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Kovos su korupcija politika 

I. PASKIRTIS 

„Eaton“ nesiūlo ir nepriima kyšių ar kitų korupcinių mokėjimų jokia forma. Mūsų įsipareigojimai vykdyti 
verslą etiškai, elgtis sąžiningai ir paklusti įstatymams yra labai svarbūs mūsų vertybėms ir Etikos 
kodeksui. Šioje politikoje bendrais bruožais apibrėžiamas kyšininkavimo ir korupcijos draudimas ir 
lūkesčiai, susiję su mūsų etiką, vertybes ir taikomus įstatymus atitinkančia verslo praktika. 

II. APIMTIS 
 

Ši politika taikoma visiems „Eaton“ ir jos patronuojamųjų įmonių darbuotojams, galimiems darbuotojams, 
pareigūnams ir direktoriams („Eaton“). Be to, jei tai nurodyta galiojančioje sutartyje, ši politika tiesiogiai 
taikoma „Eaton“ trečiųjų šalių atstovams ir kitiems verslo partneriams. 

Pagrindiniai terminai apibrėžti toliau. Šią politiką reikėtų skaityti ir taikyti kartu su „Eaton“ Etikos kodeksu, 
Dovanų ir pramogų politika, Kelionių ir išlaidų politika, Viešųjų reikalų politika, Sutartimis su JAV 
Vyriausybės politika, Tiekėjų elgesio kodeksu ir kitomis atitinkamomis „Eaton“ politikomis. 

III. POLITIKA 
 

A. KYŠIAI IR KITOKI KORUPCINIAI MOKĖJIMAI YRA DRAUDŽIAMI  

„Eaton“ ir trečiųjų šalių atstovai turi laikytis visų taikomų kovos su korupcija įstatymų, įskaitant JAV 
korupcinio pobūdžio veiklos užsienyje įstatymą (FCPA), Jungtinės Karalystės kyšininkavimo įstatymą 
(UKBA) ir panašius įstatymus. „Eaton“ ir trečiųjų šalių atstovams draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai 
siūlyti, žadėti, duoti, reikalauti ar gauti kyšius ar kitokius korupcinius mokėjimus bet kuriam asmeniui ar 
organizacijai, įskaitant vyriausybės įstaigas, valstybės pareigūnus, įmones ir įmonių darbuotojus. Šie 
draudimai taikomi visame pasaulyje nepriklausomai nuo regione įprastos praktikos, papročių ar 
konkurencinių sąlygų. 

B. SKUBOS MOKESČIAI 

„Eaton“ draudžia mokėti skubos mokesčius. „Eaton“ darbuotojai privalo pranešti savo vadovams ir Etikos 
ir atitikties tarnybai apie bet kokius reikalavimus ar prašymus dėl skubos mokesčių. 

C. PRIVERSTINIAI MOKĖJIMAI  

Priverstiniai mokėjimai nepažeidžia šios politikos nuostatų. „Eaton“ darbuotojai privalo pranešti savo 
vadovams ir Etikos ir atitikties tarnybai apie bet kokius reikalavimus ar prašymus mokėti priverstinius 
mokėjimus prieš atlikdami tokius priverstinius mokėjimus arba kuo greičiau po jų sumokėjimo. Priverstiniai 
mokėjimai turi būti tiksliai registruojami pagal toliau nurodytus buhalterinės apskaitos reikalavimus.  

D. TREČIŲJŲ ŠALIŲ TVARKYMO LŪKESČIAI 

„Eaton“ draudžia kyšius ir kitus korupcinius mokėjimus, kurie atliekami ar gaunami netiesiogiai per trečiųjų 
šalių atstovus. „Eaton“ turi rizikos vertinimo, išsamaus kovos su korupcija patikrinimo ir sutarčių valdymo 
programas, skirtas sumažinti trečiųjų šalių atstovų korupcijos riziką. Šių programų reikia laikytis atrenkant, 
sudarant sutartis su trečiųjų šalių atstovais ir juos tvarkant. 
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E. KNYGOS IR ĮRAŠAI  

„Eaton“ ir trečiųjų šalių atstovai turi vesti pakankamai išsamias buhalterines knygas ir įrašus, kuriuose 
tiksliai ir teisingai atsispindėtų visi sandoriai, sudaryti su bet kuriuo asmeniu ar organizacija, įskaitant 
valstybines įstaigas, valstybės pareigūnus, įmones ir įmonių darbuotojus. Buhalterinės knygos ir įrašai turi 
būti tvarkomi laikantis „Eaton“ vidaus apskaitos standartų ir procesų. 

