KONFLIKTU MINERĀLU POLITIKA

Morek Group (Morek IT OÜ, Morek OY, SIA Morek, UAB Morek, Morek Sp.z. o.o., Morek CZ s.r.o.)
produktu portfelī ir tikai kvalitatīvi produkti, kurus ražo, ievērojot ļoti augstas standarta prasības visā ražošanas
procesā. Morek grupa sadarbojas ar partneriem kuriem arī ir svarīga ētiska uzņēmējdarbība un kas var palīdzēt
nodrošināt mūsu klientu prasību apmierināšanu.
2010. gada jūlijā Amerikas Savienotās Valstis pieņēma Doda-Franka Volstrītas reformu un patērētāju
aizsardzības likumu. Daļa no šiem likumiem uzliek pienākumu visām ASV publiskām sabiedrībām sniegt
informāciju par to, kā tās iegādājas un lieto tā sauktos "Konfliktu izrakteņus" (alva, tantāls, volframs un zelts). Akta
nolūks ir pievērst uzmanību Kongo Demokrātiskajā Republikā vai to tuvumā esošo reģionu (KDR) iegādātajām
izrakteņiem, kuri tieši vai netieši dod labumu bruņotajām grupām, kuras ir atbildīgas par smagiem cilvēktiesību
pārkāpumiem un mudināt ASV uzņēmumus pārtraukt jebkuru sadarbību ar "konflikta izrakteņu " izmantotājiem no
šī reģiona. Citas valstis apsver līdzīgu rīcību. Eiropas Savienība arī ievēros "Konfliktu izrakteņu" regulējumu.
Lai gan Morek grupas uzņēmumi tieši nesadarbpjas ar ASV uzņēmumiem un tāpēc prasības par konfliktu
izrakteņiem uz mums neattiecas, tomēr Morek grupa atbalsta mērķi izbeigt vardarbību, cilvēktiesību pārkāpumus
un vides izpostīšanu KDR. Mēs izpildām visas prasības, kas piemērojamas saskaņā ar "Konfliktu izrakteņu"
noteikumiem, un izpildīsim ES likuma regulu par "Konfliktu izrakteņiem" , tiklīdz to apstiprinās.







Cienot cilvēktiesības un vidi Morek grupa apņemas:
atbalstīt "bezkonflikta" izrakteņu piegādes mērķus un uzdevumus;
neiegādāties "Konfliktu izrakteņu " metālus, kas nav sertificēti kā "bezkonflikta";
lai nodrošinātu atbilstību šīm prasībām esam lūguši mūsu piegādātājus veikt saprātīgas uzticamības
pārbaudes viņu piegādes ķēdēs, lai pārliecinātos, ka konkrētos metālus iegūst tikai no raktuvēm un
kausēšanas uzņēmumiem ārpus "Konfliktu reģiona" vai ja neatkarīga trešā persona ir sertificējusi tos kā
"bezkonflikta", ja tos iegūst "Konfliktu reģionos". Visiem piegādātājiem ir jāaizpilda deklarācijas veidlapa
par konfliktu minerāliem (CMRT);
atbalstam mūsu klientu ziņošanas prasību pieprasījumus saskaņā ar "Konfliktu izrakteņiem".

Morek Group mērķis ir nodrošināt, lai mūsu Grupas uzņēmumu pārstāvētajos produktos tiktu izmantoti tikai
“ bezkonflikta” materiāli. Mēs esam sociāli atbildīgs uzņēmums, kas rūpējas par cilvēktiesībām un vidi visā
pasaulē, mēs pārvērtēsim mūsu partnerību ar piegādātājiem, kuri neievēro šo politiku.
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