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ПРАВИЛА 
Група Essilor прагне вдосконалити корпоративні стандарти стійкого розвитку та дотримання вимог 

законодавства для компанії та своїх постачальників. У правилах нижче перераховані ключові моменти, які є 

особливо важливими для Групи Essilor:  

1. Права людини та трудові норми;  

2.  Охорона праці, довкілля та техніка безпеки;  

3.  Ділові відносини;   

4.  Дотримання законодавства. 

 

1 | ТРУДОВІ НОРМИ 
Щодо трудових норм основою слугують: 

• перші 6 принципів Глобального договору ООН;  

• 8 основних конвенцій Міжнародної організації праці;  

• місцеві стандарти та вимоги законодавства.  

Група Essilor очікує від своїх постачальників, що вони вживають усіх відповідних заходів, а також 

вимагають від своїх власних постачальників вживати всіх відповідних заходів для дотримання 

наступних правил: 

1 Заборони:  

• усіх форм нелегальної, примусової чи обов’язкової праці;  

• дитячої праці; постачальники Групи Essilor не мають працевлаштовувати осіб, які не досягли 

мінімального віку для прийняття на роботу, а також ніколи не мають підтримувати використання 

дитячої праці;  

• будь-якої дискримінації щодо прийняття на роботу та зайнятості. 

2 Дотримання чинного законодавства та нормативних актів, що стосуються:  

• максимальної тривалості робочого часу та мінімальної кількості днів відпочинку;  

• мінімального рівня заробітної плати;  

• звільнення. 
3 Поваги щодо свободи об’єднань своїх працівників. 

 

2 | ОХОРОНА ПРАЦІ, ДОВКІЛЛЯ ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
Щодо охорони праці, довкілля та техніки безпеки, основою слугують:  

• принципи 7–9 Глобального договору ООН;  

• політика щодо охорони здоров’я, довкілля та безпеки Групи Essilor. 

 

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 
Група Essilor вважає, що всі співробітники, підрядники та тимчасовий персонал мають право на 

безпечне та здорове виробниче середовище, без ризику порушення їхніх особистих моральних 

засад (травм на виробництві, професійних захворювань). Група Essilor розраховує на те, що 

постачальники працюватимуть над досягненням таких самих цілей, керуючись чіткою політикою 

охорони праці та техніки безпеки. 

 

ДОВКІЛЛЯ 
Постачальники Групи Essilor мають реалізовувати та/або намагатися здійснювати заходи, що 

сприяють зменшенню впливу їхньої діяльності на довкілля через відповідальний розподіл 

природних ресурсів і запобігання забрудненню під час проектування, виробництва та 

поширення своєї продукції. Інформація щодо заходів може бути надана компанії Essilor за її 

запитом. 

Місія групи компаній Essilor – поліпшувати якість життя шляхом покращення зору. Протягом більш ніж 165 років існування Група Essilor укоріняла 

свій розвиток на цінностях поваги, співпраці та довіри, інновацій та підприємницького духу. Принципи та цінності Essilor опубліковані в документі, 

який доступний на веб-сайті Групи. 

Крім того, що стосується своїх принципів та цінностей, Група Essilor є стороною, яка підписала ініціативу Глобального договору ООН, яка пропонує 

компаніям прийняти, підтримати та впровадити низку основних цінностей у галузі прав людини, стандартів зайнятості, довкілля та етики.  

Група Essilor є однією з лідерів ринку у своїй галузі завдяки своїй успішній стратегії зростання. Ця лідируюча позиція покладає на Групу та її 

зацікавлених осіб особливу відповідальність -  прагнути до зразкового ведення бізнесу. 

Сьогоденний економічний та регуляторний контекст, в якому ми працюємо, перебуває в постійному розвитку. Тому ефективна повага наших 

цінностей та виконання наших зобов’язань вимагають постійної пильності та безперервного вдосконалення ментальності. 

Ми очікуємо, що кожен із наших партнерів та постачальників приєднається до нас у цьому підході, який детальніше описаний у цьому Статуті 

постачальників. 

 
 

ПОДВІЙНІ ЦІЛІ 
Цей статут вписується в стратегію 

закупівель та сталого розвитку Групи 

Essilor. Він відповідає подвійній цілі:  

✓ Задіяти правила цього статуту 

в сфері впливу Групи Essilor;  

✓ Вибирати та розвивати 

постачальників Групи Essilor, беручи до 

уваги їх бажання та здатність виконувати 

ці правила. 

 

БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОЦЕС 

ВДОСКОНАЛЕННЯ 
Впровадження правил цього статуту має 

супроводжуватись процесом постійного 

вдосконалення: 

✓ Оцінити ситуацію та визначити 

цілі в кожній області діяльності; 

✓ Визначити та впровадити 

плани дій для досягнення цих цілей; 

✓ Оцінити результати; 

✓ Зрозуміти прогалини та 

визначити нові плани вдосконалення. 

