Mednarodna poslovna načela družbe Pfizer o
preprečevanju podkupovanja in korupcije
Družba Pfizer ima dolgoletno politiko, ki prepoveduje podkupovanje in korupcijo pri poslovanju
v Združenih državah Amerike ali v tujini. Družba Pfizer je zavezana opravljanju poslovanja z
integriteto ter deluje etično in zakonito v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi. Enako predanost
pričakujemo od svetovalcev, zastopnikov, predstavnikov ali drugih podjetij in fizičnih oseb, ki
delujejo v našem imenu (»poslovni partnerji«), kot tudi od tistih, ki delujejo v imenu poslovnih
partnerjev (npr. podizvajalci), ki so povezani z družbo Pfizer.

Podkupovanje državnih uslužbencev
Večina držav ima zakone, ki prepovedujejo dajanje, ponujanje ali obljubljanje denarja ali katere
druge vrednosti (neposredno ali posredno) državnemu uslužbencu, ko bi plačilo vplivalo na
uradno dejanje ali odločitev o dodelitvi ali zadržanju posla.
»Državni uslužbenec« v širšem smislu pomeni:
(i)

vse izvoljene ali imenovane državne uslužbence (npr. zakonodajalec ali član
državnega ministrstva);

(ii)

vse uslužbence ali posameznike, ki delujejo v imenu državnega uslužbenca, agencije ali
podjetja, ki izvaja državno funkcijo oziroma je v državni lasti ali pod državnim nadzorom
(npr. zdravstveni delavec, zaposlen v državni bolnišnici, ali raziskovalec, zaposlen na
državni univerzi);

(iii)

vse uslužbence političnih strank ali kandidate za javno funkcijo, uradnike oziroma
uslužbence ali posameznike, ki delujejo v imenu politične stranke ali kandidata za
javno funkcijo;

(iv)

vse uslužbence ali posameznike, ki delujejo v imenu javne mednarodne organizacije;

(v)

vse člane kraljeve družine ali pripadnike vojske; in

(vi)

vse posameznike, ki so glede na zakonodajo kako drugače kategorizirani kot
državni uslužbenci.

»Država« pomeni vse ravni in enote oblasti (t.j. lokalne, regionalne ali nacionalne in upravne,
zakonodajne ali izvršne).
Ker je ta definicija »državnega uslužbenca« tako široka, bodo verjetno poslovni partnerji v stiku
z vladnim uslužbencem pri vsakodnevnem poslovanju v imenu družbe Pfizer. Za
»državne uslužbence« se na primer štejejo zdravniki, ki so zaposleni v bolnišnicah v državni lasti.
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Ameriški Zakon o tujih korupcijskih dejanjih (Foreign Corrupt Practices Act – »FCPA«)
prepoveduje izvrševanje, obljubljanje ali odobritev plačila ali dajanja katere koli vredne
stvari neameriškemu državnemu uslužbencu za neprimerno ali koruptivno vplivanje na tega
uslužbenca, da bi z državnim predpisom ali odločitvijo pomagal podjetju pri pridobivanju ali
zadržanju posla ali kako drugače pripomogel k neprimerni prednosti. FCPA prav tako
prepoveduje podjetju ali osebi, da bi s pomočjo drugega podjetja ali fizične osebe sodelovala
v takšnih dejavnostih. Kot ameriško podjetje mora Pfizer delovati v skladu z zakonom FCPA
in lahko odgovarja v primeru dejanj poslovnega partnerja kjer koli v svetu.
Načela o preprečevanju podkupovanja in korupcije, ki veljajo za interakcijo z državami in
državnimi uslužbenci
Poslovni partnerji morajo pri interakciji z državami in državnimi uslužbenci komunicirati in
delovati v skladu z naslednjimi načeli:
•

Poslovni partnerji in tisti, ki delujejo v njihovem imenu v zvezi z delom za družbo Pfizer,
ne smejo neposredno ali posredno izvajati, obljubljati ali odobriti koruptivnega plačila ali
dajati katere koli vredne stvari državnim uslužbencem, da bi ti izvedli kakršno koli
dejanje ali sprejeli odločitve, ki bi družbi Pfizer pomagale pri pridobivanju ali zadržanju
posla. Poslovni i partnerji in tisti, ki delujejo v njihovem imenu v zvezi z delom za družbo
Pfizer, ne smejo nikoli plačati ali ponuditi plačila kakršne koli vrste ali ugodnosti
državnim uslužbencem, ne glede na vrednost, kot neprimerno spodbudo za odobritev,
povračilo, predpis ali nakup izdelka družbe Pfizer, za vpliv na rezultate klinične raziskave
ali kakšno drugačno ugodnost za poslovanje družbe Pfizer.

