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עיקרון השתדלנות והפעילויות הפוליטיות
הצהרת עקרונות:
 3Mמעורבת בקהילות שבהן אנו פועלים ,ולפיכך משתתפת באופן פעיל בפעילויות תמיכה בתחום
המדיניות הציבורית והחקיקה ,או "שתדלנות" .אם הדבר הולם 3M ,גם עשויה לתמוך במועמדים
ובוועדות פוליטיות בבחירות .ניתן לעשות שימוש במשאבי  M3לפעילויות פוליטיות ולשתדלנות רק כאשר
הם עולים בקנה אחד עם עקרונות קוד ההתנהגות של  3Mואושרו מראש על-ידי הוועד המנהל של PAC
(עבור ארה"ב) או על-ידי סגן הנשיא האזורי (מחוץ לארה"ב) ,כמו גם על-ידי היועץ המשפטי הממונה
מטעם .3M
המחלקה לענייני ממשל של  3Mמתאמת ומפקחת על פעילויות השתדלנות והפעילויות הפוליטיות של
 .3Mלפני מינוי לוביסט ,הפעלת שתדלנות ישירה או פניה לבעלי תפקידים ציבוריים בשם  ,3Mעל עובדי
 3Mלהתייעץ עם המחלקה לענייני ממשל של .3M
 M3הקימה ועד מנהל של  .PACועד זה מורכב ממנהלים בכירים ב 3M-והוא מפקח על התרומות
הפוליטיות של  3Mועל הפעילויות של ועד הפעולה הפוליטית של  3M PAC .)3M PAC( 3Mהיא קרן
לא מפלגתית שנוצרה בהתאם לחוקי ארה"ב וכוללת תרומות שניתנו מרצון על-ידי עובדים ובעלי מניות.
 3M PACמשמשת לאיסוף תרומות למועמדים בארה"ב ברמה הפדרלית ,המדינית והמקומית ,כמותר
בחוק.
 3Mמכבדת את הזכויות של עובדינו להשתתף בתהליך הפוליטי ולנהל קשרים עם הנציגים הנבחרים
שלהם בזמנם החופשי ותוך שימוש במשאבים הפרטיים שלהם .עם זאת ,אין להשתמש במשאבים
ובמתקנים של  3Mלצורך פעילויות פוליטיות או לפעילויות שתדלנות פרטיות שאינם של .3M
מטרה:
שתדלנות היא דרך הולמת שבה חברות כמו  3Mיכולות להסביר למתווי מדיניות את האינטרסים
הלגיטימיים של  3Mושל העובדים שלנו ,אך התקשרויות אלה חייבות להתנהל ולהתבצע בכפוף לחוקים
החלים.
השימוש במשאבי הארגון לצורך השפעה על התהליך הפוליטי נתון לרגולציה קפדנית על מנת להגן על
הגינות התהליכים הפוליטיים במדינות שונות ברחבי העולם ולקדם אותה .בארה"ב וברחבי העולם,
ממשלים ברמה הלאומית ,האזורית ,המדינית והמקומית אוסרים לעתים קרובות את השימוש במשאבי
ארגונים על מנת לתמוך במועמדים או בוועדות פוליטיות או להתנגד להם.
עקרונות אלה חלים באופן גלובלי על כל העובדים ,ועשויים אף לחול על מי שפועל מטעם החברה.
להסבר מתי צד שלישי כפוף לעקרונות קוד ההתנהגות של החברה ,עיינו בעיקרון הציות.
הנחיות נוספות:


