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Ö

verallt där Veolia-koncernen är
etablerad är den mån om att i
enlighet med sitt syfte som
antogs den 18 april 2019 främja
sin specifika värdegrund och följa
lagstiftningen i varje land, liksom
uppföranderegler utfärdade av
internationella organisationer och se
till att vi lever upp till dem.
Oavsett geografiskt sammanhang eller
den ekonomiska och finansiella

situationen måste våra verksamheter
utövas i enlighet med nationella och
internationella bestämmelser men även
relevanta rekommendationer från
internationella organisationer,
i synnerhet när det gäller respekt för
grundläggande principer, beaktande av
kulturella olikheter och bevarande av
miljön.
Detta dokument ska fungera som
referens i fråga om beteende för alla
Veolias medarbetare på företagets alla
nivåer och i alla våra verksamhetsländer
eftersom vi genom att utöva vår
verksamhet professionellt, respektera
våra kunder och uppfylla alla våra
skyldigheter helt enkelt bedriver vår
verksamhet på ett korrekt sätt.

” DETTA DOKUMENT
ÄR EN REFERENS
I FRÅGA OM BETEENDE
FÖR VEOLIAS ALLA
MEDARBETARE. ”
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INLEDNING

D

essa etiska riktlinjer är av
grundläggande betydelse för
Veolia: Koncernen vill på detta
sätt främja sin värdegrund såväl inom
koncernen som gentemot berörda
aktörer i enlighet med sitt syfte.

som gynnar en sparsam förvaltning
av naturresurser, kampen mot
klimatförändringarna, minskade utsläpp,
bevarande och utveckling av biologisk
mångfald, samt förbättring av hälsa och
välfärd för befolkningarna.

Koncernens värdegrund tar sig uttryck
både i uppföranderegler och åtgärder och
därför gäller det att skapa förutsättningar
för den etik i den dagliga verksamheten
som Veolia gjort till huvudlinje för sin
förvaltning. Veolia är en etiskt ansvarsfull
aktör som har ansvarsskyldighet inom
detta område och den värdegrund vi
försvarar bidrar till att stärka koncernens
legitimitet.

Vår koncern har huvudkontor i Frankrike
och bedriver sina verksamheter i ett stort
antal länder. Veolia som är väl medveten
om sina skyldigheter, är mån om att
medar-betarna ska respektera den
värdegrund och de uppföranderegler
som anges nedan, men vi vill även
sprida dem i kontakten med våra övriga
berörda aktörer, såsom kunder,
leverantörer och invånare i de områden
där vi utövar våra verksamheter.

De etiska riktlinjerna är en markering och
ett riktmärke för etiskt agerande genom
att de presenterar den värdegrund Veolia
vill främja inom koncernen. De är ett
verktyg för att påverka beteenden
och främja sammanhållningen inom
företaget men lägger även grunden för
förtroendefulla relationer till berörda
aktörer.
De leder fram till värderingar,
uppförande-regler och åtgärder som
ingår i internationella krav på
regelefterlevnad för att förebygga
juridiska risker och anseenderisker, och
på sammat sätt som för alla företag
är detta en central strategisk fråga för
Veolia.
Veolia utövar sin verksamhet inom
vatten, renhållning, energi - områden
som är av största betydelse för de
utvecklingsutmaningar vi står inför.
Eftersom miljötjänster utgör kärnan i
Veolias verksamheter medverkar
koncernen både till bevarande av miljön
och ekonomisk utveckling. Den ingår i en
dynamik av fortlöpande framsteg

Dessa etiska riktlinjer som införlivar
etiken i Veolias företagsstyrning syftar
till efterlevnad av:
- den värdegrund och de uppföranderegler
som är specifika för Veolia;
- internationella initiativ som koncernen
har anslutit sig till, såsom FN:s Global
Compact, internationell lagstiftning om
de mänskliga rättigheterna och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag;
- lokal lagstiftning i alla länder där
koncernen är etablerad.
I en komplex och mångkulturell värld i
ständig förändring lägger dessa etiska
riktlinjer grunden för en gemensam
etik och utgör ett riktmärke för alla
medarbetare att förhålla sig till.
Medarbetarna kan därmed bli garanter
för vår värdegrund och utöva sina
uppdrag fullt medvetna både om sina
rättigheter och sina skyldigheter
gentemot företaget och dess berörda
aktörer.
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VÅRT
SYFTE
Trogen mot engagemanget att tillgodese
behoven för samtliga sina intressenter, har
Veolia tagit fram ett företagssyfte. Syftet
antogs av koncernens bolagsstyrelse de 18 april
2019 och begränsar sig inte till ett motto, men
tar sig uttryck i en längre text.

