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Korruptsioonivastane poliitika 

I. EESMÄRK 

Eaton ei paku ega võta vastu altkäemakse ega muid korruptiivseid makseid mitte mingil kujul. Meie 
pühendumus eetilisele äritegevusele, ausale tegutsemisele ja seaduste järgimisele on meie väärtustes ja 
eetikakoodeksis kesksel kohal. Käesolev poliitika sätestab altkäemaksu ja korruptsiooni keelu ning meie 
ootused äripraktikatele, mis on kooskõlas meie eetika, väärtuste ja asjakohaste seadustega. 

II. KÄSITLUSALA 
 

Käesolev poliitika kehtib kõigi Eatoni ning selle tütarettevõtete ja sidusettevõtete (edaspidi „Eaton“) 
töötajatele, lepingulistele töötajatele, ametnikele ja direktoritele. Lisaks, kui see on kohaldatavas lepingus 
nii ette nähtud, kohaldatakse käesolevat poliitikat Eatoni kolmandate osapoolte esindajate ja teiste 
äripartnerite suhtes. 

Põhimõisted on defineeritud allpool. Käesolevat poliitikat tuleb lugeda koos Eatoni eetikakoodeksi, 
kingituste ja meelelahutuse poliitika, reisi- ja kulupoliitika, avalike suhete poliitika, USA valitsusega 
lepingute sõlmimise poliitika, tarnijate käitumiskoodeksi ja muude asjakohaste Eatoni poliitikatega. 

III. POLIITIKA 
 

A. ALTKÄEMAKSUD JA MUUD KORRUPTIIVSED MAKSED ON KEELATUD  

Eatoni ja kolmandate isikute esindajad peavad järgima kõiki kohaldatavaid korruptsioonivastaseid 
seadusi, sealhulgas USA välismaaga seotud korruptsioonipraktikate seadust (FCPA), Ühendkuningriigi 
altkäemaksu seadust (UKBA) ja muid sarnaseid seadusi. Eatoni ja kolmandate osapoolte esindajatel on 
keelatud otseselt või kaudselt pakkuda, lubada, anda, paluda või vastu võtta altkäemaksu või muid 
korruptiivseid makseid mistahes isikule või organisatsioonile või isikult või organisatsioonilt, sealhulgas 
valitsusasutused, riigiametnikud, ettevõtted ja ettevõtete töötajad. Need keelud kehtivad kogu maailmas, 
sõltumata piirkondlikest tavadest, kohalikest praktikatest ja konkurentsitingimustest. 

B. MAKSED TOIMINGUTE HÕLBUSTAMISEKS 

Eaton keelab maksed toimingute hõlbustamiseks. Eatoni töötajad peavad oma juhtidele ning eetika- ja 
nõuetele vastavuse büroole teatama kõigist toimingute hõlbustamise maksete nõudmistest või taotlustest. 

C. SUNDMAKSED  

Sundmakseid ei loeta käesoleva poliitika rikkumiseks. Eatoni töötajad peavad teatama sundmaksete 
nõudmistest või taotlustest oma juhtidele ning eetika- ja nõuetele vastavuse büroole enne sundmakse 
tegemist või võimalikult kiiresti pärast makse sooritamist. Sundmaksed tuleb registreerida täpselt, 
vastavalt allpool toodud raamatupidamis- ja äridokumentide nõuetele.  

D. KOLMANDATE ISIKUTE KÄSITLEMISE EELDUSED 

Eaton keelab kolmandate isikute esindajate kaudu kaudselt tehtud või saadud altkäemaksud ja muud 
korruptiivsed maksed. Eatonil on riskihindamise, korruptsioonivastase hoolsuse ja lepingute haldamise 
programmid, leevendamaks kolmandate osapoolte esindajate korruptiivsete tegevuste riski. Neid 
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programme tuleb järgida kolmandate osapoolte esindajate valimisel, nendega lepingute sõlmimisel ja 
nende juhtimisel.  

E. RAAMATUPIDAMIS- JA ÄRIDOKUMENDID  

Eatoni ja kolmandate osapoolte esindajad peavad pidama mõistlikult üksikasjalikke raamatupidamis- ja 
äridokumente, mis kajastavad täpselt ja õiglaselt kõiki tehinguid mistahes isiku või organisatsiooni, 
sealhulgas valitsusasutuste, riigiametnike, ettevõtete ja ettevõtete töötajate vahel. Raamatupidamis- ja 
äridokumente tuleb pidada kooskõlas Eatoni sisemiste raamatupidamisstandardite ja -protsessidega. 