"שתדלנות" פירושה ניהול תקשורת עם קובעי חוקים ובעלי תפקידים ציבוריים אחרים כדי לסייע
בעיצוב מדיניות ציבורית בנושא חוקים ,תקנות ונושאים שמשפיעים על הפעילות העסקית ועל
העובדים שלנו .בארצות הברית ,עובדי  3Mואנשים אחרים הפועלים בשם  3Mנדרשים לציית
לכל חוקי השתדלנות הפדרליים ,המדינתיים והמקומיים .חוקי השתדלנות משתנים בהתאם
לרמת הממשל ולגוף הממשל ,וגם בהתאם לאופי המעורבות שלנו .במדינות מסוימות ,פעילויות
מכירה מסורתיות עשויות להוות שתדלנות ,וכתוצאה מכך הן מחייבות עמידה בדרישות של
רישום ודיווח .כדי להבטיח ש 3M-פעלה בהתאם לחוקי הרישום והדיווח העשויים לחול ,על כל
העובדים להתייעץ עם המחלקה לענייני ממשל של  3Mועם היועץ המשפטי הממונה מטעם 3M
לפני ההתקשרות עם הנציגים הנבחרים או עם עובדי הממשלה ,כדי לבדוק אם הקשר המוצע
מהווה שתדלנות ומחייב רישום ,דיווח או פעולה אחרת .פעילויות שתדלנות כלשהן המתבצעות
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מחוץ לארה"ב מותנות באישור של המחלקה לענייני ממשל של  3Mושל היועץ המשפטי
הממונה.


כל מינוי של אדם חיצוני (כלומר ,שאינו עובד של החברה) לתפקיד בתור שתדלן או יועץ לענייני
ממשל חייב ראשית להיבדק ולקבל אישור מסגן הנשיא לענייני ממשל ומהיועץ המשפטי שמונה
על-ידי  .3Mכל התקשרות כזו חייבת להיעשות בכפוף לחוזה כתוב שבו השתדלן נדרש לציית
לכל חוקי הרישום והדיווח החלים ,כמו גם לעקרונות קוד ההתנהגות של  .3Mהדיווח על
פעילויות והוצאות הקשורות לשתדלנות נמצא בטיפולה של מחלקת העניינים המשפטיים של
.3M



למעט אם הדבר הותר מראש על-ידי הוועד המנהל של  PACבארה"ב או על-ידי סגן הנשיא
האזורי מחוץ לארה"ב ,ובנוסף נבדק על-ידי היועץ המשפטי הממונה 3M ,אינה מתירה לעובדים
להפיץ חומרים כתובים של קמפיינים ,לשדל לתרומות לקמפיין או להשתתף בפעילויות פוליטיות
אחרות במהלך שעות עבודה שהם מקבלים עליהן שכר.



המחלקה לענייני ממשל של  3Mעשויה – כמותר בחוק – להזמין בעלי משרות ציבוריות
ומועמדים למשרות ציבוריות לבקר במתקני  3Mולפנות לעובדי  .3Mאף עובד של  3Mאינו
נדרש להיות נוכח באירועים כאלה 3M .רשאית לסרב או להגביל הופעות של מועמדים בנכס של
 3Mכמותר בחוק.

 3M PACהיא קרן לא מפלגתית המשמשת לגיוס תרומות לארצות הברית ברמה הפדרלית ,וכאשר
הדבר מותר ,למועמדים ,למפלגות או לוועדות פוליטיות במדינות או ברשויות מקומיות 3M .הקימה ועד
מנהל של  CAPכדי לפקח על תרומות של  3Mו 3M PAC-לקמפיינים פוליטיים ,למפלגות או לוועדות
פוליטיות אחרות בארצות הברית .בראש הוועד המנהל עומד מנהל בכיר ב ,3M-והוועד המנהל של
 CAPכפוף למנכ"ל .כאשר הוא מתבקש ,הוועד המנהל של  CAPמדווח גם לוועדה לפעילויות ארגוניות
ולוועדה למינוי ולמינהל של חבר המנהלים על פעילויות ותרומות פוליטיות של  .3Mהעובדים ובעלי
המניות הזכאים עשויים להתבקש לתרום מרצונם ל ,3M PAC-כמותר בחוקי ארה"ב .כל עובד רשאי
לסרב לתרום ל 3M PAC-מבלי לחשוש מהשלכות כלשהן 3M .לא תתגמל שום אדם על מתן תרומות
ל 3M PAC-או על תרומה פוליטית אחרת .חל איסור בחוק על אילוץ עובד לתרום ל 3M PAC-או לכל
מטרה פוליטית אחרת.
עונשים:
הפרת החוק וקוד ההתנהגות של  3Mתביא לנקיטת צעדים משמעתיים ,לרבות פיטורין.

