Viking Lines
verksamhetsprinciper för
leverantörer
Viking Lines målsättning är att vara det ledande varumärket inom sitt trafikområde
och förstahandsvalet för alla som söker transporter eller upplevelser. Till Viking Lines
värderingar hör ett ansvarsfullt agerande i alla länder och sammanhang där
koncernen är verksam. Respekt för mänskliga rättigheter, jämlikhet, goda
arbetsvillkor, samhällsansvar och ett hållbart miljöarbete ska alltid komma till synes i
Viking Lines verksamhet.
Viking Line vill samarbeta i enlighet med sina värderingar och tillsammans med
ansvarsfulla leverantörer. Dessa verksamhetsprinciper återspeglar Viking Lines
värderingar och de syftar till att betona goda förfaringssätt samt beaktandet av
tillämplig lagstiftning och miljöpåverkan.
Viking Lines centrala mål är ett långsiktigt och givande samarbete samt goda
affärsrelationer med sina leverantörer. Vi förutsätter att våra leverantörer iakttar
internationella konventioner och rekommendationer gällande mänskliga rättigheter,
arbetsförhållanden, miljöarbete och korruptionsbekämpande verksamhet. Våra
leverantörer ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dessa verksamhetsprinciper
och iakttagandet av dessa verksamhetsprinciper är en avgörande faktor när Viking
Line fattar beslut om att etablera eller fortsätta en affärsrelation med leverantören.
Dessa verksamhetsprinciper är avsedda för Viking Lines alla leverantörer av varor
och

tjänster

samt

underleverantörer,

konsulter

och

agenter.

Dessa

verksamhetsprinciper representerar den miniminivå som Viking Line förutsätter av
sina leverantörer.

Efterlevnad av lagar och förordningar
Leverantörerna ska känna till den lagstiftning och de förordningar som reglerar den
egna affärsverksamheten. Leverantörerna ska iaktta internationella författningar
samt agera i enlighet med nationell lagstiftning och andra författningar när de
levererar varor eller tjänster till Viking Line.
Förbud mot mutor och korruption
Viking Line godkänner inga former av korruption eller mutor. Leverantörerna ska inte
betala några illegala avgifter till myndigheter eller andra parter i syfte att främja sin
affärsverksamhet. Leverantörerna ska inte utöva några former av kriminalitet eller
dra nytta av någon kriminell verksamhet.
Arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter
Arbetsmiljön samt de anställdas hälsa och säkerhet är av primär vikt för Viking Line.
Alla anställda ska behandlas jämlikt och alla anställda ska garanteras lika möjligheter.
Beslut som rör anställning ska baseras sig på relevanta och objektiva kriterier såsom
kompetens och erfarenhet.
Leverantörerna ska tillhandahålla en sund och säker arbetsmiljö. Leverantörer ska
vidta behövliga skyddsåtgärder för att minimera arbetsmiljörisker för sina anställda.
Leverantörerna ska inte hindra sina anställda från att ansluta sig till fackförbund eller
andra organisationer där man behandlar frågor som gäller de anställdas
arbetsförhållanden eller -villkor.
Leverantörerna ska stöda och respektera internationellt erkända skydd för
mänskliga rättigheter samt följa internationella konventioner. Viking Line godkänner
inga former av tvångs- eller barnarbetskraft. Leverantörerna får i sin verksamhet
inte utnyttja eller indirekt dra nytta av tvångs- eller barnarbetskraft.
Miljö
Viking Line arbetar aktivt och långsiktigt med miljöfrågor. Minimering av
verksamhetens miljöbelastning utgör en central del av Viking Lines värdegrund.
Leverantörerna ska i sin verksamhet följa tillämplig miljölagstiftning samt
miljöföreskrifter. Leverantörerna ska sträva efter att minimera den miljöbelastning
som deras verksamhet ger upphov till, och leverantörerna ska ansöka om och iaktta
alla de miljötillstånd som krävs i deras verksamhet.

Dataskydd
Leverantörerna ska skydda sekretessbelagd information som gäller Viking Line, dess
kunder eller anställda. Leverantörerna ska omedelbart informera Viking Line samt
vidta korrigerande åtgärder om Viking Lines sekretessbelagda uppgifter kan ha
äventyrats.
Efterlevnad av verksamhetsprinciperna
Viking Line ser det som en avtalsförutsättning att leverantörerna förbinder sig till
dessa verksamhetsprinciper, likväl vid ingående av avtal som under hela
avtalsperioden. Leverantörerna ska på uppmaning kunna redovisa för sin
efterlevnad av dessa verksamhetsprinciper.
Ett brott mot dessa verksamhetsprinciper kan anses vara ett sådant avtalsbrott
som ger Viking Line rätt att säga upp sin affärsförbindelse med leverantören. Viking
Line förutsätter att leverantörerna vidtar omedelbara korrigerande åtgärder om
dessa verksamhetsprinciper inte efterlevs eller om efterlevnaden äventyrats. Brott
eller misstanke om brott mot dessa verksamhetsprinciper ska omedelbart anmälas
till Viking Line.

