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Правила за борба с корупцията 

I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Eaton не предлага и не приема подкупи или други корупционни плащания под каквато и да е 
форма. Ангажиментите ни да правим бизнес етично, да действаме почтено и да се подчиняваме 
на закона са от съществено значение за нашите ценности и Етичен кодекс. Настоящите правила 
очертават нашата забрана на подкупването и корупцията, както и очакванията ни за участие в 
бизнес практики, които съответстват на нашите етични принципи, ценности и приложимите закони. 

II. ОБХВАТ 
 

Настоящите правила важат за всички служители, договорни работници, ръководители и директори 
на Eaton, както и за дъщерните дружества и филиалите на компанията („Eaton“). Освен това, където 
е постановено в приложим договор, настоящите правила важат пряко за трети лица представители 
на Eaton и други бизнес партньори. 

Ключови термини са дефинирани по-долу. Тези правила трябва да се четат заедно с Етичния 
кодекс, Правилата за подаръци и развлечения, Правилата за пътувания и разходи, Правилата за 
обществени дейности, Правилата за договаряне с правителството на САЩ, Кодекса за поведение 
на доставчиците и други свързани правила на Eaton. 

III. ПРАВИЛА 
 

A. ПОДКУПИТЕ И ДРУГИ КОРУПЦИОННИ ПЛАЩАНИЯ СА ЗАБРАНЕНИ  

Eaton и третите лица представители трябва да спазват всички приложими закони за борба с 
корупцията, включително Закона за чуждестранните корупционни практики („FCPA“) на САЩ, 
Закона за корупцията на Обединеното кралство („UKBA“) и подобни закони. На Eaton и третите 
лица представители е забранено да предлагат, обещават, дават, искат или получават пряко или 
непряко каквито и да е подкупи или други корупционни плащания на или от което и да е лице или 
организация, включително държавни органи, държавни служители, компании и служители на 
компании. Тези забрани се отнасят за целия свят независимо от регионалните обичаи, местните 
практики и конкурентните условия. 

B. УЛЕСНЯВАЩИ ПЛАЩАНИЯ 

Eaton забранява улесняващите плащания. Служителите на Eaton трябва да докладват всички 
искания за улесняващи плащания на своите мениджъри и на отдела по етика и съответствие. 

C. ПЛАЩАНИЯ ПОД ПРИНУДА  

Плащанията под принуда не са нарушение на тези правила. Служителите на Eaton трябва да 
докладват всички искания за плащания под принуда на своите мениджъри и на отдела по етика и 
съответствие, преди да извършат такова плащане или възможно най-скоро след това. 
Плащанията под принуда трябва да бъдат точно документирани в съответствие с изискванията за 
счетоводните книги и архивите по-долу.  

D. ОЧАКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА 

Eaton забранява подкупите и други корупционни плащания, извършени или получени непряко 
посредством трети лица представители. Eaton има програми за оценка на риска, надлежна 
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антикорупционна проверка и управление на договорите, които намаляват риска от корупционни 
практики на трети лица представители. Тези програми трябва да се следват при избора, 
сключването на договор със и управлението на трети лица представители.  

E. СЧЕТОВОДНИ КНИГИ И АРХИВИ  

Eaton и третите лица представители трябва да поддържат разумно детайлни счетоводни книги и 
архиви, които точно и честно отразяват всички трансакции към или от всяко лице или организация, 
включително държавни органи, държавни служители, компании и служители на компании. 
Счетоводните книги и архивите трябва да съответстват на вътрешните счетоводни стандарти и 
процеси на Eaton. 

F. НАРУШЕНИЯ И ДОКЛАДВАНЕ 

Служителите на Eaton, които научат за възможни или действителни нарушения на настоящите 
правила, трябва да ги докладват на своите мениджъри и на отдела по етика и съответствие. 
Нарушенията на тези правила могат да доведат до дисциплинарни мерки – до и включително 
прекратяване на договора. Служителите на Eaton няма да бъдат наказвани или репресирани за 
забавяния, загуба на бизнес или други последствия от отказа им да нарушат тези правила или да 
се въвлекат по друг начин в корупционни практики, както и за докладването на такива практики. 

G. ДЕФИНИЦИИ  

„Корупция“ е злоупотреба с власт за лична изгода.  

„Подкуп“ или „корупционно плащане“ е всяко плащане, рушвет или нещо ценно, обещано, 
предложено или получено от лице или организация като подбуда за: (а) неправомерно 
спечелване, запазване или насочване на бизнес; (б) спечелване на неоправдано или 
неправомерно бизнес или лично предимство; или (в) повлияване на преценката или поведението 
на лице или организация с цел получаване на желан резултат или действие. Подкупът или 
корупционното плащане може да включват каквото и да е ценно, дадено на лице, член на 
семейството или близък на това лице, с корупционното намерение да повлияе, пряко или непряко, 
на действие или решение на лицето. Примери за „каквото и да е ценно“ са пари в брой, 
еквиваленти на пари в брой, като ваучери за подарък, подаръци, развлечения, пътувания, заеми, 
специално отношение, дарения, награди, услуги и предложения за работа или стаж, независимо 
колко малка е стойността им. 

„Рушвет“ е вид подкуп. Той представлява неетично или незаконно връщане на дял от плащане, 
вече извършено като част от законна бизнес трансакция. 

„Плащане под принуда“ е плащане, извършено в отговор на непосредствена заплаха за 
здравето или безопасността на човек, с цел да предпази себе си или други. Плащане при други 
обстоятелства (например в отговор на заплаха за икономически вреди или загуба на бизнес) не е 
плащане под принуда. 

„Улесняващо плащане“ е плащане (обикновено малка сума), извършено за подсигуряване или 
ускоряване на извършването на рутинно служебно задължение от държавен служител, за което 
той няма свободата да не извърши. За яснота улесняващите плащания не включват законни 
заплащания на официални такси, платени директно на държавния орган в съответствие с 
приложимото законодателство, установени графици за такси или други официални държавни 
документи. 
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„Държавен служител“ е лице, което заема законодателен, административен или съдебен пост от 
какъвто и да е вид или ниво, независимо дали е наето, назначено, или избрано, в държавно 
министерство или агенция или в публична международна организация, или което упражнява 
публична или държавна функция за или от името на държавно министерство, агенция или орган 
или публична международна организация. Това включва ръководители и служители на компании, 
които са частично или изцяло притежавани или контролирани от държавата (наричани често 
„държавни предприятия“ или „държавно контролирани предприятия“). Това включва още 
политически партии, партийни ръководители, кандидати за държавни длъжности и членове на 
кралските семейства. 

„Публична международна организация“ е международна организация, сформирана от 
правителства или държави, както се посочва във FCPA на САЩ, UKBA и други приложими 
антикорупционни закони, включително международни финансови институции, като групата на 
Световната банка, Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), Европейската 
банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Международния валутен фонд, Азиатската банка за 
развитие и междуправителствени организации, като Организацията на обединените нации.  

„Трети лица представители“ са лица, ангажирани да извършват бизнес дейност за или да 
действат по друг начин от името на Eaton. Примери за трети лица представители са агентите, 
дистрибуторите, консултантите, брокерите, изпълнителите, доставчиците и други видове трети 
лица, които извършват бизнес дейност за или действат по друг начин от името на Eaton. 
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