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Nordzuckers policy för hällbar upphandling
Värt engagemang för ansvarsfull upphandling
Nordzucker satsar helhjärtat pä att förstä och hantera social och miljömässig päverkan över
alla delar i vär verksamhet inklusive upphandling. Vi strävar oavbrutet efter att integrera
hällbarhetsfrägor i upphandlingen av varor och tjänster för att minska vär miljöpäverkan och
skydda mänskliga rättigheter. De viktigaste mälsättningarna i denna policy är att stötta
Nordzuckers
engagemang
i
vära
övergripande
hällbarhetsmäl,
och
att
hällbarhetsvärderingarna efterlevs genom hela leveranskedjan.
Denna policy om hällbar upphandling följer FN:s riktlinjer för affärsverksamhet och mänskliga
rättigheter, FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, samt grundläggande ILOkonventioner, plus Nordzuckers egen uppförandekod, leverantörernas uppförandekod och
policy om mänskliga rättigheter. Policyn om hällbar upphandling gäller för alla anställda inom
Nordzucker Group i Europa, och i synnerhet de som arbetar inom upphandling.
I linje med vära värderingar och hällbarhetsmäl ätar sig Nordzucker att:
•

Beakta sociala och miljömässiga faktorer vid alla köpbeslut.

•

Respektera mänskliga rättigheter inom företagets tillverkning, upphandling och
finansiella investeringar, i linje med Nordzuckers policy om mänskliga rättigheter,
Nordzuckers uppförandekod för leverantörer samt internationella konventioner om
mänskliga rättigheter.

•

Utföra due diligence kontinuerligt för att säkerställa att ursprungsprodukter och
tjänster inte bryter mot nägra mänskliga rättigheter eller rättigheter avseende
arbetskraft, i linje med vär policy om mänskliga rättigheter.

•

Köpa in produkter och tjänster som följer Nordzuckers uppförandekod för
leverantörer. I detta avseende tolererar Nordzucker inga fall av
o barnarbete,
o tvängsarbete eller pätvingat arbete (modernt slaveri),
o borttagen föreningsfrihet eller borttagen rätt till kollektivförhandlingar,
o diskriminering,
o kränkande ätgärder eller otillbörliga disciplinära rutiner,
o exploatering av arbetsförhällanden,
o farliga och osäkra arbetsplatser,
o löner som ligger under skälig levnadsnivä,
o samt oetisk affärsverksamhet.

•

Köpa produkter som inte orsakar eller bidrar till avskogning eller vattenbrist.

•

Köpa in alla rämaterial, t.ex. sockerrör, pä ett ansvarsfullt sätt.
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•

Skydda biologisk mängfald och lokalbefolkningars landrättigheter genom hela
leveranskedjan, i linje med vär policy om mänskliga rättigheter.

•

Se till att vär upphandling minimerar sitt tillskott till klimatförändringarna och sträva
efter att minska vära utsläpp under konsekvensnivä 3, i linje med vär policy för energi
och miljö.

•

Stötta leverantörer i syfte att minimera negativ miljöpäverkan hos deras aktiviteter,
produkter och tjänster, inklusive förpackningar. Leverantörer uppmanas i synnerhet
att förbättra sina miljömässiga prestationer vad gäller förbrukning av vatten,
avfallshantering, luftutsläpp och energianvändning.

•

Eliminera onödiga förpackningar samt maximera ätervinningen av
förpackningsmaterialet som vi köper in, med hänsyn tagen till kostnaderna över hela
brukningstiden. Vi är starkt engagerade i arbetet med att undvika, reducera,
äteranvända och ätervinna förpackningar, och vi tar alltid della med i beräkningen vid
upphandling av förpackningar, enligt föreskrifterna i vär policy om hällbara
förpackningar.

•

Engagera leverantörerna i frägor som rör hällbarhet, stötta kapacitetsuppbyggnad
och anpassning av hällbarhetsätgärder över hela leveranskedjan.

•

Förbättra transparensen, inklusive periodisk rapportering om KPI och mätbara ml.

•

Granska och förbättra vära inköpsrutiner, inklusive tillhandahällande av regelbunden
utbildning av Nordzuckers köpare i ämnet hällbar upphandling.

