Международни бизнес принципи на Pfizer за борба с
подкупите и корупцията
Pfizer има дългогодишна политика, забраняваща подкупа и корупцията при извършването
на дейностите ни в САЩ или в чужбина. Pfizer се ангажира да извършва дейностите
си почтено и да действа етично и законно в съответствие с всички приложими закони
и наредби. Очакваме същата ангажираност от консултантите, посредниците,
представителите или други компании и лица, които действат от наше име
(„Бизнес съдружници“), както и тези, които действат от името на Бизнес съдружниците
(напр. подизпълнители), във връзка с работата за Pfizer.

Подкуп на държавни служители
Повечето страни имат закони, които забраняват плащане, предлагане или обещаване
на плащане или каквото и да е ценно нещо (пряко или непряко) на Държавен служител,
когато плащането е предназначено да повлияе на служебно действие или решение за
присъждане или задържане на търговска дейност.
Държавен служител се тълкува в по‐широк смисъл и означава:
(i)

всеки избран или назначен Държавен служител (напр. законодател или член на
Държавно министерство);

(ii)

всеки служител или лице действащо за или от името на Държавен служител,
посредник, или предприятие изпълняващо държавна функция, или което е
собственост или под контрола на Държавата (напр. здравен специалист на работа
в държавна болница или изследовател на работа в държавен университет);

(iii)

всеки член на ръководството на политическа партия, кандидат за държавна
служба, длъжностно лице, или служител или лице, което действа за или от
името на политическа партия или кандидат за държавна служба;

(iv)

всеки служител или лице, което действа за или от името на публична
международна организация;

(v)

всеки член на кралско семейство или член на въоръжените сили; както и

(vi)

всяко лице, което по друг начин влиза в категорията Държавен служител
съгласно закона.

„Правителство“ означава всички държавни нива и подразделения (т.е. местни,
регионални, или национални и административни, законодателни или изпълнителни).
Поради широкия смисъл на това определение на „Държавен служител“, има вероятност
Бизнес съдружниците да взаимодействат с Държавен служител в обичайния ход на своята
дейност от името на Pfizer. Лекари, които работят в държавни болници, например, ще се
считат за „Държавни служители“.
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Законът на САЩ за чуждестранните корупционни практики (FCPA) забранява извършване,
обещаване или разрешаване на плащане, или предоставяне на каквото и да е нещо със
стойност на Държавен служител с цел да се повлияе неправомерно или корупционно върху
този служител, за да извърши държавно действие или вземе решение за съдействие на
дружество при получаване или запазване на търговска дейност, или по друг начин да се
облагодетелства незаконно. FCPA също така забранява на дружество или физическо лице
да използва друго дружество или физическо лице за осъществяване на подобни действия.
Като дружество в САЩ, Pfizer трябва да съблюдава FCPA и би могло да бъде подведено под
отговорност вследствие на действия, извършени от Бизнес съдружник където и да е по света.
Принципи за борба с подкупите и корупцията, управляващи взаимодействията
с правителства и държавни служители
Бизнес съдружниците трябва да съобщават и да се придържат към следните принципи
относно взаимодействията си с Правителства и Държавни служители:
•

Бизнес съдружниците, както и тези, които действат от тяхно име във връзка
с работа за Pfizer, не могат пряко или непряко да извършват, обещават или
разрешават извършване на корупционно плащане, или да дават каквото и да
е нещо със стойност на Държавен служител, за да склонят този Държавен служител
да извърши държавно действие или да вземе решение, което да помогне на Pfizer
да получи или запази търговска дейност. Бизнес съдружниците, както и тези, които
действат от тяхно име във връзка с работа за Pfizer, не могат никога пряко или
непряко да извършват плащане или да предлагат какъвто и да е предмет или
облага на Държавен служител, независимо от стойността им, като стимул за този
Държавен служител да одобри, реимбурсира, предпише, или закупи продукт на
Pfizer, да повлияе на резултата от клинично изпитване, или по друг начин да
облагодетелства неправомерно бизнес дейностите на Pfizer.

