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We support and protect human rights wherever we can. As a responsible 
company with operations in nearly 100 countries and territories, we 
believe that strong ethics and good business go hand in hand and we are 
committed to complying with the laws and regulations of the countries and 
jurisdictions in which we operate. 

Mes visada remiame ir giname žmogaus teises. Kaip atsakinga 
bendrovė, vykdanti veiklą beveik 100 šalių, mes manome, kad aukšti 
etikos standartai ir sėkmingas verslas yra neatsiejami. Mes 
įsipareigojame laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų šalyse, kuriose 
vykdome veiklą. 

  
To demonstrate our commitment in this area we: 
 

Prisiimdami įsipareigojimus šioje srityje mes: 

 support the protection of human rights, particularly those of our 
employees, the parties we do business with and the communities 
where we operate 

 remiame žmogaus teisių apsaugą, ypač mūsų darbuotojų, partnerių 
ir bendruomenės, kurioje vykdome veiklą, narių; 

 respect our employees' rights to voluntary freedom of association, 
under the law 

 gerbiame mūsų darbuotojų teisę savanoriškai jungtis į įstatymais 
numatytas asociacijas; 

 provide a safe and healthy working environment  užtikriname saugią ir sveiką darbo aplinką; 

 do not support forced and compulsory labour or the exploitation of 
children 

 nepalaikome priverstinio darbo ir vaikų išnaudojimo; 

 support the elimination of employment discrimination and promote 
diversity in the workplace 

 remiame diskriminacijos darbo rinkoje pašalinimą ir skatiname 
įvairovę darbo vietoje; 

 provide our employees with remuneration and tools for growing their 
careers, and take their wellbeing into consideration 

 užtikriname savo darbuotojams užmokestį ir įrankius karjeros 
planavimui, atsižvelgiame į jų gerovę; 

 promote fair competition and do not support corruption  skatiname sąžiningą konkurenciją ir nepalaikome korupcijos; 

 conduct our business with honesty and integrity in compliance with 
applicable laws 

 savo verslą vykdome sąžiningai ir laikydamiesi galiojančių įstatymų; 

 develop and implement company procedures and processes to 
ensure we comply with this policy. 

 rengiame ir įgyvendiname bendrovės veiklos tvarką bei procesus, 
užtikrinančius šios politikos taikymą. 