Implementering av policyn om hällbar upphandling
Nordzucker bekräftar att förbättringarna pä omrädet hällbar upphandling är en pägäende
process och att alla vära leverantörer spelar en viktig roll i detta. För att kunna integrera
miljömässiga och sociala faktorer i vära policyer och värt arbete med upphandling komnner vi
att fortsätta förbättra vära inköpsprocesser och värt engagemang gentemot vära leverantörer.
I syfte att implementera och kunna visa upp framstegen mot vära mäl om hällbar upphandling
ätar sig Nordzucker att vidta följande ätgärder:
Upphandling
Vi granskar kontinuerligt varje fas i upphandlingsprocessen i syfte att identifiera om
hällbarhetsfaktorerna är en del i processen, och pä vilket sätt det sker. Alla köpare hos
Nordzucker fär regelbunden utbildning i hällbar upphandling, sä att de kan identifiera och
prioritera inköp av de socialt och miljömässigt mest ansvarsfulla produkterna och tjänsterna
som uppfyller de krav vi ställer upp för det avsedda syftet. I vissa fall ingär hällbarhetskriterier
i avtalsprocessen, och alla vära avtalsaktiviteter utförs pä ett rättvist och etiskt sätt i enlighet
med vär uppförandekod och gällande lagar. Vi kräver att vära leverantörer uppfyller vära
minimikrav som anges under vär särskilda uppförandekod för leverantörer. Denna utgör
underlag för hur vi bedriver vär verksamhet och hur vi infriar de ätaganden som specificeras i
denna policy.
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Due diligence avseende mänskliga rättigheter och bedömning av leverantörer
Vi arbetar proaktivt med att kontrollera vär leveranskedja och hitta potentiella risker, sä att vi
kan förhindra negativ päverkan pä miljö och människor. Vär prioritet är att fokusera pä de
produkter och tjänster som vi har identifierat inom de omräden som har de högsta sociala och
miljörelaterade riskerna och möjligheterna. 'nom vär avdelning för upphandling och hällbarhet
utför vi bedömningar av de leverantörer som anses utgöra hög eher medelhög risk. För detta
ändamäl använder vi självutvärderingsformulär och revisioner som dels utförs via
fjärranslutning och dels pä plats. Alla vära nya leverantörer genomgär ocksä en utvärdering
som baseras pä hällbarhetskriterier.
Om upphandlade produkter och tjänster inte följer vär uppförandekod för leverantörer, och
detta leder till negativa sociala och miljömässiga konsekvenser, kommer vi att agera i enlighet
med de principer för ingripande som beskrivs i vär uppförandekod och vär policy om mänskliga
rättigheter. Alla överträdelser av denna policy om hällbar upphandling som faller under
Nordzuckers näringsverksamhet och tillhörande leveranskedjor ska anmälas omedelbart —
antingen till avdelningen för hällbar utveckling, avdelningen för upphandling eher via värt
webbanmälningsverktyg SpeakUp, som är Nordzuckers system för problemhantering.

Leverantörernas engagemang
Vi fokuserar pä engagemang med leverantörer som är baserade i högriskomräden eher som
arbetar inom branscher som har identifierats genom riskbedömningen. Vi prioriterar insatser
hos de leverantörer som utgör de högsta riskerna och som har betydande möjligheter till
förbättring, till exempel leverantörer som redovisar höga kostnader, och där vi har möjlighet att
päverka. Genom kontinuerlig utvärdering av prestation pä hällbarhetsomrädet och nära
samarbete med dessa leverantörer genom värt program för hällbarhetsengagemang hos
leverantörer uppmanar vi till förbättringar av arbetet för hällbar utveckling inom deras
produktion och längs deras leveranskedjor. I relevanta fall hjälper vi till med kapacitet för att
övervinna alla brister.

Övervakning och redovisning
Vi kommer att mäta och redovisa vära framsteg pä omrädet hällbar upphandling inklusive
relevanta KPI:er i Nordzuckers ärsrapport. Vi kommer kontinuerligt att utvärdera detta
engagemang i syfte att uppfylla lagstadgade krav och vära intressenters förväntningar. Vi
kommer ocksä att ha bästa tänkbara hällbara upphandlingsrutiner och ansvarsfulla
leveranskedjor.
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