Veolias syfte är att bidra till mänskliga
framsteg genom att ställa sig bakom de
globala mål för hållbar utveckling som
FN fastställt för att uppnå en bättre
och mer hållbar framtid för alla. Det är
med dessa i åtanke som Veolia åtagit sig
uppdraget “Resourcing the world” och
utarbetat sina miljöfrämjande tjänster.
På Veolia är vi övertygade om att en
fortsatt mänsklig utveckling endast
är möjlig om ekonomiska, sociala och
miljömässiga frågor behandlas som en
odelbar helhet. Denna tro är förankrad
i företagets historia, som redan när det

skapades 1853 visade vägen genom att
göra tillgång till dricksvatten till en viktig
del i folkhälsa och livskvalitet.
Med vår nuvarande verksamhet inom
vatten, avfall och energi förser vi våra
offentliga och privata kunder världen
över med lösningar som tillgängliggör,
tillvaratar och återskapar viktiga tjänster
och resurser. En minskning av vår
egen och våra kunders klimatpåverkan
är centralt för vår verksamhet och
ekonomiska modell.
Vi är ett företag som är både lokalt och
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VÅRT SYFTE

globalt, som har hög teknisk kompetens
och kunskap och som förbinder sig över
lång tid. Vi garanterar långsiktiga resultat
för våra kunder med hjälp av vår långa
erfarenhet, kvaliteten på våra tjänster
och vår innovationsförmåga.
Vi är en gemenskap i vilken alla, utöver
inkomst och engagemang i hälsa och
säkerhet, kan hitta en känsla av mening
med det de gör, samhörighet och
möjlighet till självförverkligande. Med
hjälp av utbildningar säkerställs att alla
anställda, oavsett position, får tillgång
till kompetensutveckling. Vi litar till
alla våra anställdas ansvarskänsla och
självständighet, på alla nivåer och i alla
länder, och främjar jämlikhet mellan
män och kvinnor. I kontakten med
arbetstagarorganisationer strävar Veolia
efter en dialog som uppmuntrar våra
anställda att göra vårt gemensamma
projekt till sitt eget.
Var Veolia än verkar följer företaget
gällande lagar och förordningar, och
tillämpar etiska regler som konsekvent
överensstämmer med företagets
värderingar; ansvar, sammanhållning,
respekt, innovation och kundfokus.
Oavsett var i världen bygger Veolias
välstånd på nyttan vi genererar för alla
våra intressenter - kunder, aktieägare,
anställda, leverantörer, invånare eller
kommande generationer. Vår prestation
måste därför också bedömas utifrån
samtliga dessa intressen, som alla
förtjänar samma uppmärksamhet och

krav på kvalitet. Det är på detta sätt som
vi förbereder oss för framtiden, skyddar
miljön och svarar på mänsklighetens
vitala behov.
BESTÄMMELSER
FÖR GENOMFÖRANDE
Veolis syfte ska spridas till alla intressenter,
så att de förstår dess innebörd och kan
delta i dess faktiska tillämpning.
Bolagsstyrelsen ska ta till sig syftets
andemening och utvärdera dess
tillämpning.
Veolia rapporterar en gång om året sina
övergripande resultat via et tabell med
lämpliga indikatorer avseende modellens
hållbarhet. Dessa indikatorer ska göra
det möjligt att utvärdera :
- ekonomisk och finansiell styrka,
- miljöprestanda,
- sociala resultat,
- kundnöjdhet,
- överensstämmelse med vedertagna
etiska principer.
Valet av indikatorer görs vid utformningen
av varje ny strategisk etapp och i
samstämmighet med dess målsättningar.
Ett utskott av intressenter, sammansatt
av experter från civila samhället och
representanter från kunder, leverantörer,
anställda och framtida generationer
delger företagsledningen sina tankar om
hur syftet bäst kan gå i uppfyllelse.
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VÅR
VÄRDE GRUND
Veolias grundläggande värderingar
ansvar, solidaritet, respekt, innovation och
kundfokus utgör grunden för koncernens
ekonomiska, sociala och miljömässiga resultat.

ANSVAR
Gentemot omvärlden vill Veolia aktivt
delta i uppbyggnaden av ett samhälle
som verkar för hållbar utveckling. Som
referensföretag inom miljötjänster tar
koncernen sitt ansvar i vardagen för
allmänna samhällsintressen, såsom:
- en harmonisk utveckling av olika regioner;
- förbättrade levnadsvillkor för befolkningar
som berörs av koncernens verksamheter,
liksom bevarande av miljön som är dess
kärnverksamhet.

Internt fokuserar Veolia på att främja
utveckling av yrkeskompetens,
förbättringar av säkerheten för människor
(förebyggande av olyckor i arbetet),
arbetshälsa, samt säkerhet för alla
medarbetare och de installationer som
koncernen driver.
I utbyte mot att Veolia tar detta ansvar
gentemot sin personal förväntar sig
koncernen att var och en ska visa
fullständig lojalitet mot företaget
och leva upp till värdegrunden och
uppförandereglerna i dessa etiska riktlinjer.
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” ANSVAR GENTEMOT
REGIONER, BEFOLKNINGAR
OCH MEDARBETARE. ”

INNOVATION

Veolias åtgärder ingår i en dynamik
av fortlöpande framsteg inom alla de
områden som utgör koncernens stora
utmaningar.

