kehtestatud maksimaalset 
lubatud tundide arvu ning ületunde tohib 
anda ainult kohalikele seadustele vastavalt; 
töötajatele tuleb anda vähemalt minimaalselt 
nõutav arv puhkepäevi 7-päevase nädala 
kohta. Töötajatele makstav hüvitis peab 
olema kooskõlas kõigi asjakohaste 
palgaseadustega, sealhulgas miinimumpalga 
ja seaduslikult määratud hüvitistega. Meie 
tarnijad peavad austama töötajate õigusi 
vabalt ühineda, ametiühingutega liituda või 
mitte liituda ning taotleda esindatust 
vastavalt kohalikele seadustele. Lisaks 
peavad meie tarnijad looma keskkonna, kus 
töötajad saavad juhtkonnaga töötingimuste 
osas avatult suhelda ning tunnevad end seda 
tehes mugavalt, ilma et nad peaks kartma 
kättemaksu, hirmutamist või ahistamist.
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3. Töötervishoid ja tööohutus
Tarnijad peavad tagama ohutu, turvalise, hügieenilise ja tervisliku töökeskkonna. 
Eeldame, et meie tarnijad rakendavad kõiki vigastuste ja kahjustuste vältimiseks 
vajalikke ettevaatusabinõusid.

3.1 Töötajate kaitse 

Tarnijad peavad kaitsma töötajaid 
kahjuliku kokkupuute eest keemiliste, 
bioloogiliste ja füüsiliste ohtudega, 
ebahügieeniliste tingimuste ning füüsiliselt 
raskete ülesannete eest töökohal ja 
ettevõtte poolt pakutavas eluruumis.

3.2 Protsessi ohutus
Tarnijal peavad olema juurutatud asjakohased 
protsessid või programmid kemikaalide 
eraldumise ärahoidmiseks või selle tagajärgede 
leevendamiseks, mis mõjutavad või võivad 
mõjutada töötajate, naabrite või muude 
asjaomaste sidusrühmade tervist ja ohutust.

3.3 Toote ohutus
Tarnijad peavad järgima tooteohutuseeskirju, 
märgistama tooted nõuetekohaselt ja 
edastama toote käitlemisnõuded. Nad peavad 
esitama asjakohastele isikutele õigustatud 
vajaduse korral asjakohase dokumentatsiooni, 
mis sisaldab kogu vajalikku ohutusalast teavet 
kõigi ohtlike ainete kohta. See hõlmab 
tooteteavet, ohutuskaarte, teavitamise või 
registreerimise kinnitusi, kasutamist ja 
kokkupuutestsenaariume. 
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Tarnijad peavad jagama proaktiivselt ja 
läbipaistvalt teavet oma toodete tervise-, 
ohutus- ja keskkonnaaspektide kohta kõigi 
asjaomaste osapooltega. 

3.4 Valmisolek ja reageerimine 
hädaolukordade korral

Tarnijad peavad tuvastama ja hindama 
töökohal ja ettevõttes pakutavates 
eluruumides tekkida võivaid hädaolukordi 
ning minimeerima nende mõju, rakendades 
hädaolukorra lahendamise plaane ja 
reageerimisprotseduure.

3.5 Teave ohu kohta
Töötajate harimiseks, koolitamiseks ja 
ohtude eest kaitsmiseks peab olema 
kättesaadav ohtlike materjalide, 
sealhulgas farmatseutiliste ühendite ja 
farmatseutiliste vaheainete ohutusteave. 



9 

4. Keskkond
Tarnijad teevad kõik endast oleneva, et minimeerida oma tegevuse kahjulikku mõju 
keskkonnale ja kõrvaldada või, kui see pole teostatav, minimeerida ja ohjata olulisi 
keskkonnariske. Tarnijaid kutsutakse üles tegutsema keskkonnareostuse 
ennetamise, loodusressursside tõhusa kasutamise, jäätmete ringlussevõtu ja nende 
keskkonnategevuse parandamise nimel. See hõlmab loodusvarade säästmist 
keskkonnasäästlike ja tõhusate tegevuste abil, et võimalusel vältida ohtlike 
materjalide kasutamist ning osaleda taaskasutus- ja ringlussevõtutegevustes.

4.1 Keskkonnaalased õigusaktid
Tarnijad peavad järgima kõiki 
kohaldatavaid keskkonnaalaseid seadusi ja 
määrusi. Tuleb hankida või teostada kõik 
nõutavad keskkonnaload, litsentsid, teabe 
registreerimised ja piirangud ning järgida 
sellega seotud toiminguid ja aruand-
lusnõudeid.

4.2 Jäätmed ja heitkogused
Tarnijal peavad olema juurutatud süsteemid, 
mis tagavad jäätmete, õhuheitmete ja 
heitvee ohutu ja õigusnormidele vastava 
käitlemise, liikumise, ladustamise ja 
kõrvaldamise / vabastamise / väljalaske. 
Kõiki jäätmeid, reovett või heitmeid, mis 
võivad avaldada kahjulikku mõju inimeste 
tervisele või keskkonnale, tuleb enne 
keskkonda laskmist nõuetekohaselt käidelda, 
kontrollida ja töödelda. 

