
Parimet e 
Burimeve të 
Përgjegjshme



Tek Philip Morris International (PMI), ne jemi angazhuar 

të bëjmë biznes në pajtim me parimet e njohura 

ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, menaxhimin e 

mjedisit, integritetin e biznesit dhe për anti-korrupsionin. 

Këto vlera na bashkojnë dhe na udhëzojnë, ato bëhen pjesë 

e angazhimit tonë për të drejtat e njeriut dhe e Udhëzuesit 

tonë për Sukses. Ato gjithashtu shprehin angazhimin tonë 

ndaj Dhjetë Parimeve të Paktit Global të Kombeve të 

Bashkuara dhe ndaj Parimeve Udhëzuese të Kombeve të 

Bashkuara për Biznesin dhe të Drejtat e Njeriut.
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Këto vlera përfshijnë sesi ne punojmë me furnizuesit tanë përgjatë sistemit tonë 

të furnizimit. Ky dokument jep Parimet tona të Burimeve të Përgjegjshme, duke 

parashikuar kërkesat e procesit dhe të përmbushjes, që janë të zbatueshme 

për të gjithë furnizuesit që bëjnë biznes me PMI-në. Nëpërmjet zbatimit të tyre, 

qëllimi ynë është të arrijmë përmirësime të dukshme dhe të prekshme në sistemin 

tonë të furnizimit. Ne besojmë tek angazhimi dhe përkrahja e furnizuesve tanë për 

përmirësimin e vazhdueshëm që na ndihmon për të realizuar këtë objektiv.

Përgjatë viteve, ne kemi punuar me shumë nga furnizuesit tanë në nisma të 

rëndësishme, siç janë programet tona Praktikat e Mira të Bujqësisë dhe Praktikat 

e Veprimtarisë Bujqësore. Ne i vlerësojmë të gjitha përpjekjet e furnizuesve tanë 

për të na ndihmuar në qëllimin tonë për t’i përdorur produktet dhe shërbimet tona në 

mënyrë të përgjegjshme dhe për të krijuar vlerë të qëndrueshme përgjatë sistemit tonë 

të furnizimit. 

Duke u ngritur në bashkëpunimin tonë ekzistues, ne planifikojmë të zbatojmë 

një industri - program udhëheqës qëndrueshmërie, së bashku me furnizuesit 

tanë. Besojmë se përpjekjet e përbashkëta me furnizuesit tanë për të krijuar një sistem 

furnizimi më të qëndrueshëm do të ofrojnë mjaft mundësi për të forcuar marrëdhëniet 

tona të biznesit dhe për të krijuar vlera për shoqëritë tona respektive.

Presim që të gjithë furnizuesit tanë të zbatojnë Parimet e Burimeve të 

Përgjegjshme në mënyrë të rregullt dhe transparente. Në veçanti, ne i bëjmë thirrje 

atyre të:

 •  Zbatojnë procese ose të shfrytëzojnë sistemet ekzistuese që i 

mundësojnë furnizuesit të identifikojnë, shmangin ose zbusin rreziqet 

dhe ndikimet, në veprimtarinë dhe marrëdhëniet e tyre të biznesit.

 •  Vlerësojnë veprimtarinë dhe sistemin e furnizimit përkundrejt 

Parimeve të Burimeve të Përgjegjshme ose përkundrejt çdo 

standardi të ngjashwm bazuar në Paktin Global të Kombeve të 

Bashkuara dhe në Parimet Udhëzuese të Kombeve të Bashkuara.

 •  Të komunikojnë dhe të angazhohen në mënyrë aktive me 

punëtorët, furnizuesit dhe pronarët e tyre, me qëllim që ta drejtojnë 

vëmendjen tek shqetësimet e mundshme.
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Trajtimi i njerëzve me respekt dhe dinjitet është moment kyç për mënyrën sesi 

bëjmë biznes tek PMI-ja. Angazhimi ynë i vitit 2015 ndaj Paktit Global të Kombeve 

të Bashkuara veproi si katalizator për një përqasje më sistematike ndaj të drejtave 

të njeriut për t’iu përmbajtur Parimeve Udhëzuese të Kombeve të Bashkuara për 

Biznesin dhe të Drejtat e Njeriut. Ne presim që furnizuesit tanë të bëjnë të njëjtën gjë. 

