Међународна правила пословања компаније Pfizer
за борбу против мита и корупције
Компанија Pfizer већ дуго има смернице којима се забрањује подмићивање и корупција
приликом пословања у Сједињеним Државама или иностранству. Компанија Pfizer је
одлучна у томе да своје пословање спроводи са интегритетом, пратећи етичка и правна
правила, у складу са свим примењивим законима и регулативама. Исту такву одлучност
очекујемо и од својих саветника, агената, представника и других компанија и појединаца
који раде у наше име („пословни сарадници“), као и од лица која заступају те пословне
сараднике (нпр. подуговарачи) на пословима везаним за компанију Pfizer.

Подмићивање државних службеника
Већина држава има законе којима се забрањује давање, нуђење и обећавање било каквих
уплата или артикала од вредности (директно или посредно) државном службенику, када је
сврха те уплате утицање на званични пропис или одлуку да се додели или задржи
пословна сарадња.
„Државни службеник“ има широко тумачење и значи следеће:
(i)

сваки изабрани или именовани државни службеник (нпр. законодавац или члан
министарства);

(ii)

сваки запослени или појединац који ради за или у име државног службеника,
агенције или предузећа које обавља државну функцију, у власништву је или под
управом државе (нпр. здравствени радник запослен у државној болници или
истраживач запослен на државном универзитету);

(iii)

сваки члан странке, кандидат за јавну функцију, службеник, запослени или
појединац који ради за политичку странку или кандидата за јавну функцију или
у њихово име;

(iv)

сваки запослени или појединац који ради за јавну међународну организацију или
у њено име;

(v)

сваки члан краљевске породице или припадник војске; и

(vi)

сваки појединац који се по неком другом основу закона сматра државним
службеником.

„Власти“ подразумевају све нивое и подсекторе власти (тј. локалну, регионалну или
националну и административну, законодавну или извршну).
Пошто је ова дефиниција „Државног службеника“ толико широка, велика је вероватноћа
да ће пословни сарадници током свог редовног пословања у име компаније Pfizer доћи у
контакт са државним службеником. На пример, лекари запослени у државним болницама
се сматрају „државним службеницима“.
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Амерички Закон против корупције у страној држави („FCPA“) забрањује давање,
обећавање и одобравање уплата, као и давање артикала од вредности државном
службенику државе ван САД са циљем да се нечасно или неетички утиче на тог
службеника да изврши било какав државни потез или донесе одлуку којом би се
предузећу помогло да придобије или задржи пословну сарадњу, или да на било који
други начин оствари неетичку предност. FCPA законом се такође забрањује предузећима
и појединцима да користе друга предузећа или појединце у те сврхе. Будући да је
компанија Pfizer америчка компанија, она мора да поштује FCPA закон и може се
сматрати одговорном за последице деловања пословних сарадника било где у свету.
Принципи против подмићивања и корупције којима се прописује интеракција са
властима и државним службеницима
Пословни сарадници морају да комуницирају и поступају у складу са следећим
принципима који се односе на њихову интеракцију са властима и државним
службеницима:
•

Пословним сарадницима и лицима која раде у њихово име на пословима везаним
за компанију Pfizer није дозвољено да директно или посредно изврше, обећају или
одобре плаћања мита, нити да дају било шта од вредности државним
службеницима како би их подстакли да изврше државне потезе или донесу одлуке
које би помогле компанији Pfizer да придобије или задржи пословну сарадњу.
Пословним сарадницима и лицима која раде у њихово име на пословима везаним
за компанију Pfizer није дозвољено да извршавају уплате нити да нуде артикле или
повластице државним службеницима, без обзира на вредност, као неетички
подстицај тим државним службеницима за одобравање, рефундирање,
преписивање или куповину производа компаније Pfizer, за утицање на исход
клиничког испитивања или неки други вид неетичког стицања предности за
компанију Pfizer у пословним активностима.