För Veolia har forskning och innovation
en central plats i strategin för att kunna
utveckla hållbara lösningar för kunderna,
miljön och samhället. Med hjälp av
innovation strävar koncernen efter att
ständigt förbättra effektiviteten och
kvaliteten på sina tjänster.

SOLIDARITET

KUNDFOKUS

På Veolia som åtagit sig uppgiften att
”bevara och förnya världens resurser”
och där verksamheterna tillgodoser
gemensamma intressen gäller detta
solidariteten i relationerna till alla
berörda aktörer vars förväntningar
koncernen strävar efter att bemöta.
Solidariteten tar sig bland annat uttryck
i att vi försöker hitta lösningar som gör
det möjligt att leverera grundläggande
samhällstjänster till alla vilket koncernen
betraktar som sitt samhälleliga ansvar.

Veolia främjar respekten för bestämmelser
om insyn och etik för att varaktiga
förtroendefulla relationer ska kunna
skapas med kunderna baserade på
integritet, ömsesidig respekt och
icke-diskriminering. Veolia är en koncern
som lyssnar på sina kunder och uppfyller
deras förväntningar på det tekniska,
ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga
planet genom att tillhandahålla
anpassade och innovativa lösningar.

RESPEKT
Detta värde ger vägledning för det
individuella beteendet hos alla inom
koncernen och det illustreras av respekt
för lagar, koncernens interna regler och
medmänniskor, vilket särskilt gäller
jämställdhet i arbetslivet och att
medarbetarnas värdighet säkerställs.
I samband med respekt för lagen vill vi
med kraft betona den vikt Veolia fäster
vid moraliska principer som integritet
och hederlighet. De utgör grunden för
förbud enligt lag mot korruption,
både enligt vår egen lagstiftning och
merparten av utländska lagstiftningar.
Uppdaterade i maj 2021
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VÅRA
RUPPFÖRANDER
EGLER
Veolia har fastställt regler som gäller alla
medarbetare och på alla nivåer av företaget
vid utövandet av koncernens verksamheter.

RESPEKT FÖR LAGAR OCH
BESTÄMMELSER
För Veolia är regelefterlevnad ett orubbligt
krav. Därför har vi upprättat organ och
förfaranden som gör det möjligt att
upptäcka juridiska risker genom att följa de
internationella, europeiska och nationella
standarder företaget omfattas av.
Det handlar inte bara om krav,
regelefterlevnad har visat sig vara ett
verktyg för management och utveckling
av företaget internt. Ansvarstagande
uppmuntras och sammanhållningen

stärks mellan medarbetarna kring en
efterlevnadskultur där man är stolt över
att följa standarder.
I anknytning till detta gör även koncernen
sina medarbetare medvetna om vikten
av att följa lagstiftning och bestämmelser.
KAMP MOT KORRUPTION AV
OFFENTLIGT OCH PRIVAT
ANSTÄLLDA OCH OTILLBÖRLIG
PÅVERKAN
Att bekämpa korruption är en uttrycklig
avsikt för Veolia i alla länder där koncernen
är verksam. Det sker genom att
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VÅRA RUPPFÖRANDER EGLER

” REGELEFTERLEVNAD
ÄR ETT ORUBBLIGT KRAV. ”
regelbundet öka medvetenheten hos
koncernens medarbetare om vikten
av respekt för de bestämmelser Veolia
omfattas av, särskilt lagen av den 9
december 2016, den så kallade Sapin
II-lagen.
Den uppförandekod som ovan nämnda
lag föreskriver definierar och illustrerar
de typer av beteende som ska undvikas
då de kan utgöra möjliga fall av
korruption eller otillbörlig påverkan.
Det interna systemet för visselblåsning
som Sapin II-lagen föreskriver ”som är
avsett att möjliggöra inhämtning av
rapporter från de anställda om förekomst
av beteenden eller situationer som strider
mot företagets uppförandekod” ingår i
Veolias generella system för visselblåsning
så som det beskrivs nedan i delen
”tillämpning av koncernens värderingar
och uppföranderegler”.
Detta system för visselblåsning är även
tillgängligt för tredje man.