•

Pri izvajanju dejavnosti, povezanih z družbo Pfizer, morajo poslovni partnerji in tisti, ki
delujejo v njihovem imenu v zvezi z delom za družbo Pfizer, razumeti in spoštovati
lokalne zakone, predpise ali delovne postopke (vključno z zahtevami državnih entitet,
kot so bolnišnice ali raziskovalne ustanove v državni lasti), ki postavljajo omejitve,
prepovedi ali obveznosti po razkritju o nadomestilu, finančni podpori, donacijah ali
darilih, ki jih prejmejo državni uslužbenci. Če je poslovni partner negotov glede pomena
ali uporabnosti navedenih omejitev, prepovedi ali zahtev za razkritje v zvezi z
interakcijami z državnimi uslužbenci, se mora poslovni partner pred takšno interakcijo
posvetovati s svojo primarno kontaktno osebo pri družbi Pfizer.

•

Poslovni partnerji in tisti, ki delujejo v njihovem imenu v zvezi z delom za družbo Pfizer,
ne smejo ponujati plačil za pospešitev postopka. »Plačilo za pospešitev postopka« je
nominalno plačilo državnemu uslužbencu za namene zavarovanja ali pospešitve
rutinskega postopka, nediskrecijskega državnega ukrepa. Primeri plačil za pospešitev
postopka vključujejo pospešitev obdelave licenc, dovoljenj ali viz, za kar je potrebna
urejena dokumentacija. Če poslovni partner ali nekdo, ki deluje v njegovem imenu v
zvezi z delom za družbo Pfizer, prejme zahtevo za plačilo ali podkupnino v zvezi z delom
za družbo Pfizer ali je s tem seznanjen, mora pred nadaljnjim ukrepanjem takšno
zahtevo takoj prijaviti svoji primarni kontaktni osebi pri družbi Pfizer.
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Komercialna podkupnina
Do podkupovanja in korupcije lahko pride tudi pri razmerjih med dvema podjetjema, ki nista
v državni lasti. Večina držav ima zakone, ki prepovedujejo ponujanje, obljubljanje, dajanje,
zahtevanje, prejemanje, prevzemanje ali sprejemanje denarja ali katere koli vredne stvari
v zameno za neprimerno poslovno prednost. Primeri prepovedanega obnašanja lahko
vključujejo, vendar niso omejeni na draga darila, prekomerno gostoljubnost, provizije ali
priložnosti za vlaganje, ki bi povzročili nakup dobrin ali storitev. Sodelavci družbe Pfizer ne smejo
ponujati, dajati, zahtevati ali sprejemati podkupnin in enako pričakujemo od naših poslovnih
partnerjev in tistih, ki delujejo v njihovem imenu v zvezi z delom za družbo Pfizer.
Načela o preprečevanju podkupovanja in korupcije, ki veljajo za interakcijo z zasebnimi
strankami in sodelavci družbe Pfizer
Poslovni partnerji morajo pri interakciji z zasebnimi strankami in sodelavci družbe Pfizer
komunicirati in delovati v skladu z naslednjimi načeli:
•

Poslovni partnerji in tisti, ki delujejo v njihovem imenu v zvezi z delom za družbo Pfizer,
ne smejo neposredno ali posredno izvajati, obljubljati ali odobriti koruptivnega plačila ali
dajanja katere koli vredne stvari osebam, da bi te družbi Pfizer zagotovile nezakonito
poslovno prednost.

•

Poslovni partnerji in tisti, ki delujejo v njihovem imenu v zvezi z delom za družbo Pfizer,
ne smejo neposredno ali posredno zahtevati, pristati na sprejetje ali sprejeti plačila ali
katere koli vredne stvari kot neprimerne spodbude v povezavi z njihovimi poslovnimi
dejavnostmi, ki jih izvajajo za družbo Pfizer.

•

Sodelavci družbe Pfizer ne smejo od poslovnih partnerjev in tistih, ki delujejo v njihovem
imenu v zvezi z delom za družbo Pfizer, sprejemati daril, storitev, ugodnosti, zabave ali
drugih stvari, katerih vrednost je večja od simbolične ali nominalne denarne vrednosti.
Darila nominalne vrednosti so tako dovoljena le, če se prejemajo občasno in ob
primernih priložnostih za obdarovanje.

Prijava domnevnih ali dejanskih kršitev
Od poslovnih partnerjev in tistih, ki delujejo v njihovem imenu v zvezi z delom za družbo Pfizer,
se pričakuje, da prijavijo vsak sum, povezan s potencialno kršitvijo teh mednarodnih načel
o preprečevanju podkupovanja in korupcije ali zakonodaje. To se lahko prijavi primarni kontaktni
osebi poslovnega partnerja v družbi Pfizer ali, če poslovni partner tako želi, skupini za skladnost
družbe Pfizer po e‐pošti na naslov corporate.compliance@pfizer.com ali po telefonu na številko
1‐212‐733‐3026.
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