Për të arritur këtë, furnizuesit tanë duhet të kenë politika dhe praktika të gatshme, që 

të jenë të përshtatshme për madhësinë dhe rrethanat e tyre, duke përfshirë:

 •  Një angazhim politik për respektimin e të drejtave të njeriut; 

 •  Një proces kontrolli të duhur të të drejtave të njeriut për të 

identifikuar, parandaluar, zbutur dhe për të mbajtur parasysh 

ndikimet tek të drejtat e njeriut; dhe 

 •  Proceset, duke përfshirë mekanizma e ankimit kur është e mundur, 

për të mundësuar rivendosjen e të drejtës për çdo ndikim negativ 

ndaj të drejtave të njeriut që shkaktojnë ose kontribuojnë ndaj tyre. 

 

TË DREJTAT E 
NJERIUT
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Furnizuesit e PMI-së duhet të identifikojnë, të shmangin dhe të 

trajtojnë ndikimet negative tek të gjitha të drejtat e njeriut të njohura 

ndërkombëtarisht, duke përfshirë ato që vijojnë, por pa u kufizuar në to: 

Puna e detyruar dhe trafikimi i njerëzve 

Mos u angazhoni ose mos lejoni përdorimin e punës së detyruar ose të trafikuar. 

Bëni kujdes për të identifikuar dhe trajtuar çdo formë të skllavërisë moderne 

në veprimtaritë dhe sistemin e furnizimit, duke përfshirë burgimin, kontratat 

detyruese, ato të borxhit, skllavëruese ose çdo lloj forme të punës së detyruar. 

Kreditë (huatë) ose pagat e parapaguara duhet të bazohen në terma të drejta 

dhe të ndershme, që u shpjegohen me qartësi punëtorëve, të vendosura 

me marrëveshje reciproke, dhe që nuk i kërkojnë punëtorit të qëndrojë me 

punëdhënësin deri sa të kryhet pagesa. Mos mbani as mos konfiskoni dokumentet 

personale të ndonjë punëtori, duke përfshirë pasaportat e tyre. Mos lejoni 

punëtorët të paguajnë tarifa për rekrutimin, shqyrtimin ose për vendin e punës, 

dhe bëni marrëveshje me shkrim me të gjithë punëtorët për kushtet e punësimit 

të tyre në momentin e rekrutimit.

Puna e të miturve 

Mos përdorni punën e të miturve. Të miturit mund të punësohen në rrethana të 

kufizuara, me kusht që ata të jenë të paktën 15 vjeç, mosha minimale ligjore ose 

mosha për kryerjen e edukimit të detyrueshem, cilado të jetë më e larta. Punëtorët 

nën moshën 18 vjeç nuk mund të kryejnë punë që dëmton shëndetin, sigurinë ose 

zhvillimin e tyre emocional, ose të kryejnë punë që ka lidhje me tregtimin dhe shitjen 

e produkteve të duhanit.



Koha e punës 

Lejoji punëtorët të bëjnë pushim. Orët e rregullta të punës të jenë në 

pajtueshmëri me ligjet dhe si rregull mos tejkalo 48 orë pune në javë. Jepini 

punëtorëve një ditë pushim, të paktën 24 orë pa ndërprerje, çdo shtatë ditë. 

Jepini punëtorëve ditë pushimi dhe ditë festash. Duke përfshirë punën jashtë 

orarit, kufizoni punën javore deri në 60 orë dhe merrni pëlqimin e vullnetshëm 

nga punëtorët për punë jashtë orari.

Pagat dhe përfitimet 

Paguani punëtorët në mënyrë të përshtatshme. Kompensimi duhet të jetë i 

mjaftueshëm për të plotësuar nevojat bazë të punëtorëve dhe familjeve të tyre, 

dhe për të krijuar të ardhura e veta. Pagat të përmbushin së paku standartet 

ligjore minimale ose referencat e përshtatshme të industrisë, aty ku nuk ka 

kërkesa ligjore të pagës. Paguani punëtorët rregullisht dhe plotësisht dhe lejoni 

punëtorët të marrin leje dhe përfitime që u njihen me ligj. Mos përdorni zbritjen 

nga paga si masë disiplinore.

Trajtimi i drejtë dhe i barabartë  

Ruani praktikat e punës dhe një mjedis pune që të jetë gjithëpërfshirës 

dhe profesional. Mos toleroni sjellje fyese, përçmuese ose abuzuese ose 

diskriminuese të çfarëdo lloji. Ofroni mundësi marrje në punë dhe punësimi 

të barabarta dhe mos diskriminoni bazuar në karakteristikat personale. Merrni 

vendime objektive lidhur me punësimin bazuar në merita.