F. PAŽEIDIMAI IR PRANEŠIMAS APIE JUOS 

„Eaton“ darbuotojai, sužinoję apie potencialius arba faktinius šios politikos pažeidimus, turi pranešti apie 
tokius pažeidimus savo vadovams ir Etikos ir atitikties tarnybai. Pažeidus šią politiką gali būti taikomos 
drausminės nuobaudos, įskaitant darbo sutarties nutraukimą. „Eaton“ darbuotojai nebus baudžiami ar 
persekiojami už bet kokį vėlavimą, verslo galimybių praradimą ar kitokį poveikį, atsirandantį dėl jų 
atsisakymo pažeisti šią politiką ar kitaip užsiimti korupcinio pobūdžio veikla, arba už pranešimą apie tokią 
veiklą. 

G. APIBRĖŽTYS  

„Korupcija“ – piktnaudžiavimas valdžia siekiant asmeninės naudos.  

„Kyšis“ arba „korupcinis mokėjimas“ – tai bet koks mokėjimas, atsimokėjimas ar kas nors vertinga, 
pažadėta, pasiūlyta ar gauta iš bet kurio asmens ar organizacijos kaip paskata: (a) netinkamai įgyti, 
išlaikyti ar nukreipti verslą; (b) įgyti bet kokią netinkamą ar neteisėtą verslo ar asmeninę naudą; arba (c) 
padaryti įtaką asmens ar organizacijos sprendimui ar elgesiui siekiant norimo rezultato ar veiksmo. Kyšis 
ar korupcinis mokėjimas apima viską, kas yra naudinga asmeniui, to asmens šeimos nariui ar partneriui, 
turint korupcinio pobūdžio ketinimą daryti tiesioginę ar netiesioginę įtaką asmens veiksmams ar 
sprendimams. Formuluotė „kas nors vertinga“ apima grynuosius pinigus, pinigų ekvivalentus, pvz., 
dovanų korteles, dovanas, pramogas, keliones, paskolas, lengvatas, įnašus, indėlius, apdovanojimus, 
darbo ar stažuočių pasiūlymus ar paslaugas, nepriklausomai nuo to, kokia maža būtų jų vertė. 

„Atsimokėjimas“ yra tam tikra kyšio forma. Tai neetiškas arba neteisėtas dalies mokėjimo, jau atlikto 
kaip teisėto verslo sandorio dalis, grąžinimas. 

„Priverstinis mokėjimas“ – tai mokėjimas, atliekamas reaguojant į neišvengiamą grėsmę asmens 
saugumui ar sveikatai, siekiant apsaugoti save ar kitus. Mokėjimas kitomis aplinkybėmis (pavyzdžiui, 
reaguojant į ekonominės žalos ar verslo nuostolių grėsmę) nelaikomas priverstiniu mokėjimu. 

„Skubos mokestis“ – tai mokėjimas (paprastai nedidelio dydžio), atliekamas siekiant užtikrinti arba 
paspartinti valstybės pareigūno įprastų, nediskretiškų valstybės veiksmų atlikimą. Siekiant aiškumo, 
skubos mokesčiai neapima teisėtų oficialių mokesčių, mokamų tiesiogiai valdžios institucijai pagal 
taikomus įstatymus, nustatytus mokesčių tarifus ar kitus oficialius valdžios dokumentus. 

„Valstybės pareigūnas“ – tai asmuo, užimantis bet kokios rūšies ir lygio pareigas įstatymų leidybos, 
administravimo ar teisėtvarkos srityse, dirbantis, paskirtas ar išrinktas į pareigas valstybės departamente 
ar agentūroje arba viešoje tarptautinėje organizacijoje, arba atliekantis viešąsias ar valstybines funkcijas 
valstybės departamento, agentūros ar subjekto arba viešosios tarptautinės organizacijos vardu. Tai 
apima įmonių, kurios iš dalies arba visiškai priklauso valstybei arba yra jos kontroliuojamos (dažnai 
vadinamų valstybinėmis arba valstybės kontroliuojamomis įmonėmis), pareigūnus ir darbuotojus. Tai taip 
pat apima politines partijas, partijų pareigūnus, kandidatus į pareigas ir karališkųjų šeimų narius. 

„Viešoji tarptautinė organizacija“ yra tarptautinė organizacija, kurią sudaro valstybės ar šalys, kaip tai 
apibrėžiama pagal JAV FCPA, UKBA ir kitus taikomus kovos su korupcija įstatymus, įskaitant tarptautines 
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finansų institucijas, tokias kaip Pasaulio banko grupė, Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas 
(IBRD), Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), Tarptautinis valiutos fondas ir Azijos plėtros 
bankas bei tarpvyriausybines organizacijas, tokias kaip Jungtinės Tautos.  

„Trečiųjų šalių atstovai“ – tai šalys, užsiimančios verslu „Eaton“ vardu arba kitaip veikiančios jos vardu. 
Trečiųjų šalių atstovai gali būti, pavyzdžiui, agentai, platintojai, konsultantai, brokeriai, rangovai, tiekėjai ir 
kitos trečiosios šalys, užsiimančios verslu „Eaton“ vardu ar kitaip veikiančios jos vardu. 
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