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Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών της Takeda
1.0 Εισαγωγή & πεδίο εφαρμογής

Με βάση την εταιρική φιλοσοφία του «Takeda-ισμού» (Ακεραιότητα: Αμεροληψία, Τιμιότητα και
Επιμονή) που αναπτύχθηκε κατά την πολύχρονη ιστορία περισσοτέρων από 230 ετη της εταιρείας,
η Takeda διεξάγει τις δραστηριότητές της σύμφωνα με την εταιρική αποστολή της να «μάχεται για
την καλύτερη υγεία των ασθενών σε όλο τον κόσμο, μέσω κορυφαίων καινοτομιών στην ιατρική».
Οι Προμηθευτές μας - που μας παρέχουν ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο κάθε
μέρα - παίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στο να μας βοηθούν να εκπληρώσουμε αυτή την εταιρική
αποστολή. Γι' αυτό το σκοπό, ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Κώδικας Προμηθευτών) της
Takeda έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι οι σχέσεις με τους προμηθευτές μας, που είναι ουσιώδεις
για την επιτυχία της Takeda και την αειφόρο ανάπτυξη, ευθυγραμμίζονται με τη δέσμευση της
Takeda, ώστε να:
1.
2.
3.
4.

Θέτουν τον ασθενή ως πρώτη προτεραιότητα, στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε
Θεμελιώνουν την εμπιστοσύνη στην κοινωνία
Ενισχύουν τη φήμη μας, και
Αναπτύσσουν την επιχείρησή μας.

Περαιτέρω, με τη δέσμευση της Takeda για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τη θέση της ως
συμβαλλόμενο μέρος στο Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (www.unglobalcompact.org),
ο Κώδικας Προμηθευτών της Takeda υποστηρίζει τη δέσμευση μας να τηρούμε 10 παγκόσμια
αποδεκτές αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ στους τομείς των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Επιπλέον,
η συμμετοχή της Takeda στην Πρωτοβουλία για την Αλυσίδα Φαρμακευτικού Ανεφοδιασμού
(Pharmaceutical Supply Chain Initiative, PSCI) διασφαλίζει την ευθυγράμμιση με τις προσδοκίες του
κοινωνικού συνόλου και του κλάδου μας για απόδοση της αειφορίας στη φαρμακευτική βιομηχανία
και με τη βάση των προμηθευτών της. Έτσι, ο Κώδικας Προμηθευτών της Takeda είναι
ευθυγραμμισμένος με τις Αρχές PSCI.
Με δεδομένη την παγκόσμια εμβέλεια της Takeda, η εξασφάλιση της αειφόρας προμήθειας των
προϊόντων και υπηρεσιών μας είναι υψίστης σημασίας. Η Takeda έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίζει
τους κινδύνους προμηθευτών, όπως οι κίνδυνοι φήμης, βιωσιμότητας, επιχειρησιακής συνέχειας,
συμμόρφωσης και οι δεοντολογικοί κίνδυνοι που μπορεί να υπάρχουν ή να προκύψουν κατά τη
διάρκεια της παροχής υπηρεσιών ή/και της προμήθειας μεταποιημένων προϊόντων ή άλλων
προϊόντων στην Takeda.
Η Takeda προσδοκά από τους προμηθευτές της να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές
απαιτήσεις και να φιλοδοξούν να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες που περιέχονται στον Κώδικα
Δεοντολογίας Προμηθευτών της Takeda.
Η Takeda σκοπεύει να αξιολογήσει τους προμηθευτές ως προςτην εκπλήρωση των αρχών που
περιλαμβάνονται στον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και προσδοκά από τους Προμηθευτές
να συνεργαστούν, όπως και να αποκαταστησουν οποιαδήποτε ζητήματα εντοπίζονται. Η Takeda
θα συνεργαστεί με προμηθευτές που δεσμεύονται να βελτιώσουν τις συνθήκες ή τα ζητήματα που
εντοπίζονται, με στόχο την διαχείριση κινδύνων και τη δημιουργία μιας μακροπρόθεσμης, βιώσιμης
αξίας.
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Πεδίο Εφαρμογής: Αυτός ο Κώδικας εφαρμόζεται σε ιδιώτες, οργανισμούς και επιχειρήσεις
(Προμηθευτές) που παρέχουν ή σκοπεύουν να παράσχουν προϊόντα και υπηρεσίες, που
περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό: πρώτες ύλες, μεταποίηση βάσει σύμβασης, έκδοχα,
εμπορεύσιμα προϊόντα, συσκευασίες, εφοδιαστική μέριμνα (διανομή και αποθήκευση), εξοπλισμό,
μηχανήματα και εφόδια, πρακτορεία μάρκετινγκ και δημιουργικών εργασιών, εκτυπώσεις, έρευνες
αγοράς, υπηρεσίες που σχετίζονται με ταξίδια, συσκέψεις και υπηρεσίες εκδηλώσεων, υλικό
πληροφορικής, λογισμικό και συναφείς υπηρεσίες υποστήριξης, επαγγελματικές υπηρεσίες
(παροχή συμβουλών και εξαρτημένη εργασία), γενικούς και διοικητικούς φορείς παροχής ομαδικών
υπηρεσιών, εγκαταστάσεις, οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, προμηθευτές υπηρεσιών Ε&Α,
που περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, υπηρεσίες κλινικών ερευνών, εργαστήρια και υπηρεσίες
ανάπτυξης μέσω εξωτερικής ανάθεσης και επιχειρηματικούς εταίρους οι οποίοι λειτουργούν ως
διανομείς, αντιπρόσωποι διαγωνισμών, αντιπρόσωποι πωλήσεων για την Takeda και οποιαδήποτε
από τις συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες της.