FÖREBYGGANDE
INTRESSEKONFLIKTER
Medarbetarna måste förebygga eller
undvika situationer som skapar eller
kan skapa en faktisk eller uppenbar
konflikt mellan sina personliga intressen
och koncernens intressen. Personliga
intressen inkluderar förmåner för
medarbetaren själv eller för medarbetarens
föräldrar, vänner, närstående, personer
eller organisationer med vilka han eller
hon har, eller har haft, affärsrelationer
eller samhörighet. En intressekonflikt
uppstår när ett personligt intresse som
kan påverka en medarbetare i hans eller
hennes beslut och leda till tvivel kring om
medarbetaren utför sina yrkesmässiga
skyldigheter och sitt yrkesansvar
opartiskt. I synnerhet kräver följande
situationer särskild uppmärksamhet: om
en medarbetare, eller en av medarbetarens
närstående, åtnjuter en förmån, inklusive
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VÅRA RUPPFÖRANDER EGLER

” BEKÄMPA KORRUPTION
I ALLA LÄNDER DÄR
KONCERNEN ÄR
VERKSAM. ”
presenter och inbjudningar, från en
offentliganställd, kund, leverantör,
underleverantör, affärspartner eller
konkurrent, eller om en medarbetare
låter en av sina närstående åtnjuta
en sådan förmån; om han eller hon
har ett aktieinnehav, ett uppdrag eller
personliga ekonomiska, direkta eller
indirekta, intressen i ett företag eller
en organisation som koncernen har
affärsrelationer med eller som befinner
sig i en konkurrenssituation; om
medarbetaren har externa verksamheter
tillsammans med ett sådant företag eller
organisation. En medarbetare som ställer
sig frågor beträffande någon av dessa
punkter ska rådfråga sin överordnade
som kommer att fatta lämpliga beslut
för att undvika denna typ av situation
och säkerställa koncernens intressen.
Den vikt företaget Veolia fäster vid
kampen mot korruption har lett till att
vägledningen för korruptionsbekämpning
utgör dessa riktlinjers enda bilaga.

ETISKA ÅTAGANDEN INOM
OMRÅDET FÖR REDOVISNING
OCH EKONOMI
Veolia anser att det är av grundläggande
vikt att dess medarbetare respekterar
etiska regler på det ekonomiska området,
särskilt beträffande deras sin expertis,
när de gör värdeomdömen och
i fråga om de handlingar de ombeds
tillhandahålla. Det gäller inte bara att
förebygga risken för brottsliga gärningar,
utan även att försäkra sig om förtroendet
hos de samarbetspartner som är
oumbärliga för koncernens fortlevnad.
SEKRETESS
Både inom koncernen och vid
genomförande av kontrakt bemödar sig
Veolia om att respektera sekretessen vid
hantering av data, information,
know-how, immateriella och industriella
rättigheter, samt affärshemligheter
som har samband med koncernens
verksamheter.
SÄKERHET
För Veolia är säkerheten för personer och
egendom en prioritet. Överallt i världen
förbinder sig koncernen att ställa resurser
till förfogande för att garantera
medarbetarnas säkerhet på arbetsplatsen,
liksom att vidta nödvändiga åtgärder för
att skydda anläggningar, installationer
och immateriella tillgångar. På samma
sätt vinnlägger sig koncernen oavbrutet
om att förebygga skador på sin image
eller på sitt anseende.
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LAG OM AKTSAMHET
En annan för Veolia juridiskt bindande
bestämmelse följer av lagen av den
27 mars 2017 om aktsamhetskrav på
moderbolag och uppdragsgivande
företag. Utöver företagens strikta
juridiska oberoende, har lagstiftaren
velat ta hänsyn till det ekonomiska
beroende som finns mellan vissa aktörer.
Det är på så sätt som Veolia kan hållas
civilrättsligt ansvarigt, såväl i sina egna
verksamheter och på de företag vars
verksamheter det kontrollerar direkt
eller indirekt, samt i verksamheterna hos
underleverantörer och leverantörer med
vilka det har en varaktig affärsförbindelse.

Eftersom åtgärderna som ingår i
aktsamhetsplanen huvudskligen är en
tillämpning av de värden som i dessa
riktlinjer återspeglar företagens sociala
ansvar, stärks dessa värden, vilket kräver
att var och en strikt iakttar dem.
Då mekanismen för visselblåsning och
insamling av anmälningar endast är ett
hjälpmedel knutet till de etiska principer
som ingår i dessa riktlinjer, är det den
etiska kommittén som är mottagare
inom ramen för Veolias förfarande för
visselblåsning.”

Veolia har i enlighet med lagstiftningen
tagit fram en aktsamhetsplan som
innehåller rimliga åtgärder för att
identifiera risker i syfte att motverka
allvarliga kränkningar av de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande
friheterna, människors hälsa och
säkerhet samt miljön.
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VÅRA
ÅTGÄRDER
Företaget Veolia representeras av koncernens operativa
enheter som därigenom medverkar till att upprätthålla
respekten för vår värdegrund och tillämpa de
uppföranderegler som formuleras i dessa etiska
riktlinjer gentemot alla berörda aktörer
(medarbetare, kunder och mottagare av våra
tjänster, invånare nära våra anläggningar,
berörda lokala myndigheter och icke-statliga
organisationer, representanter för
civilsamhället, konsumentorganisationer
och miljöorganisationer m.fl.).

