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Europos Audito Rūmai yra nepriklausoma ES Sutartimi įsteigta Europos Sąjungos išorės audito 
institucija. Europos Audito Rūmai vaidina lemiamą vaidmenį užtikrinant veiksmingą ES 
atskaitomybę piliečiams, kai viešosioms lėšoms kyla pavojus, ir įgyvendinant ES tikslus: 

• nustato riziką ES piliečių finansiniams interesams; 

• teikia nepriklausomą patikinimą dėl ES finansų valdymo; 

• pataria politikos formuotojams, kaip pagerinti ES viešųjų lėšų panaudojimą. 

Europos Audito Rūmai taip pat prisideda skelbdami ataskaitas ir nuomones. Jie padeda vykdyti 
viešąją ES biudžeto įgyvendinimo priežiūrą ir skaidrų sprendimų, susijusių su ES valdymo 
procedūromis, politika, programų koncepcija ir ES lėšų paskirstymu, priėmimą. 

Komunikacijos politika 

Pranešdami savo audito rezultatus ir rekomendacijas, Europos Audito Rūmai padeda geriau informuoti 
visuomenę apie ES finansų valdymą ir atskaitomybę bei atkreipia dėmesį į tai, kad ES lėšos būtų 
panaudotos ekonomiškai, efektyviai, veiksmingai ir pagal taisykles. Skaidrūs Europos Audito Rūmų 
pranešimai padeda apsaugoti ES piliečių finansinius interesus. Pagrindinis tikslas – didinti pasitikėjimą, 
kad ES ir jos institucijos veikia tinkamai. 

Europos Audito Rūmų prisidėjimo prie ES atskaitomybės vertė didžia dalimi priklauso nuo to, kaip jų 
darbo rezultatais atskaitomybės procese pasinaudos pagrindiniai partneriai: 

• politinės institucijos, atsakingos už ES lėšų panaudojimo priežiūrą: Europos Parlamentas, ES 

Taryba ir nacionaliniai parlamentai; 

• audituojami subjektai, atsakingi už ES lėšų valdymą ir gavimą: Europos Komisija, kitos ES 

institucijos, agentūros ir decentralizuotos įstaigos, nacionalinės institucijos; ir 

• kiti ES lėšų auditoriai, įskaitant valstybių narių aukščiausiąsias audito institucijas. 
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Komunikacijos principai 

• Europos Audito Rūmai kaip ES išorės audito institucija laikosi atvirumo ir skaidrumo principų bei 

laiku teikia visiems prieinamą informaciją apie savo funkcijas, darbą ir pasiektus rezultatus. 

• Europos Audito Rūmų pranešimai padeda užtikrinti, kad jų darbo rezultatai taptų žinomi ir būtų 

suprasti, bei atspindi tai, kaip Audito Rūmai siekia savo tikslo prisidėti prie finansų valdymo 

gerinimo. 

• Kad būtų apsaugoti auditoriaus ir audituojamo subjekto profesiniai ryšiai bei laikantis tarptautinių 

audito standartų ir teisinių reikalavimų, tik paskelbtose ataskaitose pateikta informacija yra vieša. 

Prireikus, Europos Audito Rūmai teikia papildomą informaciją, kuri skaitytojams padėtų geriau 

suprasti nustatytus faktus. 

• Europos Audito Rūmai rengia metinei ataskaitai ir atrinktoms specialiosioms ataskaitoms, 

nuomonėms ir kitiems klausimams skirtas spaudos konferencijas. Pranešimai spaudai rengiami 

apie visas Europos Audito Rūmų paskelbtas ataskaitas ir kitus svarbius konkrečius klausimus. Jie 

skelbiami interneto svetainėje http://eca.europa.eu 

• Europos Audito Rūmams atstovauja jų pirmininkas, kuris jų pristato Audito Rūmų politiką, tikslą ir 

vertybes ir metines ataskaitas. Pirmininkui ir nariams šią funkciją atlikti padeda Europos Audito 

Rūmų atstovas spaudai. Specialiąsias ataskaitas ar konkrečias temas Europos Audito Rūmų vardu 

pristato narys pranešėjas ar jo paskirtas asmuo. 
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• Europos Audito Rūmai teikia pranešimus internete, renginiuose, spaudoje, žiniasklaidoje ir 

teikdami audito ataskaitas ir kitas publikacijas. Visas audito ataskaitas ir nuomones visomis 

oficialiomis ES kalbomis galima rasti interneto svetainėje http://eca.europa.eu ir ES knygyne. 

Europos Audito Rūmų interneto svetainė yra pagrindinė jų informacijos platforma. 

 