Siguria në vendin e punës 

Siguroni një mjedis pune të sigurt dhe të shëndetshëm për të parandaluar 

aksidentet dhe dëmtimet. Identifikoni, vlerësoni dhe konotrolloni rreziqet 

në punë për shëndetin dhe sigurinë. Kur rreziqet nuk mund të kontrollohen 

efektivisht në burim, siguroni që punëtorët të kenë dhe përdorin pajisjet të 

përshtatshme mbrojtëse personale. Trajnoni punëtorët rregullisht për shëndetin 

dhe sigurinë, si dhe mbani evidencat e duhura. Strehimi, kur sigurohet 

drejtpërdrejt ose nëpërmjet një pale të tretë, të jetë i pastër, i sigurtë dhe të 

plotësojë nevojat bazë të punëtorëve.
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Liria e anëtarësimit  

Mbani qëndrim të hapur ndaj aktiviteteve të sindikatave dhe organizatave të tjera 

të punëtorëve. Respektoni dhe mos ndërhyni në të drejtën e punëtorëve për të 

formuar apo për t’iu bashkuar një sindikate ose organizate përfaqësuese sipas 

zgjedhjes së tyre. Njihni të drejtat e punëtorëve për të negociuar kolektivisht. 

Njihni mundësinë e përfaqësuesve të punëtorëve të kryejnë funksionet e tyre 

përfaqësuese në vendin e punës, si dhe të komunikojnë hapur në lidhje me 

kushtet e punës pa patur frikë nga diskriminimi, masat ndëshkuese, kërcënimi 

ose ngacmimi. 

Të drejtat mbi pronën 

Respektoni të drejtat dhe titujt e individëve dhe komuniteteve lokale, duke 

përfshirë komunitetet indigjene, mbi të drejtat e tyre mbi pronën dhe atë 

natyrore. Angazhohuni në bisedime të drejta me pronarët lokalë të tokës në 

lidhje me përdorimin dhe transferimin e pronës. Mos u angazhoni në shitblerjeje 

të diskutueshme përsa i përket të drejtave të pronës në shkallë të gjerë, ose 

në çdo shitblerje prone që vjen nga zhvendosja e pavullnetshme e njerëzve. 

Furnizuesit pritet që të jenë transparentë në të gjitha vendimmarrjet mbi 

përdorimin ose transferimin e pronës dhe në pajtueshmëri me parimet e dhënies 

së pëlqimit të lirë, paraprak dhe të informuar. 

Burimi i mineraleve 

Zbatoni një politikë që të sigurojë në mënyrë të arsyeshme se tantali, kallaji, 

tungsteni dhe floriri përbërës në materialet e prodhuara nuk financojnë as u 

shërbejnë grupeve të armatosura në Republikën Demokratike të Kongos, ose 

një shteti fqinj, ose shteteve të tilla siç identifikohen në rregulloret e konfliktit të 

mineraleve herë pas here. Ushtroni kontrollin e duhur në burim dhe në zinxhirin 

e vendeve të ruajtjes së këtyre mineraleve dhe merrni masa për kontrollin e 

duhur të mundshme për t’u kryer nga PMI-ja, kur kërkohet prej saj.

Në varësi të sektorit, vendndodhjes dhe kontekstit në të cilët operojnë 

furnizuesit e PMI-së ose palët e treta, furnizuesit mund të kenë nevojë të 

konsiderojnë të drejta shtesë të njeriut, konkretisht ato lidhur me komunitetet 

lokale dhe grupet e dobta që kërkojnë vëmendje të veçantë, dhe ushtrojnë 

kontrollin e duhur për të identifikuar, parandaluar, lehtësuar dhe vlerësuar 

ndikimet në të drejtat e njeriut tek këto grupe. 
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PËRGJËGËËSIA 
NDAJ MJEDISIT

Pajtueshmëria me mjedisin 

Merrni të gjitha lejet, liçencat dhe aktet e regjistrimit të nevojshme mjedisore dhe 

dokumentoni ato në mënyrë të përshtatshme për operacionet tuaja. Ofroni trajnim 

personelit përkatës për të siguruar njohurinë për lejet dhe kërkesat e tjera ligjore të 

mjedisit dhe veprimtari në pajtueshmëri me to. 