MEDARBETARNA
Kvinnor och män som verkar för
högsta kvalitet på det sociala,
miljömässiga och operativa planet
Våra medarbetare antar varje dag våra
företags miljörelaterade och urbana
utmaningar och skapar på så vis
framgångarna för vår koncern. Därför
är det viktigt för Veolia att se till att de
kan utvecklas både professionellt och
mänskligt, vilket sker inom ramen för
en effektiv och ambitiös social modell.
Veolia är således mån om att de sociala
åtgärderna ska baseras på fyra

grundpelare: rättvisa, solidaritet,
medarbetarnas anställningsbarhet
och förebyggande insatser för hälsa
och säkerhet.
Säkerställa social rättvisa
Veolia fokuserar på att skapa
förutsättningar där de värden varje
medarbetare tillför företaget får större
erkännande för att var och en ska
kunna förbättra sina prestationer.
Eftersom vi är övertygade om att
mångfalden bland våra medarbetare är
en viktig tillgång för våra verksamheters
framgång bemödar sig Veolia om att
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” MÅNGFALDEN BLAND
VÅRA MEDARBETARE ÄR
EN VIKTIG TILLGÅNG
FÖR FRAMGÅNGEN FÖR
KONCERNENS
VERKSAMHETER. ”

världen. Att upprätta en social dialog, ge
stöd till de mest sårbara medarbetarna,
uppmärksamma vars och ens utveckling
är viktiga komponenter i koncernens
personalförvaltning.

erkänna vars och ens insatser och
förtjänster, sprida sitt projekt och sin
värdegrund till de anställda för att de ska
känna sig delaktiga i företagets resultat.
Att känna sig integrerad, beaktas och
behandlas rättvist är nödvändigt för
medarbetarnas åtagande i vardagen,
vilket motsvarar principerna som
syftar till att främja mångfald,
icke-diskriminering och förebyggande
av trakasserier.
Stärka solidariteten
Veolias verksamheter är av en sådan
art att medarbetarna aktivt bidrar till
att förbättra livsvillkoren för män och
kvinnor i de olika regioner där koncernen
är etablerad. För Veolia är det naturligt
att göra solidaritet till en av de viktigaste
delarna i sin sociala policy över hela

Utveckla medarbetarnas
anställningsbarhet
Veolia stödjer medarbetarna i utvecklingen
av deras kompetenser, vilket även
innebär att de uppmanas till utbyte, att
vara nyskapande och anta professionella
utmaningar. Inom ett tjänsteföretag
är medarbetarnas yrkesskicklighet den
främsta resursen. Veolias vilja att dag
för dag förbättra förvaltningen av sina
personella resurser förverkligas genom
en aktiv policy för yrkesutbildning och
stöd till karriärutveckling. Det handlar
om att ständigt bli bättre på att bemöta
den kontinuerliga utvecklingen inom
våra verksamheter.
Veolia ser till att gynna utbyte av
erfarenheter och erbjuder sina
medarbetare attraktiva framtidsperspektiv
under hela deras yrkesbana.
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VÅRA ÅTGÄRDER

Aktioner för förebyggande insatser,
hälsa och säkerhet
Veolia förbättrar dagligen sin policy för
förebyggande insatser i nära samarbete
med medarbetare med särskilt ansvar
och arbetstagarnas representanter.

identifierar koncernen regioner
och verksamheter som innebär risker i
syfte att upprätta en operativ kartografi
som vid behov inkluderar lämpliga
förebyggande åtgärder och ingrepp.

Vårt åtagande som bygger på
Internationella arbetsorganisationens
riktlinjer om hälsa och säkerhet grundar
sig på vår förmåga att ständigt ta fram
mer effektiva lösningar för att i vardagen
förbättra våra medarbetares levnads- och
arbetsvillkor. Förebyggande av olyckor i
arbetet och arbetssjukdomar, ett utökat
ansvar för chefer, insatser för att höja
medarbetarnas medvetenhet, respekt
för balansen mellan arbete och privatliv
m.m., vi identifierar god praxis för
spridning inom koncernen bland annat
under den Internationella hälso- och
säkerhetsveckan som äger rum varje år.

