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EKP AUDITIEESKIRI  

(kehtiv alates 31. juulist 2007) 

 

Auditieeskirjas määratleb Euroopa Keskpanga juhatus EKP siseauditi direktoraadi eesmärgi, 

volitused ja vastutusala ning määrab kindlaks siseauditi direktoraadi osa EKP üldjuhtimises.  

Siseauditi direktoraat pakub sõltumatut ja objektiivset toetust ning nõustamisteenust 

eesmärgiga parandada EKP tegevust. Ta aitab EKP-l täita oma eesmärke, tuues riskihalduse 

ning kontrolli- ja juhtimisprotsesside tõhususe hindamisse ja parandamisse süstemaatilise 

lähenemisviisi. Siseaudit võib hõlmata kõiki EKP tegevusi, toiminguid ja protsesse.  

Lisaks kontrollib siseauditi direktoraat vastavalt EKPSi auditipoliitikale eurosüsteemi 

ülesandeid ja tegevust (ühiskomponendid). Samuti rakendab siseauditi direktoraat 

eurosüsteemi/EKPSi auditikava, kooskõlastades siseauditeerimist eurosüsteemi/EKPSi ühise 

infrastruktuuri ja toimingute raames, ning aitab kaasa auditimeetodite ja -standardite 

arendamisele ning ühtlustamisele.  

1. Sõltumatus ja objektiivsus  

Sõltumatuse tagamiseks töötab siseauditi direktoraat EKP juhatuse otseses alluvuses ja esitab 

aruandeid EKP presidendile. Siseauditi direktoraat ega üksikud siseaudiitorid ei oma 

auditeeritavate tegevuste üle võimu ega vastuta nende eest otseselt ning siseaudiitorid peavad 

oma ülesannete täitmisel vältima huvide konflikti. Siseauditi direktoraadi või üksiku audiitori 

sõltumatuse või objektiivsuse rikkumisest tuleb teavitada asjakohast EKP võimutasandit.  

2. Siseaudiitorite Instituudi standardite ja eetikakoodeksi kohaldamine  

Siseauditi direktoraat juhindub Siseaudiitorite Instituudi (IIA) koostatud rahvusvahelistest 

siseauditi kutsestandarditest, sealhulgas IIA eetikakoodeksist.  

3. Pädevus ja tööalane hoolikus  

Siseauditi direktoraat täidab oma ülesandeid pädevuse ja tööalase hoolikusega. Siseauditi 

direktoraat kollektiivina tagab oma kohustuste tõhusaks täitmiseks vajalike oskuste ja 

teadmiste olemasolu ning säilitamise.  
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4. Kohustused  

Siseauditi direktoraat täidab auditeerimiskohustusi vastavalt EKP juhatuse heaks kiidetud 

auditikavale.  

Kavasse võidakse teha muudatusi. Siseauditi direktoraat võib sekkuda kas juhatuse 

korraldusel või omal algatusel. Lisaks võivad EKP president, asepresident või juhatus 

vajadusel anda siseauditi direktoraadile erikorraldusi.  

Siseauditi direktoraat:  

a) valmistab riskipõhist metoodikat kasutades ette EKP auditikava, mille kiidab heaks 

juhatus; heakskiidetud kava esitatakse EKP juhtkonnale;  

b) rakendab EKP auditikava, planeerides ja teostades auditeerimiskohustusi, uurimisi ja 

nõustamisülesandeid;  

c) esitab auditeerimiskohustuste täitmise, uurimiste ja nõustamistegevuse tulemused 

juhatusele ja EKP vastavatele tegevusharudele; kord aastas esitab juhatusele aruande 

EKP aastase auditiplaani elluviimise ja muude asjakohaste tegevuste kohta;  

d) jälgib ja hindab auditisoovituste täitmise seisu ja esitab selle kohta aruandeid 

juhatusele;  

e) kooskõlastab EKP koostööd Euroopa Kontrollikoja, välisaudiitorite, muude 

kontrolliorganite ja ülejäänud auditeerimisasutustega; ning  

f) annab nõu aruka haldamise osas ning pettuse, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku 

tegevuse tõkestamise osas.  

Käesoleva eeskirja raames määratleb siseauditi direktor siseauditi direktoraadi 

tegevuspõhimõtted siseauditi käsiraamatus.  

5. Juurdepääs teabele  

Oma kohustuste täitmisel on siseauditi direktoraadil juurdepääs vajalikele inimestele, 

dokumentidele, teabele, süsteemidele ja omandile. Kogu nõutav teave tuleb esitada tõesel ja 

täielikul viisil ning mõistliku aja jooksul. Sellega seoses võib siseauditi direktoraat nõuda ka 

pidevat juurdepääsu (ainult lugemisõigus) infosüsteemidele ja andmetele. Siseauditi 

direktoraat teavitab juhatust viivitamatult, kui tema kohustuste täitmist püütakse mis tahes 

viisil takistada.  

6. Vahejuhtumist teavitamine  
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EKP tegevusharud teavitavad siseauditi direktoraati viivitamatult mis tahes olulisest või 

märkimisväärsest vahejuhtumist. Sellega seoses võib siseauditi direktoraat nõuda ka püsivat 

ligipääsu (ainult lugemisõigus) vahejuhtumite ja muudatuste andmebaasidele.  

7. Seos EKP auditikomiteega  

EKP nõukogu abistamiseks esitatakse auditikomiteele siseauditi direktoraadi ja siseaudiitorite 

komitee (IAC) auditiaruanded. Auditikomiteele esitatakse regulaarselt aruannete kokkuvõtted 

ning taotluse korral ka täisaruanded. Lisaks vaatab auditikomitee läbi eurosüsteemi/EKPSi 

auditikava enne selle heakskiitmist nõukogu poolt. Samuti esitab auditikomitee nõukogule 

aruandeid ning avaldab oma arvamuse EKP siseauditi funktsiooni toimimise ja IAC tegevuse 

kohta kooskõlas eurosüsteemi auditipoliitikaga.  

8. Kvaliteedi tagamine  

Pakutavate teenuste kvaliteedi tagamiseks ja parandamiseks kinnitab siseauditi direktoraat 

kvaliteedi tagamise ja parandamise kava, mis koosneb pidevast ja regulaarsest kontrollist ning 

sise- ja välisaudiitorite regulaarsetest hinnangutest. 