Menaxhimi i mjedisit  

Vendosni një sistem, të përshtatshëm në madhësinë dhe rrethanat tuaja, për të 

menaxhuar çështjet e mjedisit të operacioneve tuaja, duke përfshirë masat për 

të vlerësuar, kontrolluar dhe minimizuar ndikimet në mjedis. Zbatoni politika të 

përshtatshme për të integruar praktikat e mjedisit gjatë operacioneve dhe veprimtarive 

tuaja, si dhe caktoni persona brenda organizatës tuaj të përgjigjen për çështjet e 

mjedisit. Ndërmerrni veprime të menjëhershme për të parandaluar incidentet ose për 

të ndrequr pasajat prej tyre dhe përmirësoni vazhdimisht aktivitetin për mjedisin.
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Konsumi i burimeve dhe minimizimi i mbetjeve 

Minimizoni konsumin e burimeve natyrore, parandaloni ndotjen e mjedisit dhe ulni 

krijimin e mbetjeve, ujërave të pista, emetimet e karbonit dhe ndikimet e tjera në mjedis 

nga operacionet dhe produktet tuaja duke qenë në linjë me parimet parandaluese. 

Vendosni objektiva për përmirësimin, matni performancën dhe raportoni për to. 
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INTEGRITETI
I BIZNESIT
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Tregtoni me integritet  

Duhanpirja shkakton sëmundje të rënda dhe varësi. Për furnizuesit që angazhohen në 

marketing dhe shitjen e produkteve tona, tregtojini dhe shitini ato vetëm te të rriturit. 

Produktet e PMI, si dhe aktivitetet e marketingut dhe të shitjeve nuk janë për të miturit, 

jo-duhanpirësit ose për mos përdoruesit e produkteve pa duhan. 

Rryshfeti dhe korrupsioni 

Mos i jepni rryshfet askujt, në asnjë vend, për asnjë arsye, ose mos lejoni dikë tjetër të 

japë rryshfet në emrin tuaj. Të ofrosh ose të pranosh diçka me vlerë – duke përfshirë 

para, dhurata, favore, argëtime ose edhe punësimin e një të afërti të një zyrtari 

shteti – mund të shihet si një tentativë për të influencuar në veprimet apo vendimet 

profesionale të një personi, pra si pasojë është rryshfet. Mos bëni “pagesa lehtësuese” – 

pagesa të vogla, me para ose në natyrë, për të përshpejtuar një veprim të cilin një zyrtar 

shteti duhet ta kryejë rregullisht si pjesë të punës. Mbani regjistra dhe evidenca të sakta 

që tregojnë të gjitha rastet kur diçka me vlerë i është dhënë i një zyrtari shteti.

Konkurrenca e drejtë dhe e ndershme 

Konkurroni në mënyrë të drejtë bazuar në cilësinë, novacionin, çmimin, publicitetin e 

produkteve ose shërbimeve, si dhe në mjete të tjera legjitime. Kuptoni kërkesat e ligjit 

të konkurrencës, që zbatohen për biznesit tuaj dhe veproni në pajtim me to dhe mos u 

angazhoni me qendrime anti-konkurrencë. 

Informacioni konfidencial dhe pronësia intelektuale 

Ruani dhe mbroni informacionin konfidencial të PMI-së. Përdorni këtë informacion 

vetëm për qëllime që autorizohen për përdorim nga marrëveshja kontraktore. Mos 

ndani informacionin konfidencial pa pëlqimin e PMI-së. Mos mblidhni informacion 

konfidencial për ose nga kompanitë e tjera. Ruani informacionin konfidencial dhe 

privat të punëtorëve siç duhet. Respektoni të drejtat e pronësisë intelektuale dhe 

njohuritë (know-how) e PMI-së dhe kompanive të tjera.



Konfliktet e interesit 

Raportoni te PMI çdo situatë që mund të shfaqet si konflikt interesi në marrëdhënien 

tuaj me PMI-në. Konfliktet e interesit ndodhin zakonisht në situata ku objektiviteti në 

kryerjen e punës është, ose mund të jetë, cenuar nga një interes personal. Situata të 

tilla mund të përfshijnë organizata, individë ose të dyja. 

Tregtia e paligjshme 

Angazhohuni në një biznes të legjitim. Mos lejoni, lehtësoni ose mbështesni falsifikimin, 

kontrabandën, ose krime të tjera të ngjashme, të tilla si pastrimi i parave.