ДУХ СПІВРОБІТНИЦТВА 
Група Essilor очікує від своїх 

Постачальників дотримання такого 

самого підходу та духу в обміні та 

співпраці, що відповідає її цінностям: 

✓  поділитися ініціативами, 

спрямованими на впровадження правил 

статуту;  

✓  інформувати про будь-які 

потенційні перешкоди при тлумаченні 

або застосуванні цих правил;  

✓  повідомляти про будь-яку 

неоднозначну або девіантну ситуацію 

для її розгляду та вирішення. 

СТАТУТ ПОСТАЧАЛЬНИКА: 

ЗАЛУЧЕННЯ 
Усі постачальники Групи Essilor:  

✓  визнають дотримання 

принципів і правил, викладених у 

наступних розділах;  

✓  беруть на себе зобов’язання 

співпрацювати з Групою Essilor з метою 

найкращого застосовування цих правил;  

✓  дають згоду на проведення 

оцінювання або аудиту Групою Essilor 

або відповідною уповноваженою особою 

щодо дотримання цих вимог. 

 



Постачальники Групи Essilor мусять суворо дотримуватися всіх чинних міжнародних та місцевих законів (наприклад, технічного 

регламенту ЄС «Порядок державної реєстрації, експертизи, ліцензування та регулювання обороту хімічних речовин», або закону США 

щодо конфліктних мінералів, місцевих екологічних вимог щодо утилізації небезпечних відходів або скиду стічних вод, та ін.). 

Постачальники Групи Essilor зобов’язані надати підтвердження того, що їхні послуги та/або продукція відповідають вимогам 

відповідних норм довкілля, охорони праці та техніки безпеки за запитом (тобто у разі проведення аудиту). 
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СПІВРОБІТНИЦТВО 
Група Essilor прагне співпрацювати зі своїми Постачальниками на основі таких цінностей, як довіра, ефективність, інновації та 

керування ризиками, зберігаючи автономність обох сторін. Основою співпраці Групи Essilor із постачальниками є різні дії та ініціативи, 

до яких постачальникам пропонується долучитися та зробити свій внесок. 

 

ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ  
Працівники Групи Essilor та постачальників мусять уникати, виявляти та розкривати інформацію щодо будь-яких потенційних або 

фактичних ситуацій конфлікту інтересів, а саме фінансових і/або сімейних зв’язків. 

 
ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ  
Для кожного нового замовлення має створюватися офіційне Замовлення на закупівлю, зроблене юридичною особою в межах Групи 

Essilor, оскільки це юридичний документ, що регулює фінансові операції та захищає обидві сторони.  

Обидві сторони мусять виконувати умови договірних угод, а також вимоги щодо конфіденційності інформації та інтелектуальної 

власності. 

Комерційні і договірні відносини між Групою Essilor (або будь-якими з її дочірніх компаній та/або афілійованих осіб) і її 

Постачальниками мають керуватись призначеним представником з пошуку постачальників. 

 
ЯКІСТЬ 
Постачальники зобов’язуються дотримуватися відповідних Стандартів Якості та вимог в Галузі та Групи Essilor. 

 
КЕРУВАННЯ РИЗИКАМИ 
Суть керування ризиками полягає в передбаченні та вимагає обміну певною інформацією стосовно:  

• планів щодо безперервності бізнесу;  

• стратегічного розвитку бізнесу або поточних правових питань, що можуть безпосередньо вплинути на комерційні відносини;  

• нових продуктів/технологій або послуг, що можуть сприяти зміцненню загального успіху та довготривалого стійкого розвитку 

бізнесу. 

 
ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ 
Постачальники усвідомлюють і докладають максимум зусиль для підтримання місії поліпшення якості життя шляхом покращення зору 

власними методами. Постачальники можуть взяти участь у різноманітних ініціативах і спільних заходах, організованих Групою Essilor. 

 

4 | ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 

 
Згідно з цим статутом, Постачальник зобов'язується бути добросовісним і вживати всіх необхідних заходів у процесі постійного 

вдосконалення, щоб виконувати всі юридичні зобов'язання, що застосовуються до його відносин з Групою Essilor. 

 

Далі перелічені ключові прерогативи, які особливо важливі для Групи Essilor: 

• дотримання своїх зобов'язань щодо міжнародних конвенцій;  

• дотримання правил, визначених законодавством про конкуренцію; 

• дотримання національного та міжнародного законодавства, що перешкоджає всім формам корупції, шахрайства та відмивання 

грошей, а також Політики Essilor щодо запобігання шахрайства; 

• Повага прав інтелектуальної власності: будь ласка, зверніться до Політики щодо інтелектуальної власності Групи Essilor. 

 

 

ОСНОВНІ КОНТАКТИ: За замовчуванням, будь ласка, зв’яжіться із представником компанії, з яким ви співпрацюєте. 
 В інших випадках: suppliersustainabilityprogram@essilor.сom 

Корисні посилання: 

Глобальний договір ООН www.unglobalcompact.org, Корпоративна місія Essilor www.essilorseechange.com 

Принципи та цінності Essilor www.essilor.com, Політика Essilor пз охорони праці та підтриманню здоров'я працівників на робочому місці  

www.essilor.com 

Рекомендації групи Essilor щодо запобігання хабарництву та корупції www.essilor.com 

Політика Групи Essilor щодо інтелектуальної власності www.essilor.com 
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