KUNDERNA
OCH MOTTAGARNA AV
TJÄNSTERNA

Veolia vidtar de åtgärder som behövs för
att värna om sina medarbetares säkerhet
vid genomförandet av sina uppdrag
överallt i världen. I samarbete med myndigheter och genom sitt interna förfarande för säkerhet i samband med resor

I relationerna med sina kunder försäkrar
sig Veolia i första hand om att det
respekterar sina lagstadgade och
avtalsenliga skyldigheter. Utöver själva
regelverket, förbinder sig koncernen att
vara lyhörd, utveckla och genomföra
lösningar som uppfyller behoven och
förväntningarna hos kunderna inom
såväl offentlig som privat sektor, liksom
mottagarna av tjänsterna som
koncernen anlitats för att tillhandahålla.
Tillsammans med sina kunder och
behöriga aktörer fokuserar Veolia framför
allt på att utveckla anpassade utbud som
gör det möjligt att förbättra tillgången
till alla grundläggande samhällstjänster.
Bevarande och skydd av alla tillgångar
är en garanti för tjänstekvaliteten och
koncernens resultat.
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” AKTIVT DELTA I
UPPBYGGNADEN
AV ETT SAMHÄLLE SOM
VERKAR FÖR HÅLLBAR
UTVECKLING. ”
LEVERANTÖRER OCH
TJÄNSTEFÖRETAG
I enlighet med bestämmelserna fastställer
Veolia objektiva kriterier för val
av leverantörer och tjänsteföretag.
Kriterierna bygger på leverantörernas
förmåga liksom deras respekt för den
värdegrund, de etiska regler och den
inriktning på hållbar utveckling som
koncernen fastställt. Bland de
grundläggande värderingar som anges
i stadgan som styr valet av
leverantörerna finns framför allt förbudet
mot tvångsarbete och barnarbete.
I sin relation till leverantörer, tjänsteföretag
och kunder ger Veolia högsta prioritet
åt kampen mot korruption av offentligt
eller privat anställda. För Veolia är det
bland annat viktigt att medarbetarna
endast ska kunna ge eller ta emot, i
undantagsfall och i eget namn,
inbjudningar eller presenter av ringa
värde och som inte är av ekonomisk art.
I händelse av tvivel, uppmanas
medarbetarna att ta kontakt med sin
överordnade.

Slutligen anstränger sig Veolia att
respektera de bestämmelser som omger
anlitande av underleverantörer och
externa företag, i synnerhet när det
gäller hälsa och säkerhet. När koncernen
anlitar en kommersiell mellanhand följer
Veolia ett specifikt förfarande för att
försäkra sig om sin integritet. Genom
förfarandet godkänns valet av
tjänsteföretag, fastställs uppdrag och
ersättning enligt ett standardavtal,
därtill kan koncernen enligt strikta regler
försäkra sig om att tjänsterna verkligen
utförts.
SAMHÄLLET
Hantering av miljöpåverkan,
förebyggande av risker och utbildning
Tack vare utbyggnaden av sitt system för
miljöledning har Veolia fått ett verktyg för
att begränsa det ekologiska fotavtrycket
från sina eller sina kunders verksamheter,
liksom för att förebygga och minska
industriella, sanitära och miljömässiga
risker på anläggningarna. På ett mer
övergripande plan prioriterar koncernen
utbildning och kunskapshöjande
åtgärder för medarbetare och kunder om
miljöskydd och hälsa. Inom ramen för
detta utformar Veolia specifika program
för utbildning och satsningar på
information och ökad medvetenhet.
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Dialog med berörda aktörer
Att aktivt delta i uppbyggnaden av ett
samhälle som åtagit sig att verka för en
hållbar utveckling innebär att Veolia för
en dialog med sina olika berörda aktörer
och framför allt de befolkningar som bor
i närheten av de platser där koncernen
är verksam, icke-statliga organisationer
eller andra representanter för
civilsamhället. Veolia bemödar sig alltså
om att föra denna dialog såväl på lokal
som internationell nivå.
Sponsring
Våra partnerskap vittnar om koncernens
ekonomiska, sociala och miljömässiga
engagemang. Med respekt för
grundläggande värden stödjer vi regional
utveckling och lyfter fram berörda
regioner vilket på så vis stärker
relationerna till alla berörda aktörer.

Veolias engagemang i partnerskap visar
sig bland annat i form av sponsring
som granskas och godkänns av speciella
kommittéer enligt god praxis. Dessa
åtgärderna följs sedan upp genom
lokala initiativ inom de operativa
enheterna.
Mecenatskap
Veolias mecenatverksamhet till förmån
för solidaritet är huvudsakligen
samlad och samordnad inom Veolias
företagsstiftelse som stödjer aktioner
som är av allmänt intresse och utan
vinstintressen för att motverka social
utslagning och främja skydd av miljön
inom tre prioriterade insatsområden:
- humanitära nödlägen och
utvecklingsbistånd som gäller tillgång
till vatten, energiförvaltning och
avfallshantering;
- social sammanhållning och vägar
till sysselsättning;
- skydd av miljön och den biologiska
mångfalden.