2.0 Τήρηση των Ισχυόντων νόμων, των Κανονισμών & του Κώδικα Προμηθευτών

Οι Προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους, τους κανόνες, τους κανονισμούς και
τα βιομηχανικά και τοπικά δεοντολογικά πρότυπα που ισχύουν για τις επιχειρήσεις τους, όπως και
με τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών της Takeda.

3.0 Επιχειρηματικές πρακτικές

Οι Προμηθευτές θα διεξάγουν τις δραστηριότητές τους με τρόπο δεοντολογικό και θα ενεργούν με
ακεραιότητα. Ειδικότερα:
3.1 Απαγόρευση δωροδοκίας, χρηματισμών, παράνομων πληρωμών και άλλων
πρακτικών διαφθοράς
Δεν επιτρέπεται στους Προμηθευτές να δωροδοκούν ή να παρέχουν οποιοδήποτε
αντικείμενο αξίας, άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτου, σε έναν κυβερνητικό ή δημόσιο
αξιωματούχο, σε πολιτικό κόμμαή σε ιδιώτη, με σκοπό την εξασφάλιση αθέμιτου
πλεονεκτήματος, την πρόσκτηση ή διατήρηση εργασιών, την ανάρμοστη επιρροή μιας
πράξης ή μιας απόφασης του εν λόγω προσώπου ή οργανισμού ή την παράνομη επηρροή
της πράξης οποιουδήποτε ατόμου, πελάτη, εταιρείας ή αντιπροσώπου εταιρείας. Οι
Προμηθευτές πρέπει να τηρούν ακριβή και διαφανή αρχεία που αντικατοπτρίζουν τις
πραγματικές συναλλαγές και πληρωμές. Οι Προμηθευτές δεν επιτρέπεται να δέχονται
δωροδοκίες ή να συμμετέχουν σε άλλες παράνομες προτροπές σε σχέσεις με επιχειρήσεις ή
με τον κρατικό τομέα.
3.2 Ελεύθερος ανταγωνισμός και αντιμονοπωλιακό δίκαιο
Οι Προμηθευτές πρέπει να διεξάγουν τις επιχειρήσεις τους σε συνέπεια με τις αρχές του
δίκαιου και έντονου ανταγωνισμού και σε συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες
αντιμονοπωλιακούς νόμους. Οι Προμηθευτές πρέπει να χρησιμοποιούν αμερόληπτες
εμπορικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της ακριβούς και ειλικρινούς διαφήμισης.
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3.3 Συγκρούσεις συμφερόντων
Οι Προμηθευτές πρέπει να γνωστοποιούν στη διεύθυνση της Takeda οποιαδήποτε
αντιληπτή ή πραγματική σύγκρουση συμφερόντων. Η διεύθυνση της Takeda πρέπει να
ελέγχει οποιεσδήποτε φαινομενικές ή πραγματικές συγκρούσεις συμφερόντων και εάν
επιτρέπεται μια σύγκρουση συμφερόντων, αυτή η απόφαση πρέπει να τεκμηριώνεται. Μια
σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν τα προσωπικά συμφέροντα ή οι δραστηριότητες
επηρεάζουν ή φαίνεται να επηρεάζουν τη δυνατότητα ανάληψης ενεργειών προς το βέλτιστο
συμφέρον της Takeda. Οι προμηθευτές πρέπει να γνωστοποιούν στην Takeda εάν ένας
εργαζόμενος της Takeda ή ένας επαγγελματίας που συμβάλλεται με την Takeda ενδέχεται
να έχει ένα συμφέρον οποιουδήποτε είδους στην επιχείρηση του προμηθευτή ή τις
οποιεσδήποτε τρέχουσες οικονομικές σχέσεις με τον προμηθευτή.
3.4 Δώρα & ψυχαγωγία
Τα δώρα και η ψυχαγωγία δεν είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων με την
Takeda. Επιλέγουμε προμηθευτές με βάση δίκαια και αντικειμενικά κριτήρια και χωρίς
εύνοια ή προτιμήσεις που βασίζονται σε οποιαδήποτε προσωπική σχέση. Δεν πρέπει να
αποδεχόμαστε ή να ζητάμε οποιαδήποτε παράνομα ή ανάρμοστα οφέλη
(συμπεριλαμβανομένων χρημάτων, προϊόντων, φιλοξενίας, δώρων ή οποιουδήποτε
αντικειμένου αξίας) από προμηθευτές ή άλλα πρόσωπα με τους οποίους συνεργαζόμαστε.
3.5 Καθορισμός ζητημάτων
Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να ενθαρρύνονται να αναφέρουν ζητήματα που τους
απασχολούν ή παράνομες δραστηριότητες στο χώρο εργασίας, χωρίς την απειλή
αντιποίνων, εκφοβισμού ή παρενόχλησης. Οι Προμηθευτές πρέπει να ερευνούν και να
προβαίνουν σε διορθωτικές ενέργειες εάν απαιτείται. Οι Προμηθευτές και οι υπάλληλοί τους
μπορούν να αναφέρουν τα ζητήματα που τους απασχολούν στην Takeda εμπιστευτικά και
ανώνυμα στο www.Takeda.EthicsPoint.com για θέματα που σχετίζονται με την
επιχειρηματική σχέση της Takeda με τον εν λόγω προμηθευτή.