F. RIKKUMISED JA ARUANDLUS 

Eatoni töötajad, kes märkavad käesoleva poliitika võimalikke või tegelikke rikkumisi, peavad nendest 
rikkumistest teatama oma juhtidele ning eetika- ja nõuetele vastavuse büroole. Käesoleva poliitika 
rikkumised võivad kaasa tuua distsiplinaarkaristuse kuni lepingu lõpetamiseni. Eatoni töötajaid ei karistata 
ega sanktsioneerita viivituste, kaotatud äritulude või muude tulemite eest, mille põhjuseks oli nende 
keeldumine käesoleva poliitika rikkumisest või muul viisil korruptiivses tegevuses osalemisest või sellisest 
tegevusest teatamine. 

G. MÕISTED  

„Korruptsioon“ on võimu kuritarvitamine isikliku kasu saamiseks.  

„Altkäemaks“ või „korruptiivne makse“ on mistahes makse, pistis või muu, mis omab väärtust, mida 
on lubatud, pakutud või saadud mistahes isikult või organisatsioonilt eesmärgiga: a) omandada, säilitada 
või suunata äri sobimatult; b) saada põhjendamatut või sobimatut ärilist või isiklikku eelist; või c) mõjutada 
isiku või organisatsiooni otsust või käitumist soovitud tulemuse või tegevuse saavutamiseks. Altkäemaks 
või korruptiivne makse hõlmab kõike, mis omab väärtust ja mida antakse üksikisikule või tema 
pereliikmele või temaga seotud isikule korruptiivse kavatsusega otseselt või kaudselt mõjutada isiku 
tegevust või otsust. Näited „kõigest, mis omab väärtust“ hõlmavad sularaha ja sularaha ekvivalente nagu 
kinkekaarte, kingitusi, meelelahutust, reisimist, laene, sooduskohtlemist, sissemakseid, annetusi, 
preemiaid, soodustusi ja töö- või praktikakoha pakkumisi, olenemata sellest, kui väike on selle väärtus. 

„Pistis“ on teatud tüüpi altkäemaks. Tegemist on seadusliku äritehingu osana juba sooritatud makse 
ebaeetilise või ebaseadusliku osalise tagastamisega. 

„Sundmakse“ on makse, mis on sooritatud vastuseks inimese turvalisust või tervist ähvardavale 
otsesele ohule, et kaitsta ennast või teisi. Makse muudel asjaoludel (näiteks vastusena majandusliku 
kahju või äritulude kaotuse ohule) ei kujuta endast sundmakset. 

„Makse toimingute hõlbustamiseks“ on makse (tavaliselt väike summa), mis tehakse, et kindlustada 
või kiirendada riigiametniku poolt tavapärase mittesuvakohase valitsustegevuse teostamist. Selguse 
huvides ei hõlma maksed toimingute hõlbustamiseks ametlike lõivude seaduslikku tasumist otse 
valitsusasutusele vastavalt kohaldatavatele seadustele, kehtestatud tasude graafikutele või muudele 
valitsuse ametlikele dokumentidele. 

„Riigiametnik“ on isik, kellel on mistahes liiki ja tasemel seadusandlik, administratiivne või kohtulik 
ametikoht, olgu ta palgatud, ametisse nimetatud või valitud, töötagu ta valitsusasutuses või riigiametis või 
avalikus rahvusvahelises organisatsioonis, või isik, kes teostab avalikku või riiklikku funktsiooni 
valitsusasutuses, riigiasutuses või üksuses või rahvusvahelises avalikus organisatsioonis või nende 
nimel. See hõlmab ametnikke ja selliste ettevõtete töötajaid, mis on osaliselt või täielikult valitsuse 
omandis või kontrolli all (sageli nimetatakse neid riigi omandis olevateks või riigi kontrolli all olevateks 
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ettevõteteks). Siia kuuluvad ka erakonnad, erakondade esindajad, valitava ameti kandidaadid ja 
kuninglike perekondade liikmed. 

„Rahvusvaheline avalik-õiguslik organisatsioon“ on valitsuste või riikide moodustatud rahvusvaheline 
organisatsioon, nii nagu määratletud USA FCPA, UKBA ja muude kohaldatavate korruptsioonivastaste 
seadustega, sealhulgas rahvusvahelised finantsasutused nagu Maailmapanga grupp, Rahvusvaheline 
Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (IBRD), Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD), 
Rahvusvaheline Valuutafond ja Aasia Arengupank ning valitsustevahelised organisatsioonid nagu ÜRO.  

„Kolmandate osapoolte esindajad“ on osapooled, kes tegelevad Eatoni nimel äritegevusega või 
tegutsevad muul viisil Eatoni nimel. Kolmandate osapoolte esindajate hulka võivad kuuluda esindajad, 
turustajad, konsultandid, maaklerid, töövõtjad, tarnijad ja muud tüüpi kolmandad isikud, kes tegelevad 
äriga või tegutsevad muul viisil Eatoni nimel. 
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