Kuusalu Ettevõtjate Liidu (KuEL)
eetikakoodeks
Kuusalu Ettevõtjate Liidu (edaspidi nimetatud Liit) liikmed tunnistavad ja kinnitavad kohustust oma
klientide, tarnijate ees müüa tooteid ja teenuseid kindlaksmääratud ning üheselt mõistetavatel
tingimustel, ajada oma äri eetiliselt, heas usus ja vastavalt seadustele ning rahvusvahelistele lepetele,
seades klientide ja teenuste kasutajate rahulolu saavutamise oma peamiseks eesmärgiks.
Tulenevalt eelnimetatud põhimõtetest annavad Liidu liikmed juhatusele kohustuse ja volitavad
juhatust järgida ja jälgida Liidu liikmete poolt järgmiste põhimõtete täitmist:
 Liidu liikmed täidavad kõiki seadustega sätestatud kohustusi ja teevad koostööd seadusandlike
institutsioonidega.
 Liidu liikmed kohustuvad müüma tooteid ja osutama teenuseid ausa kohtlemise printsiibi alusel,
lähtudes seadusest ja rahvusvahelistest lepetest.
 Liidu liikmed kohustuvad kohtlema teisi ettevõtjaid lugupidamisega ja õiglaselt, kohustuvad
hoiduma avaldamast halvustavaid kommentaare, põhjendamatuid süüdistusi ning eksitavaid
seisukohavõtte teiste ettevõtjate või nende toodete ja teenuste kohta.
 Liidu liikmed kohustuvad oma tegevuses järgima ühiskonnaeetilisi käitumisnorme.
 Liidu liikmetel on keelatud valetada või esitada eksitavaid andmeid oma firma või tegevuse kohta.
 Liidu liikmetel on keelatud oma äris kasutada muid ebaausaid võtteid.
 Liidu liikmed kohustuvad tunnistama ja täitma Liidus vastuvõetud otsuseid, mis on vastavuses
Liidu põhikirjaga ja Eesti Vabariigi seadustega.
Protseduurid eetikakoodeksi rikkumisel
 Juhatus või Liidu liige, kellel on põhjust uskuda, et teine Liidu liige on rikkunud Eetikakoodeksit ja
Liidu põhikirja, esitab sellekohase kirjaliku pöördumise juhatusele.
 Pärast pöördumise esitamist saadab juhatus kirja koos pöördumise koopiaga vastavale Liidu
liikmele nõudega esitada juhatusele seletus esitatud pöördumisele.
 Liidu liige, kelle kohta pöördumine esitati, esitab juhatusele omapoolse kirjaliku seletuse kahe
nädala jooksul juhatuse vastava kirja saamisest. Juhatus võib teistelt Liidu liikmetelt küsida
seisukohta.
 Juhatus vaatab pöördumise koos esitatud seletuse ja Liidu liikmetelt laekunud seisukohtadega läbi
ja võtab vastu otsuse kahe nädala jooksul Liidu liikmete seisukohtade esitamise tähtaja
möödumisest.
 Eetikakoodeksi rikkumise tuvastamisel on juhatusel õigus avaldada liikmele noomitus või liige
Liidust välja arvata.
 Otsus edastatakse kõigile Liidu liikmetele.
 Liidu endine liige, kes on Liidust Eetikakoodeksi rikkumise tõttu välja arvatud, omab õigust
taotleda Liidu liikmeks saamist 1 (ühe) aasta möödumisel tema väljaarvamisest, esitades
Juhatusele rahuldavad tõendid selle kohta, et taotleja on võtnud tarvitusele meetmed Liidust
väljaarvamise põhjuste edaspidiseks vältimiseks.
 Kõikidel Liidu liikmetel on õigus esitada mistahes ajal, mistahes tõendeid juhatusele oma
seisukohtade kaitseks.
 Vastuolu korral Liidu Põhikirja ja Eetikakoodeksi sätete vahel on ülemuslik esimene.

