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Tarkastajat arvioivat EU:n
toimielinten pandemiansietokykyä
Covid-19-pandemialla on ollut kauaskantoisia vaikutuksia EU:n toimielinten työhön.
Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa parhaillaan, miten joustavasti EU:n
toimielimet ovat kyenneet reagoimaan pandemiaan ja mitä ne ovat oppineet kriisistä.
“Covid-19-pandemia on pakottanut organisaatiot kaikkialla maailmassa mukauttamaan
työskentelytapojaan pysyäkseen toimintakykyisinä,” toteaa tarkastuksesta vastaava Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Marek Opiola. “Tämä koskee myös EU:n toimielimiä – niiden on
täytynyt reagoida tilanteeseen ja sopeutua uusiin olosuhteisiin. Tarkastuksessa keskitytään siihen,
miten toimielimet ovat reagoineet ja mitä ne ovat oppineet kriisistä.”
Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa EU:n keskeisten toimielinten (Euroopan
parlamentti, neuvosto, komissio ja unionin tuomioistuin) kriisinsietokyvyn covid-19-pandemian
ajalta. Tarkastus kattaa toimet, joihin ryhdyttiin Brysselissä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa sekä
niissä eri maissa, joissa komission yhteinen tutkimuskeskus toimii.
Tarkastajat tutkivat etenkin, oliko EU:n toimielimillä kattavat toiminnanjatkuvuus- ja
valmiussuunnitelmat ja pidettiinkö suunnitelmat säännöllisesti ajan tasalla. He selvittävät myös,
vastasivatko suunnitelmat yleisesti hyväksyttyjä standardeja. Lisäksi he arvioivat, miten
toimielinten sopeutumistoimet ovat kehittyneet kriisin mittaan ja miten toimielimet ovat kyenneet
hoitamaan tehtävänsä samalla, kun niiden on pitänyt reagoida kriisistä johtuviin uusiin haasteisiin.
Tarkastuksessa perehdytään myös siihen, mitä hyödyllistä toimielimet oppineet kriisistä
pandemian jälkeistä toimintaympäristöä ajatellen.
Tämä tarkastus kuuluu sarjaan, jossa Euroopan tilintarkastustuomioistuin arvioi covid-19-kriisin
vaikutuksia EU:ssa. EU:n toimintapoliittisia toimia tullaan käsittelemään muun tarkastustyön
yhteydessä. Tässä tarkastuksessa katse suunnataan nimenomaan EU:n toimielimiin, jotka ovat
mahdollistaneet toimien toteuttamisen.
Tilintarkastustuomioistuin on äskettäin julkaissut kaksi katsausta EU:n toimista covid-19-kriisin
torjumiseksi. Toinen niistä koski terveyskysymyksiä ja toinen taloudellisia näkökohtia. Lisäksi
tilintarkastustuomioistuin on julkaissut erityiskertomuksen lentomatkustajien oikeuksista
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pandemian aikana. Tilintarkastustuomioistuin ilmoitti työohjelmassaan 2021+, että joka neljäs
tänä vuonna tehtävistä uusista tarkastuksista liittyy covid-19-pandemiaan ja elpymispakettiin.
Taustaa
Jokainen EU:n toimielin toimii pääosin riippumattomasti. Henkilöstöhallinnoltaan toimielimet ovat
varsin itsenäisiä, vaikka toimivatkin yhteisen sääntelykehyksen mukaisesti. Jokaisella toimielimellä
on sisäiset sääntönsä, jotka sääntelevät esimerkiksi toiminnanjatkuvuussuunnitelmia,
riskinarviointia, tietoteknistä turvallisuutta, työoloja ja kiinteistöjen hallinnointia.
Tarkastuksen on määrä valmistua vuoden 2022 puolivälissä. Tarkastusten ennakkoesittelyt
perustuvat ennen tarkastuksen käynnistämistä suoritettuun valmistelutyöhön. Niissä ei esitetä
tarkastushavaintoja, johtopäätöksiä tai suosituksia. Tarkastuksen ennakkoesittely löytyy
kokonaisuudessaan englanninkielisenä tilintarkastustuomioistuimen sivustolta eca.europa.eu.
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