•

При обављању пословних активности у вези са компанијом Pfizer, пословни
сарадници и лица која раде у њихово име на пословима везаним за компанију Pfizer
морају да разумеју и поштују све локалне законе, регулативе и процедуре рада
(укључујући и захтеве државних тела као што су државне болнице или
истраживачке институције) којима се намећу ограничења или обавезе за
обелодањивањем информација о компензацији, финансијској подршци,
донацијама или поклонима који се државним службеницима смеју давати. Уколико
пословни сарадник не разуме значење или примењивост било ког
идентификованог ограничења или захтева за обелодањивањем података у вези са
интеракцијом са државним службеником, требало би да се обрати свом примарном
контакту из компаније Pfizer пре него што започне поменуту интеракцију.
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•

Пословним сарадницима и лицима која раде у њихово име на пословима везаним
за компанију Pfizer није дозвољено да нуде услужна плаћања. „Услужна плаћања“
подразумевају мање уплате државним службеницима са циљем обезбеђивања
или убрзавања рутинске обавезне активности коју прописују власти. Примери
услужних плаћања обухватају уплате ради убрзавања процеса добијања лиценци,
дозвола или виза за које је сва документација исправна. У случају да се од
пословног сарадника или лица које ради у његово име на пословима везаним за
компанију Pfizer захтева или тражи услужно плаћање или мито у вези са
пословањем са компанијом Pfizer, или он сазна за такву ситуацију, пословни
сарадник је у обавези да тај захтев одмах пријави свом примарном контакту из
компаније Pfizer, пре него што предузме било какве даље кораке.

Комерцијално подмићивање
Мито и корупција се појављују и ван сарадње са државним службеницима,
у међукомпанијским односима. Већина држава има законе којима се забрањује да се
у замену за неетичку пословну предност понуди, обећа, пружи, захтева, прими, прихвати
или договори прихватање новца или било чега од вредности. Примери недозвољеног
понашања могу да обухватају, али нису ограничени на пружање скупих поклона,
екстравагантног гостопримства, провизија или могућности инвестирања ради неетичког
подстицања на куповину робе или услуга. Сарадницима компаније Pfizer није дозвољено
да нуде, дају, траже или прихвате мито, а од пословних сарадника и лица која раде
у њихово име на пословима везаним за компанију Pfizer очекујемо да поштују
исте принципе.
Принципи против подмићивања и корупције којима се прописује интеракција
са приватним лицима и сарадницима компаније Pfizer
Пословни сарадници морају да комуницирају и поступају у складу са следећим
принципима који се односе на њихову интеракцију са приватним лицима и сарадницима
компаније Pfizer:
•

Пословни сарадници и лица која раде у њихово име на пословима везаним за
компанију Pfizer не смеју директно нити посредно да дају, обећавају или одобравају
плаћања мита, као ни да другим лицима дају било шта од вредности како би
утицали на њих да компанији Pfizer обезбеде незакониту пословну предност.

•

Пословни сарадници и лица која раде у њихово име на пословима везаним за
компанију Pfizer не смеју директно нити посредно да траже, да се договоре да ће
прихватити или да прихвате уплату или било шта од вредности као неетички
подстицај у вези са пословном активношћу коју обављају за компанију Pfizer.

•

Сарадницима компаније Pfizer није дозвољено да од пословних сарадника и лица
која раде у њихово име на пословима везаним за компанију Pfizer прихвате
поклоне, услуге, повластице, забавне догађаје или друге артикле који имају већу
вредност од симболичне. Поврх тога, поклони мале вредности су дозвољени само
ако се примају ретко и само у приликама прикладним за поклањање поклона.
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Пријављивање сумњивих активности и стварних прекршаја
Од пословних сарадника и лица која раде у њихово име на пословима везаним за
компанију Pfizer се очекује да пријаве потенцијална кршења ових Међународних
принципа против мита и корупције или закона. Ти прекршаји могу да се пријаве примарној
контакт особи пословног сарадника у компанији Pfizer или, уколико то пословном
сараднику више одговара, групи за усклађеност компаније Pfizer е‐поштом на адресу
corporate.compliance@pfizer.com или телефоном на број 1‐212‐733‐3026.
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