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Europos Audito Rūmai ir jų darbas

ES išorės 
auditorius… 

… teikia finansinių 
ataskaitų 

patikimumo bei jose 
atspindimų operacijų 

teisėtumo ir 
tvarkingumo 
patikinimo 
pareiškimą

… padeda Europos
Parlamentui ir

Tarybai teikdami
audito ataskaitas, 

naudojamas
patvirtinti biudžeto

įvykdymą

… vertina, ar finansų 
valdymas buvo 

patikimas

…tikrina visų ES 
agentūrų ir įstaigų 
pajamų ir išlaidų 

finasines ataskaitas 
ir operacijų 
teisėtumą

… rengia  
privalomosios galios 

neturinčias 
ataskaitas, 

padedančias valdyti 
ES lėšas

… kurios nors kitos 
ES institucijos 

prašymu rengia 
nuomones arba savo 

pačių iniciatyva –
pozicijos 

dokumentus

… neturi teisminių 
galių, bet...
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Europos Audito Rūmų struktūra

Pirmininkas
trejų metų kadencijai renkamas narių iš savo 

tarpo

Generalinis 

sekretorius
šešerių metų kadencijai 

skiria nariai

I kolegija

Tvarus gamtos 

išteklių 

naudojimas, 

energetika, 

klimato kaita, 

žemės ūkis, 

vartotojų sauga

II kolegija

Investicijos į 

sanglaudą, 

augimą ir 

integraciją, 

užimtumas, 

švietimas ir 

kultūra

III kolegija

Išorės veiksmai, 

parama 

vystymuisi, 

saugumas ir 

teisingumas, 

sienų sauga ir 

migracija

IV kolegija

Konkurencinga 

ekonomika, rinkų 

reguliavimas, 

finansų ir 

ekonominis 

valdymas

V kolegija

Sąjungos 

finansavimas ir 

administravimas, 

ES biudžeto 

metinis auditas

Audito

kokybės 

kontrolės 

komitetas

Administracinis 

komitetas
(Pirmininkas, 

kolegijų dekanai, 

kiti nariai)

28 nariai
šešerių metų kadencijai

skiria ES Taryba

PERSONALAS:  apie 900 auditorių ir kitų 

darbuotojų (vertėjai, administracinis personalas)
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2016 m. ES biudžetas 

Pajamos Išlaidos*

Pažangus ir 

integracinis 

augimas

46,4 %

Kompensacijos 

ir specialios 

priemonės

0,3 %

Tvarus augimas: 

gamtiniai 

ištekliai

38,9 %

Administracija

6,2 %

Europa 

pasaulyje

6,6 %

Saugumas ir 

pilietybė

1,6 %

€143,8

milijardo

Šaltinis: 2016 m. ES bendrasis biudžetas

(2016/01/31)

* Mokėjimų asignavimai

BNPj pagrįstas 

išteklius

73 %

Muitai ir 

cukraus 

mokesčiai

13 %

PVM pagrįstas 

išteklius

13 %

Kitos pajamos

1 %

€143,8

milijardo
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2017 m. Rūmų audito prioritetai

• Energetika ir klimato kaita.

• Gilesnės, teisingesnės ir labiau išbaigtos ES Bendrosios
rinkos įgyvendinimas.

• Ekonomikos ir finansų valdymas.

• Ekonomikos ir užimtumo augimas per investicijas.

• Kova su skurdu ir socialine atskirtimi.

• Atsakas į migracijos, integracijos ir Europos saugumo
iššūkius.

• Nauji ES politikų ir iniciatyvų finansavimo būdai.

• Geresnis ES lėšų panaudojimas: dėmesys prioritetams,
efektyvumui ir rezultatams.

• ES institucijų, agentūrų ir kitų įstaigų veiklos vertinimas.
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