11



ZBATIMI
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Për të mbështetur furnizuesit e PMI-së që të përmbushin Parimet e Burimeve 

të Përgjegjshme, ne kemi zhvilluar një Udhëzues Zbatimi gjithëpërfshirës, që 

shpjegon pritshmëritë tona më me hollësi dhe synon të mbështesë përpjekjet e 

furnizuesve për të zbatuar këto Parime në operacionet dhe marrëdhëniet e tyre 

të biznesit. Ai përfshin rekomandime se si të përmbushen Parimet, dhe sugjeron 

kontrolle operacionale dhe sisteme dokumentimi dhe menaxhimi.



Identifikimi i rreziqeve dhe ndikimeve si dhe gjetja e rrugëve të përshtatshme 

për t’iu përgjigjur atyre mund të marrë kohë. Megjithatë, ne presim nga furnizuesit 

angazhime me mirëbesim për zbatimin e Parimeve të Burimeve të Përgjegjshme, 

duke raportuar progres të matshëm dhe përpjekje të vazhdueshme përmirësimi. Në 

raste të veçanta, ne do të punojmë me furnizuesit për të trajtuar sfidat e identifikuara. 

Megjithatë, nëse nuk ka angazhim të qartë për të parandaluar, lehtësuar dhe mbajtur 

parasysh ndikimet negative, ose nëse ka një mungesë të vazhdueshme veprimi dhe 

përmirësimi, ne do të konsiderojmë zgjidhjen e kontratës. Ne rezervojmë të drejtën 

t’i zgjidhim kontratat menjëherë në rast shkelje të rëndë të Parimeve të Burimeve të 

Përgjegjshme. Performanca e qëndrueshmërisë e furnizuesve do të jetë e rëndësishme 

në vendimin tonë për t’u angazhuar, ose për të vazhduar një marrëdhënie biznesi.

Parimet e Burimeve të Përgjegjshme nuk krijojnë ndonjë të drejtë përtej atyre që 

përfshihen në marrëdhënien kontraktore ndërmjet PMI-së dhe një furnizuesi të PMI-së 

ose çdo pale tjetër; ato nuk janë as premtime, as garanci.

Kodi ynë i Praktikave të Punës Bujqësore dhe Programi i Praktikave të Mira Bujqësore 

vazhdon të zbatohet te fermat, me të cilat ne ose furnizuesit tanë kanë kontrata për të 

kultivuar duhanin për ne.

Furnizuesit mund të tregojnë se ata pajtohen me Parimet e Burimeve të Përgjegjshme 

duke qenë në linjë me standardet ose skemat çertifikuese të krahasueshme bazuar në 

Paktin Global të Kombeve të Bashkuara dhe Parimet Udhëzuese për Biznesin dhe të 

Drejtat e Njeriut të Kombeve të Bashkuara.
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NGRITJA E 
SHQETËSIMEVE
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Ne e mbështesim fuqishëm kulturën e ngritjes së shqetësimeve pa pasur frikën e 

ndëshkimeve kundër atyre që raportojnë shkelje konkrete ose të dyshuara të Parimeve 

të Burimeve të Përgjegjshme. Si rrjedhojë, ne u kërkojmë furnizuesve tanë:

 •  T’i ofrojnë punonjësve mënyra lehtësisht të mundshme për të ngritur 

shqetësime në mënyrë anonime dhe t’i mbrojnë ata nga ndëshkimi.

 •  Të mirëmbajnë sisteme dhe procedura për të hetuar çështjet 

e ngritura dhe për të marë masat e duhura ndërsa mbrojnë 

konfidencialitetin e të gjithë atyre që përfshihen. 

 •  Të zhvillojnë mënyra për individët dhe palët e interesuara jashtë 

organizatës të ngrejnë shqetësime dhe t’i trajtojnë ato sa më parë.

 •  Të informojnë PMI-në nëpërmjet kontaktit të caktuar të PMI-së 

në lidhje me çdo shqetësim apo shkelje të dyshuar të Parimeve të 

Burimeve të Përgjegjshme. 



VLERËSIMET
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Dukshmëria është elementi kyç për mbikëqyrjen e zbatimit të Parimeve të 

Burimeve të Përgjegjshme, kështu ne jemi në gjendje të shohim se si ata me të cilët 

bëjmë biznes parandalojnë, lehtësojnë dhe marrin parasysh ndikimet negative. 

PMI do të verifikojë pajtueshmërinë e furnizuesve me këto Parime nëpërmjet 

vlerësimeve të brendshme dhe të jashtme dhe do të presë që furnizuesit të 

marrin masa konkrete për të mbyllur çdo boshllëk të identifikuar gjatë zbatimit të 

këtyre parimeve. 
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