•

При провеждане на свързаните с Pfizer дейности, Бизнес съдружниците и тези, които
действат от тяхно име във връзка с работа за Pfizer, трябва да разбират и съблюдават
местното законодателство, наредби или работни процедури (включително
изисквания на държавни организации като държавни болници или изследователски
институции), които налагат лимити, ограничения или задължения за оповестяване
при компенсация, финансова помощ, дарения или подаръци, които могат да бъдат
давани на Държавни служители. Ако Бизнес съдружник е несигурен относно
значението или приложимостта на установени лимити, ограничения или изисквания
за оповестяване относно взаимодействията с Държавни служители, този Бизнес
съдружник следва да се консултира с неговото или нейно основно лице за контакт в
Pfizer, преди да влезе в такива взаимоотношения.

•

На Бизнес съдружниците, както и на тези, които действат от тяхно име във връзка
с работа за Pfizer, не се позволява да предлагат поощрителни суми. „Поощрителна
сума“ е номинално плащане на Държавен служител с цел осигуряване или
ускоряване на изпълнението на рутинно, обективно правителствено действие.
Примерите за поощрителни суми включват плащания за ускоряване на
обработката на лицензи, разрешителни или визи, за които всички документи са
в изрядност. В случай, че Бизнес съдружник, или някой, който действа от
негово/нейно име във връзка с работа за Pfizer, получи или разбере за молба или
искане за поощрителна сума или подкуп във връзка с работа за Pfizer, Бизнес
съдружникът докладва своевременно тази молба или искане на своето лице за
контакт в Pfizer, преди да предприеме по‐нататъшно действие.
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Търговски подкупи
Подкупи и корупция могат да се срещнат също във взаимоотношения, които не са
с правителство, а са между дружества. Повечето страни имат закони, които забраняват
предлагането, обещаването, даването, искането, получаването, приемането или
съгласието да се приемат пари или каквото и да е ценно нещо в замяна на неправомерно
облагодетелстване на дейността. Примерите за забранено поведение биха могли да
включват, но не само, даване на скъпи подаръци, разточително гостоприемство, рушвети
или възможности за инвестиране, с цел неправомерно стимулиране за закупуване на
стоки или услуги. На колегите от Pfizer не се разрешава да предлагат, дават, подтикват към
или приемат подкупи, и очакваме нашите Бизнес съдружници, както и тези, които действат
от тяхно име във връзка с работа за Pfizer, да се придържат към същите принципи.
Принципи за борба с подкупите и корупцията, управляващи взаимодействията с частни
лица и колеги от Pfizer
Бизнес съдружниците трябва да съобщават и да се придържат към следните принципи
относно взаимодействията си с частни лица и колеги от Pfizer:
•

Бизнес съдружниците, както и тези, които действат от тяхно име във връзка
с работа за Pfizer, не могат пряко или непряко да извършват, обещават или
разрешават корупционно плащане, или да предоставят каквото и да е нещо със
стойност на което и да е лице с цел да повлияят на това лице да осигури незаконно
бизнес предимство за Pfizer.

•

Бизнес съдружниците, както и тези, които действат от тяхно име във връзка
с работа за Pfizer, не могат пряко или непряко да подтикват към, да се съгласяват
да приемат или да получават плащане или каквото и да е нещо със стойност като
неправомерен стимул във връзка с търговските си дейности, извършвани за Pfizer.

•

На колегите от Pfizer не се разрешава да получават подаръци, услуги, служебни
облаги, развлечения или други неща, извън такива със символична номинална
парична стойност, от Бизнес съдружници и тези, които действат от тяхно име във
връзка с работа за Pfizer. Освен това, подаръците със символична номинална
стойност се разрешават само ако не се получават твърде често и само в уместни за
даване на подаръци случаи.

Докладване на нарушения по подозрение или действителни такива
От Бизнес съдружниците и тези, които действат от тяхно име във връзка с работа за Pfizer, се
очаква да изказват опасенията си относно потенциални нарушения на тези международни
принципи за борба с подкупите и корупцията или на закона. Такива съобщения могат да се
правят на основното лице за контакт на Бизнес съдружника с Pfizer или, ако Бизнес
съдружникът предпочита, на Групата за съответствие на Pfizer по електронна поща на адрес
corporate.compliance@pfizer.com или на телефон 1‐212‐733‐3026.
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