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Πολιτική Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του TAP
Ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Κώδικα Δεοντολογίας «Κάνοντας
τις αξίες μας Πράξη» (Living our Values) και της εταιρικής κουλτούρας του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού
Αερίου (TAP). Στον TAP είμαστε πεπεισμένοι ότι ένα εργασιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από
ακεραιότητα, σεβασμό και ευρύτητα πνεύματος είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ικανοποίησης των
εργαζομένων μας, αλλά και της δέσμευσής μας ως υπεύθυνου φορέα παροχής υπηρεσιών.
Σύμφωνα με την ευθύνη που έχει αναλάβει ο TAP να σέβεται τα δικαιώματα των άλλων, αντιμετωπίζουμε όλους
με δικαιοσύνη, σεβασμό και αξιοπρέπεια. Σεβόμαστε και υποστηρίζουμε την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στο πλαίσιο της σφαίρας επιρροής μας. Η πολιτική αυτή διαμορφώνει τη βάση για την
ενσωμάτωση της ευθύνης σε ό,τι αφορά το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις δραστηριότητές
μας.
Ο TAP συμμορφώνεται με το εθνικό εργατικό δίκαιο στις χώρες όπου δραστηριοποιείται, τους διεθνείς κώδικες
εργασίας και τις συμβάσεις, τους κανονισμούς για την υγεία, ασφάλεια και προστασία, ενώ δεσμεύεται να τηρεί
τις αρχές που ορίζει η Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ο TAP
δεσμεύεται να εφαρμόζει τις Εθελοντικές Αρχές για την Ασφάλεια και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Voluntary
Principles on Security and Human Rights). Επίσης, απαιτούμε από τους εργολήπτες μας να προασπίζονται τη
Διακήρυξη για τις Θεµελιώδεις Αρχές και τα Δικαιώµατα στην Εργασία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO).
Κατά τον ΤΑΡ, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προϋποθέτει να κατανοούμε πώς η επιχειρηματική
δράση μας μπορεί να επηρεάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα· να εντοπίζουμε τυχόν παραβιάσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων· καθώς και να εφαρμόζουμε την προληπτική διαχείριση κινδύνων και ευκαιριών, με στόχο τη
βελτίωση των συνθηκών για τους ανθρώπους που επηρεάζουμε.
Η δέσμευσή μας σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα επεκτείνεται, επίσης, στο ανθρώπινο δυναμικό μας
και υποστηρίζεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας μας. Στον TAP λαμβάνουμε αποφάσεις που προωθούν τις ίσες
ευκαιρίες και τη διαφορετικότητα.
Έχουμε ευθύνη να ευαισθητοποιούμε τους υπαλλήλους μας σε θέματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα
δικαιώματα και να τους ενθαρρύνουμε να τα διαφυλάττουν. Θα συνεχίσουμε να αναζητάμε τρόπους για να
προλαμβάνουμε ή να μετριάζουμε τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα.
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