4.0 Ευημερία των ζώων

Τα ζώα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ανθρωπιστικό τρόπο, ελαχιστοποιώντας τον πόνο και την
καταπόνησή τους. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναζητούν ευκαιρίες να μειώσουν την ανάγκη για
πειράματα σε ζώα, με τη χρήση καινοτόμων αναλυτικών μεθόδων, να μειώσουν τον αριθμό των
ζώων που χρησιμοποιούνται ή να βελτιώσουν ττις διαδικασίες για την ελαχιστοποίηση της αγωνίας
τους. Εναλλακτικές λύσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν είναι επιστημονικά έγκυρες και
αποδεκτές από τις κανονιστικές αρχές.

5.0 Προστάσια δεδομένων

Οι Προμηθευτές πρέπει να λειτουργούν με τρόπο που να συνάδει με το ισχύον δίκαιο περί
προστασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου και
της προστασίας της ασφάλειας, όπως αρμόζει για την ευαισθησία των προσωπικών πληροφοριών
που συλλέγονται ή υποβάλλονται με άλλο τρόπο σε επεξεργασία από τον Προμηθευτή εκ μέρους
της Takeda. Οι Προμηθευτές πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες οργανωτικές δομές και
διαδικασίες για να διασφαλίσουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχαία, μη
εξουσιοδοτημένη ή παράνομη απώλεια, καταστροφή, αλλοίωση, αποκάλυψη, χρήση ή πρόσβαση.
Αυτό περιλαμβάνει πολιτικές και διαδικασίες για την αντιμετώπιση τεχνικών και οργανωτικών
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μέτρων ασφαλείας, όπως και την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαιτήσεις. Οι
Προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους που διέπουν τις διασυνοριακές
διαβιβάσεις δεδομένων.