Uppdaterade i maj 2021

ETISKA RIKTLINJER

17

VÅRA ÅTGÄRDER

AKTIEÄGARNA OCH
INVESTERARNA
Företagsstyrning, finansiell etik och
efterlevnad av franska börsregler
I egenskap av börsnoterat företag,
ansluter sig Veolia till den franska
Koden för företagsstyrning AFEP/
MEDEF som beskriver principerna som
styr styrelsens och dess kommittéers
sammansättning och funktion (varav
redovisnings- och revisionskommittén),
ersättning till personer i företagsledande
ställning som innehar uppdrag och
styrelseledamöter, samt den information
som lämnas till aktieägarna och
marknaderna på detta område.
Dessutom har koncernen antagit en
uppförandekod för finansiellt ansvariga
som definierar regler för god
förvaltningssed som gäller ansvariga
med uppgift att godkänna informationen
knuten till finans och redovisning.
Den ålägger dem speciella skyldigheter i
fråga om integritet, skyndsamhet, intern
kontroll och övervakning i samband med
finansiell rapportering.

Veolia har även upprättat en
uppförandekod för värdepappershandel
för att förebygga risken för överträdelser
mot börslagstiftningen om insiderbrott.
Koden påminner ledningen och
medarbetarna om deras skyldighet att
hålla all insiderinformation som de kan
ha kännedom om konfidentiell och
avhålla sig ifrån all värdepappershandel
med Veolia-aktien fram tills berörd
information tillkännages för
marknaderna. Veolia bemödar sig
om att se till att bestämmelserna i
uppförandekoden respekteras av
styrelsen och medarbetare som har
kännedom om insiderinformation
genom att upprätta listor över
personer som tillfälligt är initierade.
Veolia följer franska börsregler och inom
ramen för detta har koncernen utarbetat
uppförande- och vaksamhetsregler
som är tillämpliga på alla jurister, både
interna och externa konsulter.
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Information till marknaderna
Veolia försäkrar sig om riktigheten i
redovisning och finansiell information.
Intern finansiell kontroll syftar till att
ge en rimlig försäkran om att enhetens
redovisning upprättats på ett exakt och
korrekt sätt, att transaktionerna beviljats
i vederbörlig ordning, att allt har gjorts
för att undvika bedrägeri eller otillåtna
transaktioner för att på så vis
undvika felaktig eller falsk registrering
av transaktionerna i koncernens
koncernredovisning.
Veolia ägnar den finansiella
rapporteringen största uppmärksamhet
och har upprättat en kommitté för
finansiell rapportering som har i uppdrag
att införa och upprätthålla förfaranden
som säkerställer tillförlitligheten i
återkoppling och kontroll av betydelsefull
information som i årsredovisningarna.

Mer allmänt är den finansiella
rapporteringen föremål för en specifik
kontroll och ett specifikt förfarande inom
Veolia. Hanteringen sker löpande på
avdelningen för finansiell rapportering
som godkänner den och samordnar
sin verksamhet med den verkställande
ledningen och Veolias olika driftsledningar
som medverkar i processen.
KONKURRENTERNA
De flesta länder där koncernen
är verksam har antagit en
konkurrenslagstiftning som bidrar till
att främja en fri konkurrens som inte
är snedvriden. Veolia ber alla sina
medarbetare vara vaksamma och se till
att dessa bestämmelser följs som även
ingår i Riktlinjer för efterlevnad av
konkurrenslagstiftning. Veolia
uppmuntrar även alla medarbetare att
identifiera de områden som kan innebära
svårigheter när det gäller konkurrensrätt
och om så är fallet, ta kontakt med sina
operativa chefer och företagets jurister.
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MYNDIGHETER
Veolia-koncernen bidrar på ett öppet
sätt till utarbetande av bestämmelser
och offentlig politik genom att ställa
sin expertis till förfogande för olika
myndigheter. Denna verksamhet där vi
företräder vissa intressen är organiserad
med respekt för interna standarder som
fastställts av koncernen, helt i enlighet
med befintliga nationella och
överstatliga rättsliga ramar. Genom
dessa åtgärder gentemot myndigheter
bidrar Veolia till att upplysa alla berörda
parter om effekten och konsekvenserna
av bestämmelser och politik på deras
verksamhetsområde.
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För att dessa värderingar och uppföranderegler
ska tillämpas har koncernen upprättat
en speciell organisation för interna förfaranden.
Detta återspeglas i de olika rubriker som
behandlas i dessa riktlinjer och innebär
satsningar på information och ökad
medvetenheten internt, liksom regler för
juridisk och finansiell uppföljning, samt
för kontroll.

DE ÄR STRUKTURERADE KRING:
En etisk kommitté
Kommittén består av fem ledamöter
utsedda av Comex inom Veolia
Environnement som kan vara anställda,
tidigare anställda eller personer som
anlitats externt och som uppfyller de
garantier för oberoende och kompetens
som krävs. Kommitténs ledamöter är
oberoende i utförandet av sitt uppdrag och
får varken ta emot några instruktioner
från den verkställande ledningen eller
avsättas från sina uppdrag som är
fyraåriga och kan förlängas.

