
A fenntarthatóság a Schaeffler DNS-ének szerves részét képezi. Ez magában foglalja az ökológiai, társadalmi és gazdasági hatások 
azonosítását, kezelését és optimalizálását a beszállítói hálózatban. A beszállítói menedzsmentnek ma már nem csak a globálisan 
összekapcsolt világ követelményeinek kell megfelelnie. A modern technológiákhoz olyan nyersanyagokra van szükség amelyek gyakran 
a világ kritikus régióiból származnak. Az éghajlatváltozás és az erőforrások egyre szűkösebbé válása az ellátási láncainkat is érinti. 
Ebben az összefüggésben kiemelt célul tűztük ki, hogy ellátási láncainkban 2040-re klímasemlegességet érjünk el. Közbenső célként 
2030-ra szeretnénk elérni, hogy ellátási láncaink CO₂-kibocsátása 25 %-kal csökkenjen.

Fenntartható beszerzési politika

A Schaeffler aktívan dolgozik az emberi jogok megsértésének 
megakadályozásán, függetlenül attól, hogy a jogsértés saját üzleti 
tevékenységével vagy beszállítói hálózatának üzleti tevékenysé-
gével összefüggésben történik. 

Ezt az irányt beszállítóinkkal és partnereinkkel egyetértésben 
választottuk, és a választott úton együtt kell továbbhaladnunk.

Azonosítjuk a potenciálisan magas kockázatú területeket, ösztö-
nözzük ezen kockázatok kiküszöbölését a beszállítói hálózaton 
belül, és szorosan együttműködünk az érintett beszállítókkal.

Intenzívebbé tesszük üzleti kapcsolatainkat beszállítóinkkal, 
hogy támogassuk további fenntartható folyamatok fejlesztését 
saját szervezetükön belül, és elősegítsük az együttműködést. 

Megvitatjuk a követelményeket az érdekelt felekkel és az ügyfelek-
kel, valamint proaktívan és célzottan kommunikálunk a beszállítói 
hálózattal. Ez magában kell, hogy foglalja a bejelentő rendszereken 
keresztül hozzánk érkező észrevételek fontosságának általános 
felismerését. A bejelentések névtelenül is elküldhetők hozzánk a 
bejelentőrendszeren keresztül, és azokat figyelembe vesszük az 
üzleti tevékenységünk során.

Betartjuk a vonatkozó környezetvédelmi előírásokat. Elkötelezettek 
vagyunk az energiatakarékos folyamatok alkalmazása mellett a ter-
melési láncban, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökken-
tése és a természeti erőforrások takarékos felhasználása mellett, 
továbbá intézkedéseket teszünk a hulladékképződés megelőzésére, 
és ugyanezt várjuk el beszállítói hálózatunktól is. Elkötelezettsé-
günk az erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra vonatkozik, 
figyelembe véve a „Zéró hulladék a hulladéklerakóba” elnevezésű 
célkitűzésünket, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
 
 
 
 

és az ökológiai lábnyomnak a megújuló energiaforrások felhasz-
nálásával történő átfogó csökkentését. Ezt a „csökkentés-újrafel-
használás-újrahasznosítás” elvét követve kívánjuk elérni, valamint 
a saját tanúsított termékéletciklus-értékelésünkkel részletesen 
elemezzük termékeinket, alkatrészeinket és szolgáltatásainkat.

Ez összhangban áll azzal a célunkkal, hogy 2040-re klímasemleges 
ellátási láncot alakítsunk ki.

Tiszteletben tartjuk az emberi jogokat és teljes mértékben betartjuk 
azokat, továbbá szigorúan elutasítjuk a kényszermunka és a gyer-
mekmunka minden formáját. A Schaeffler és beszállítói hálózatának 
alkalmazottai számára olyan munkahelyet kívánunk biztosítani, 
amely mentes az élet és a testi épség veszélyeztetésétől, a diszkri-
mináció, az erőszak és a zaklatás bármely formájától. Ennek érdeké-
ben betartunk minden jogi és szabályozási követelményt és előírást, 
amely abban az országban érvényes, ahol a Schaeffler működik. 

Az irányítási rendszerünkben olyan folyamatokat és irányelveket 
határozunk meg, hogy a velünk és a beszállítói hálózattal szem-
ben támasztott követelményeket és elvárásokat átlátható módon 
mutassuk be, és kötelező jelleggel szabályozzuk. Ezt célokkal 
és cselekvési tervekkel támogatjuk, és gondolkodásmódunkkal 
aktívan törekszünk a folyamatos javulásra.

A Schaeffler Beszállítói Magatartási Kódex legfrissebb változatá 
nak elfogadása minden beszállítóval való üzleti kapcsolat kötelező 
alapját képezi. A Schaeffler beszállítói hálózatára vonatkozó értékei 
és ajánlásai szintén elérhetőek a szabályzatainkban a következő 
címen: www.schaeffler.com.

Fenntartható beszerzési politikánkat az egész Schaeffler-csoporton 
belül kommunikáljuk és nyilvánosan elérhetővé tesszük. A politikát 
rendszeresen felülvizsgáljuk annak érdekében, hogy felmérjük 
helytállóságát és a folyamatos fejlesztésre való irányultságát.

Andreas Schick 
Operatív igazgató (COO) 
Schaeffler AG
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