6.0 Ανθρώπινα δικαιώματα, πρακτικές εργασίας και απασχόλησης, υγεία &
ασφάλεια

Οι Προμηθευτές θα πρέπει να δεσμεύονται να τηρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων
και των ενδιαφερομένων μερών της Takeda, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών της, και να τους
αντιμετωπίζουν με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Οι Προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται με τους
νόμους που διέπουν ζητήματα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των νόμων
και κανονισμών κατά της εμπορίας ανθρώπων και της δουλείας, κατά την πορεία της παροχής
υπηρεσιών ή μεταποιημένων προϊόντων ή άλλων προϊόντων στην Takeda.
6.1 Ελεύθερα επιλεγμένη απασχόληση
Οι Προμηθευτές δεν θα χρησιμοποιήσουν αναγκαστική, καταπιεστική εργασία ή εργασία για
την αποπληρωμή χρεών ή καταναγκαστική εργασία σε φυλακές.
6.2 Παιδική εργασία και νέοι εργαζόμενοι
Οι Προμηθευτές δεν πρέπει να χρησιμοποιούν παιδική εργασία. Η απασχόληση νέων
εργαζομένων κάτω των 18 ετών δεν πρέπει να λαμβάνει χώρα σε επικίνδυνες εργασίες ή
νυχτερινές βάρδιες και θα πρέπει να επιτρέπεται μόνον όταν οι νέοι εργαζόμενοι είναι πάνω
από τη νόμιμη ηλικία εργασιακής απασχόλησης μιας χώρας ή πάνω από την ηλικία που
καθορίζεται για την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
6.3 Απαγόρευση διακρίσεων
Οι Προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες εργασιακούς νόμους
και κανονισμούς και θα παρέχουν έναν εργασιακό χώρο χωρίς παρενοχλήσεις και διακρίσεις.
Οι Προμηθευτές δεν επιτρέπεται να κάνουν διακρίσεις σε βάρος ατόμων με βάση τη φυλή,
το χρώμα, την ηλικία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνότητα, την
αναπηρία, τη θρησκεία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικούς
οργανισμούς, την οικογενειακή κατάσταση ή άλλους λόγους που απαγορεύονται από το
νόμο.
6.4 Δίκαιη μεταχείριση
Οι Προμηθευτές πρέπει να παρέχουν ένα χώρο εργασίας απαλλαγμένο από σκληρή και
απάνθρωπη μεταχείριση (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε σεξουαλικής
παρενόχλησης, σεξουαλικής κακοποίησης, σωματικής τιμωρίας, ψυχολογικού ή σωματικού
καταναγκασμού ή λεκτικής κακοποίησης των εργαζομένων) και χωρίς απειλές για
οποιαδήποτε τέτοια αντιμετώπιση.
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6.5 Μισθοί, παροχές και ώρες λειτουργίας
Οι Προμηθευτές πρέπει να αποζημιώνουν τους εργαζομένους τους σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία περί αμοιβών, συμπεριλαμβανομένων των κατώτατων μισθών, ωρών
υπερωριακής εργασίας και υποχρεωτικών παροχών, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής
ασφάλισης.
Οι Προμηθευτές πρέπει να κοινοποιούν στους εργαζόμενους τη μισθολογική βάση της
αποζημίωσής τους εγκαίρως, συμπεριλαμβανομένων των ωρών και αποζημιώσεων για
υπερωρίες, όπως υπαγορεύεται από τους τοπικούς νόμους και την πολιτική του
Προμηθευτή. Οποιεσδήποτε μειώσεις μισθών θα πρέπει να είναι εύλογες, σαφώς
κατανοητές από τους εργαζόμενους και επιτρεπόμενες από το ισχύον δίκαιο.
Οι Προμηθευτές πρέπει να παρέχουν κατάλληλες περιόδους ανάπαυσης, επαρκή αριθμό
ημερών αδειών και να τηρούν τους ισχύοντες νόμους και συμβάσεις σχετικά με τον ανώτατο
αριθμό εργάσιμων ωρών.
6.6 Ελεύθερη συνεργασία
Οι Προμηθευτές θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ανοικτή επικοινωνία και την ενεργή