Veolias etiska kommitté har till uppgift
att försäkra sig om att de grundläggande
värderingar koncernen och alla dess
medarbetare ansluter sig till och som
beskrivs i dessa Etiska riktlinjer tillämpas
på rätt sätt.
För detta ändamål har den etiska
kommittén framför allt i uppdrag:
- att lägga fram eventuella
rekommendationer som rör Veolias
grundläggande värderingar och
principer, antingen på områden som
kommittén själv väljer att ta upp eller
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” MÖJLIGHET ATT VÄNDA
SIG TILL DEN ETISKA
KOMMITTÉN VIA VEOLIAS
SPECIELLA PLATTFORM
FÖR VISSELBLÅSNING. ”
med anledning av frågor som
riktats till den;
- att med hänsyn till det lokala
sammanhanget försäkra sig om att
de etiska riktlinjerna sprids och att 		
koncernens alla medarbetare får en
god förståelse av dem;
- att föreslå tillägg eller justeringar av
de etiska riktlinjerna;
- att se till att den verkställande
kommittén och Veolias berörda bolag
genomför den nödvändiga anpassning
av det yrkesmässiga beteendet till de
värderingar och principer som beskrivs
i de etiska riktlinjerna;
- att varje gång det är nödvändigt
meddela berörda enheter om
beteenden som misstänks strida
mot Veolia-koncernens värdegrund och
uppföranderegler.

verksamheters specifika karaktär och den
rättsliga och sociala ramen i de länder
där de är etablerade.
Den etiska kommittén har beviljats all
den auktoritet som krävs för att utöva
sina åligganden gentemot Veolias bolag,
såväl i Frankrike som utomlands.
Den kan således få tillgång till relevanta
handlingar och höra koncernens alla
medarbetare, dess revisorer och tredje man.
Vid utförandet av sitt uppdrag stöder
sig kommittén på Veolias interna enhet
för revision och kan begära att den
ska ingripa i alla frågor som gäller de
Etiska riktlinjerna. Kommittén kan även
utnyttja tjänster från externa experter
och bege sig till alla anläggningar på alla
koncernens bolag. Den redovisar årligen
sin verksamhet för Veolia Environnements
styrelse.
Ett nätverk av ”etiska kontaktpersoner”
Kommittén förfogar över ett nätverk
av ”etiska kontaktpersoner” som är
landscheferna och som tillsammans med
kommittén deltar lokalt i tillämpningen
av koncernens etiska policy.

Inom ramen för sitt uppdrag ska den
etiska kommittén tolka de etiska
riktlinjerna med hänsyn till mångfalden
av bolag som ingår i koncernen, deras

Uppdaterade i maj 2021

22 ETISKA RIKTLINJER

VÅR ORGANISATION

En rätt att slå larm på koncernnivå
Medarbetare som misstänker att
uppförandereglerna i dessa riktlinjer inte
respekteras och som anser det olämpligt
att informera sin närmaste överordnade,
eller som inte är nöjd med responsen
som denna gett, har möjlighet att vända
sig till den etiska kommittén som är ett
oberoende organ, via Veolias plattform
för visselblåsning speciellt avsedd för
detta ändamål. Detta förfarande för att
anmäla missförhållanden måste följa de
lagar och regler som gäller i det land där
medarbetaren bor och/eller utövar sin
verksamhet.
När det gäller de anmälningar som anses
falla under området för regelefterlevnad
(korruption, otillbörlig påverkan, illojal
konkurrens, brott mot miljöskyddslagen,
penningtvätt i terrorsyfte och finansiering
av terrorism, brott mot lagstiftning om
mänskliga rättigheter) överlämnas de
av den etiska kommitténtill koncernens
funktion för regelefterlevnad som efter
att ha bekräftat mottagandet sköter
hanteringen av dessa ärenden samtidigt
som den underrättar kommittén om hur
de fortskrider och därefter informerar om
att de avslutats.

De övriga anmälningarna hanteras av
den etiska kommittén, antingen direkt
eller genom sina landsombud som
rapporterar direkt till den.
Både Veolia och den etiska kommittén
garanterar att informationen om
medarbetarna, de misstänkta personerna
och de påstådda förhållanden som
anmälan gäller hanteras med fullständig
sekretess.
På samma sätt förbinder sig Veolia att
ingen medarbetare ska utsättas för
diskriminering i någon form, i synnerhet
inte trakasserier eller andra repressalier,
på grund av utnyttjandet av rätten att
slå larm.
Regler för utnyttjande av rätten att slå
larm inom Veolia finns till de anställdas
förfogande.
Tredje man i förhållande till företaget kan
vända sig direkt till den etiska kommittén
via plattformen Whispli och även
som tidigare via e-brevlådan för
anmälningar om missförhållanden
(ethique.ve@veolia.com) eller per telefon
(+33 1 85 57 76 76) särskilt när det gäller
omständigheter som de anser utgör
korruption eller otillbörlig påverkan.
Uppförandekoden för
korruptionsbekämpning som koncernen
fastställt finns som bilaga till dessa
riktlinjer.
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