Shutterstock # 1398343868 © Doidam 10 
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Kõiki vajalikke paigaldisi ja rajatisi tuleb 
ehitada ja hallata viisil, mis võimaldab 
asjakohaseid riske ohutult kontrollida.

4.3 Lekked ja heited 

Tarnijal peavad olema juurutatud 
süsteemid, mille abil välditakse või 
leevendatakse ohtlike ainete, jäätmete, 
reovee ja heidete sattumist keskkonda või 

rajatistesse, kus vastavaid ohte enam ei 
kontrollita (nt ühiskanalisatsioon, avalikud 
pinnad). Tarnijal peavad olema kasutusele 
võetud protsessid, et minimeerida lekete 
või heidete võimalikke mõjusid 
asjaomastele naabritele.
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5. Kvaliteet
Tarnijad peavad tegema kõik selleks, et järgida kõrgeid kvaliteedistandardeid ja 
kaitsta oma tooteid volitamata kolmandate isikute eest.

5.1 Kvaliteedinõuded
Tarnijad peavad vastama üldtunnustatud 
kvaliteedistandarditele või lepinguga 
kokkulepitud kvaliteedinõuetele ja -
standarditele, et pakkuda kaupu ja 
teenuseid, mis vastavad järjepidevalt 
Fresenius Medical Care’i ja selle klientide 
vajadustele, toimivad nii, nagu lubatud, ja 
on ettenähtud otstarbel kasutamisel 
ohutud. Tarnijad peavad tegelema 
viivitamatult mis tahes kriitiliste 
probleemidega, mis võivad kaupade ja 
teenuste kvaliteeti negatiivselt mõjutada. 
Tarnijad peavad teavitama ettevõtet 
tootmis- või tarneprotsessi muudatustest, 
mis võivad mõjutada pakutavate kaupade 
ja teenuste spetsifikatsioone. 

5.2 Turvameetmed ja 
võltsimisvastased meetmed

Tarnijad peavad oma tarneahelates 
järgima häid turvatavasid. Tarnijad peavad 
tagama iga Fresenius Medical Care’ile 
mõeldud saadetise terviklikkuse alates 
selle lähtekohast kuni sihtkohani. Tarnijad 
peavad rakendama oma vastutusalas 
vajalikke ja asjakohaseid meetmeid 
tagamaks, et ettevõtte tooted, nende 
toimivad komponendid või toorained, 
samuti vastav oskusteave ei satuks 
võltsijate, salakaubavedajate, varaste või 
muude volitamata kolmandate isikute 
valdusesse ja ei lahku seaduslikust 
tarneahelast.
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6. Valitsemis- ja juhtimissüsteemid
Tarnijad peavad järgima eetikapõhimõtteid, säilitama selle kinnitamiseks vajalikke 
dokumente, seadma parendamiseesmärgid ja hindama riske kõigis ärieetikaga 
seotud valdkondades.

6.1 Pühendumine ja 
vastutus

Tarnijad peavad täitma käesolevas SCoC-s 
sätestatud põhimõtteid, eraldades selleks 
asjakohaseid ressursse ja kaasates kõik 
kohaldatavad aspektid oma tegevus-
põhimõtetesse ja protseduuridesse.

6.2 Süsteemid, dokumentatsioon 
ja hindamine

Tarnijad peavad töötama välja, 
rakendama, kasutama ja haldama 
käesoleva SCoC sisuga seotud 
juhtimissüsteeme ja kontrolle. Tarnijad 
peavad säilitama dokumente, mis on 
vajalikud käesolevas SCoC-s sätestatud 
põhimõtetele vastavuse tõendamiseks. 

Fresenius Medical Care võib vastava 
dokumentatsiooni vastastikusel kokkuleppel 
läbi vaadata.

6.3 Riskijuhtimine
Tarnijad peavad rakendama mehhanisme 
riskide korrapäraseks tuvastamiseks, 
hindamiseks ja haldamiseks kõigis 
valdkondades, mida käesolev SCoC käsitleb, 
niivõrd kui see on asjakohane ja kohaldatav 
ning arvestades kõiki kohaldatavaid õiguslikke 
nõudeid. Tarnijad peavad tuvastama ja 
juhtima ärieetika, töö- ja inimõiguste, tervise 
ja ohutuse, keskkonna ja seaduste järgimisega 
seotud riske. Tarnijad peavad järjepidevalt 
määrama kindlaks iga riski suhtelise olulisuse 
ning rakendama meetmeid nende 
ärahoidmiseks ja maandamiseks.
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6.4 Talitluspidevus
Tarnijatel soovitatakse rakendada asjakohaseid 
talitluspidevuse kavasid tegevuste jaoks, mis 
toetavad Fresenius Medical Care’i äritegevust.