συμμετοχή με τους εργαζομένους ή/και τους εκπροσώπους τους για την επίλυση ζητημάτων
του εργασιακού χώρου και της μισθοδοσίας.
Οι Προμηθευτές θα πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως ορίζονται
στους τοπικούς νόμους, την ελευθερία του συνέρχεσθαι, τη συμμετοχή σε εργατικά
συνδικάτα, την αναζήτηση εκπροσώπησης και την ένταξη σε εργατικά συμβούλια. Οι
εργαζόμενοι πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν ανοιχτά με τη διεύθυνση σχετικά με τις
εργασιακές συνθήκες, χωρίς την απειλή αντιποίνων, εκφοβισμού ή παρενόχλησης.
6.7 Υγεία και ασφάλεια
Οι Προμηθευτές πρέπει να παρέχουν ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας,
συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε καταλυμάτων διαμονής που παρέχονται από τον
Προμηθευτή. Οι Προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους
και κανονισμούς που αφορούν στην υγεία και στην ασφάλεια.
6.8 Προστασία των εργαζομένων
Οι Προμηθευτές θα πρέπει να προστατεύουν τους εργαζομένους από την υπερβολική
έκθεση σε χημικούς, βιολογικούς, φυσικούς κινδύνους και σωματικά απαιτητικές εργασίες
και συνθήκες (όπως υπερβολική ζέστη ή κρύο) στο χώρο εργασίας και σε οποιαδήποτε
καταλύματα διαμονής που παρέχονται από την εταιρεία.
6.9 Ασφάλεια διαδικασιών
Οι Προμηθευτές πρέπει να έχουν καθιερώσει προγράμματα για την αποφυγή ή τον
μετριασμό καταστροφικής απελευθέρωσης χημικών ουσιών ή άλλων υλικών,
συμπεριλαμβανομένων ειδικών προγραμμάτων για την πρόληψη πυρκαγιών και εκρήξεων.
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6.10 Επείγουσα ετοιμότητα και ανταπόκριση
Οι Προμηθευτές θα πρέπει να εντοπίζουν και να αξιολογούν τις καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης στο χώρο εργασίας και σε οποιαδήποτε καταλύματα διαμονής που παρέχονται από
την εταιρεία και θα εργαστούν για την ελαχιστοποίηση πιθανών επιπτώσεων, μέσω της
εφαρμογής σχεδίων έκτακτης ανάγκης και διαδικασιών αντιμετώπισης.
6.11 Πληροφορίες κινδύνων
Θα διατίθενται πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με επικίνδυνα υλικά συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών σκευασμάτων και φαρμακευτικών ενδιάμεσων
υλικών - για την εκπαίδευση, κατάρτιση και προστασία των εργαζομένων από πιθανούς
κινδύνους. Αυτές οι πληροφορίες ασφαλείας θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε έντυπα
έγγραφα, όπως δελτία δεδομένων ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), στις γλώσσες που
χρησιμοποιούνται ευρέως από το εργατικό δυναμικό του Προμηθευτή.
Οι Προμηθευτές πρέπει να εξασφαλίσουν τη δέουσα επικοινωνία με άλλους
επιχειρηματικούς εταίρους στην αλυσίδα αξίας, κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της
Takeda και των συνεργατών εφοδιαστικής μέριμνας και τους διανομείς τους, για να
εξασφαλιστεί η κατάλληλη γνωστοποίηση και διαχείριση των κινδύνων.
6.12 Ασφαλείς και υγιεινές εργασιακές εγκαταστάσεις
Οι εργασιακές εγκαταστάσεις του Προμηθευτή, που συμπεριλαμβάνουν τις τουαλέτες, τις
καντίνες και οποιοδήποτε κατάλυμα που παρέχεται στους εργαζόμενους, πρέπει να είναι
ασφαλείς, καθαρές και υγιεινές και να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες των εργαζομένων. Θα
πρέπει επίσης να παρέχεται και να διατίθεται πρόσβαση σε πόσιμο νερό στους
εργαζόμενους.