6.5 Pidev täiustamine
Tarnijad peavad näitama oma pühendumust 
pidevale täiustamisele, seades tulemuslikkuse 
eesmärke, täites rakenduskavasid ja võttes 
vajalikke parandusmeetmeid sise- või 
välishindamiste, kontrollide ja juhtkonna 
ülevaadete käigus tuvastatud puuduste korral

6.6 Läbipaistvus ja 
avalikustamine

Tarnijatel soovitatakse teavitada üldsust oma 
sotsiaalsest ja keskkonnamõjust vastavalt 
käesolevas SCoC-s sätestatud põhimõtetele. 
Tarnijad peavad oma äritegevuse, struktuuri, 
finantsolukorra, tulemuslikkuse ja äritegevuse 
osas olema läbipaistvad, nagu nõuavad kõik 
kohaldatavad seadused ja tööstuse 
standardid.

6.7 Auditeerimisõigus
Vajadusel annavad tarnijad Fresenius 
Medical Care’ile õiguse hinnata nende 
jätkusuutlikkust, kui sellest on mõistliku aja 

jooksul ette teatatud. Hindamise viib läbi 
ettevõte ise või kvalifitseeritud kolmas isik 
auditi vormis. Kõiki selliseid taotlusi 
käsitletakse otse ja igal üksikjuhul eraldi.

6.8 Koolitus ja pädevus
Tarnijad töötavad välja, rakendavad ja 
hooldavad asjakohased koolitusmeetmed, mis 
võimaldavad nende juhtidel ja töötajatel 
omandada nõuetekohasel tasemel teadmisi ja 
arusaamise käesoleva SCoC rakendatavatest 
põhimõtetest, kohaldatavatest seadustest ja 
määrustest ning üldtunnustatud standarditest.

6.9 Jätkusuutlikkuse 
kriteeriumide edastamine 
tarneahelas

Tarnijad peavad edastama käesolevas 
SCoC-s sätestatud põhimõtted tarneahelas 
allapoole ja tagama, et kõik tarnija nimel 
tegutsevad ja Fresenius Medical Care’iga 
ärisuhteid loovad kolmandad isikud / 
allhankijad järgivad käesolevat SCoC-d.
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7. Üleilmse tarnijate tegevusjuhendi 
järgimine

Fresenius Medical Care jätab endale õiguse käesolevat SCoC-d põhjendatult muuta. Tehtud 
kohandustest teatatakse tarnijatele õigeaegselt ettevõtte veebisaidil. Muudatuste korral 
eeldame, et tarnija nõustub vastavate muudatustega.

Meie ärisuhted põhinevad vastastikusel aususel ja austusel. Samuti võib tarnija näidata oma 
pühendumust sellele SCoC-le oma käitumisjuhendi või ettevõtte põhimõtete järgimise kaudu, 
mis hõlmavad sarnaseid standardeid. Lisaks võime paluda tarnijatel tõendada Fresenius 
Medical Care’i SCoC-i järgimist ja probleemide korral võtta parandusmeetmeid. Tarnijad 
peavad tegema täielikku koostööd Fresenius Medical Care’i või selle nimel tegutseva 
volitatud kolmanda osapoolega, eelkõige järgmises:

• Vastava taotluse korral täidavad tarnijad küsimustiku selle SCoC järgimise kohta
(enesehindamine).

• Fresenius Medical Care võib küsida kolmandalt isikult teavet tarnijate vastavuse ja
tulemuslikkuse kohta seoses käesolevas SCoC-s täpsustatud nõuetega (kolmandate
isikute hinnang).

• Taotluse korral peavad tarnijad esitama dokumenteeritud tõendid käesoleva SCoC
täitmise kohta (tõendid / avaldused).

• Fresenius Medical Care’il on õigus teha otseselt või kaudselt kohapealseid
kontrollkäike, et kontrollida vastavust ettevõtte üleilmsele tarnijate tegevusjuhendile
kohapeal (kohapealne audit), nagu on sätestatud punktis 6.7.



15 

Viited 

Käesoleva juhenddokumendi loomisel kasutati allpool toodud dokumente ja neid 
tuleks selle SCoC rakendamisel arvesse võtta.

The International Labour Organization's 1998 Declaration on Fundamental Principles and 
Rights at Work (Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 1998. aasta deklaratsioon tööpõhimõtete 
ja -õiguste kohta)
www.ilo.org/declaration/ 

The United Nations' Global Compact (ÜRO üleilmne kokkulepe)
www.unglobalcompact.org/ 

The United Nations' Universal Declaration of Human Rights (ÜRO inimõiguste 
ülddeklaratsioon)
www.un.org/en/documents/udhr/ 

EU Green Public Procurement Guidelines (ELi keskkonnahoidlike riigihangete suunised)
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buying-Green-Handbook-3rd-Edition.pdf 

Kontakt
Üldiste küsimuste korral kasutage palun järgmist e-posti aadressi: 

Kontakt
procurement@fmc-ag.com või võtke ühendust hankeosakonna kohaliku 
kontaktisikuga. 
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