7.0 Περιβάλλον

Οι Προμηθευτές θα πρέπει να λειτουργούν με περιβαλλοντικά υπεύθυνο και αποτελεσματικό τρόπο
για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Οι Προμηθευτές πρέπει να
ενθαρρύνονται για τη διατήρηση των φυσικών πόρων, την αποφυγή της χρήσης επικίνδυνων
υλικών όπου είναι δυνατόν και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες με τα ενδιαφερόμενα μέρη (όπως
το εργατικό δυναμικό τους και τις κοινότητές τους), για την προώθηση προγραμμάτων
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.
7.1 Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις
Οι Προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς
κανονισμούς. Πρέπει να εξασφαλίζονται όλες οι απαιτούμενες άδειες, εγκρίσεις, εγγραφές
πληροφοριών και περιορισμοί και να τηρούνται οι απαιτήσεις λειτουργίας και υποβολής
αναφορών τους.
7.2 Απόβλητα και εκπομπές
Οι Προμηθευτές πρέπει να διαθέτουν συστήματα που να εξασφαλίζουν την ασφαλή
διαχείριση, μεταφορά, αποθήκευση, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση ή τη διαχείριση των
αποβλήτων, των εκπομπών στον αέρα και των απορρίψεων των λυμάτων. Οποιαδήποτε
απόβλητα, λύματα ή εκπομπές που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν αρνητικά την
ανθρώπινη ή την περιβαλλοντική υγεία, πρέπει να υπόκεινται σε κατάλληλη διαχείριση,
έλεγχο και επεξεργασία πριν από την απόρριψή τους στο περιβάλλον.
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7.3 Υπερχειλίσεις και εκλύσεις
Οι Προμηθευτές πρέπει να διαθέτουν συστήματα για την πρόληψη και τον μετριασμό
τυχαίων υπερχειλίσεων και εκλύσεων στο περιβάλλον.
7.4 Περιβαλλοντική αποδοτικότητα
Οι Προμηθευτές θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση
της κατανάλωσης νερού σε περιοχές έλλειψης ή χαμηλής διαθεσιμότητας νερού και να
καταβάλουν προσπάθειες για τη μέτρηση και αναφορά των λειτουργικών εκπομπών αερίων
του φαινομένου του θερμοκηπίου σε περιοδική βάση.

8.0 Σύστημα διαχείρισης

Οι Προμηθευτές πρέπει να χρησιμοποιούν συστήματα διαχείρισης για να διευκολύνουν τη συνεχή
βελτίωση και τη συμμόρφωση με τις προσδοκίες του παρόντος Κώδικα Προμηθευτών. Τα στοιχεία
του συστήματος διαχείρισης περιλαμβάνουν:
8.1 Δέσμευση και λογοδοσία
Οι Προμηθευτές πρέπει να επιδείξουν τη δέσμευσή με τις αρχές που περιγράφονται στο
παρόν έγγραφο μέσω της κατανομής των κατάλληλων πόρων.
8.2 Διαχείριση κινδύνων
Οι Προμηθευτές πρέπει να διαθέτουν μηχανισμούς για τον προσδιορισμό και τη διαχείριση
των κινδύνων στις περιοχές που καλύπτονται από τον παρόντα Κώδικα Προμηθευτών.
8.3 Ακριβή αρχεία και έγγραφα
Οι Προμηθευτές πρέπει να τηρούν τα ακριβή αρχεία και έγγραφα που απαιτούνται για να
αποδεικνύουν την συμμόρφωσή τους με αυτές τις προσδοκίες και με τους ισχύοντες
κανονισμούς. Τα αρχεία πρέπει να τίθενται στη διάθεση της Takeda ή του
εξουσιοδοτημένου ελεγκτή της για επιθεώρηση κατόπιν αιτήματος, για την επιβεβαίωση της
συμμόρφωσης με αυτά τα πρότυπα. Τα αρχεία πρέπει να είναι ευανάγνωστα, διαφανή και
να αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές συναλλαγές και πληρωμές. Δεν επιτρέπεται στους
Προμηθευτές να αποκρύπτουν, παραλείπουν ή καταχωρίζουν ή πραγματοποιούν ψευδείς
καταχωρήσεις.
8.4 Εκπαίδευση και ικανότητες
Οι Προμηθευτές πρέπει να έχουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης που να επιτυγχάνει το
κατάλληλο επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στη διεύθυνση και τους
εργαζομένους, ώστε να ικανοποιούν τις παρούσες προσδοκίες.
8.5 Συνεχής βελτίωση
Αναμένεται από τους Προμηθευτές να βελτιώνονται συνεχώς αναφορικά με τα στοιχεία του
παρόντος Κώδικα, θέτοντας στόχους απόδοσης, εκτελώντας σχέδια υλοποίησης και
λαμβάνοντας τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για ελλείψεις που εντοπίζονται από εσωτερικές
ή εξωτερικές αξιολογήσεις, επιθεωρήσεις και ελέγχους από τη διεύθυνση.
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