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Lehdistötiedote 
Luxemburg, 1. syyskuuta 2022 

Tarkastajat antavat tunnustusta EU:n 
toimielinten pandemiansietokyvylle 
EU:n toimielimet ovat osoittaneet huomattavaa kriisinkestävyyttä covid-19-pandemian aikana, 
todetaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaisemassa kertomuksessa. 
Euroopan parlamentti, neuvosto, Euroopan komissio ja Euroopan unionin tuomioistuin ovat 
kaikki reagoineet nopeasti ja joustavasti ja hyötyneet aiemmista investoinneistaan 
digitalisaatioon. EU:n toimielimillä on kuitenkin edessään haasteita siinä, miten ne onnistuvat 
parhaiten hyödyntämään covid-19-kriisin aikaansaamaa innovointia ja joustavuutta pandemian 
jälkeisessä maailmassa. 

Ensimmäinen covid-19-tapaus todettiin Euroopassa virallisesti tammikuun 2020 lopulla. Vain 
muutamassa viikossa tauti oli levinnyt eri puolille EU:ta. Kun ihmisiä kehotettiin pysymään kotona 
ja tekemään etätöitä, yritysten ja laitosten oli löydettävä keinoja toiminnan jatkuvuuden 
varmistamiseksi. EU:n toimielimet olivat jo kohdanneet terveys- ja turvallisuuskriisejä 
lähimenneisyydessä: EU:n edustustojen ebolaepidemian (2014) sekä Brysselin (2016) ja 
Strasbourgin terrori-iskut (2018). Covid-19-kriisin laajuus ja kesto olivat kuitenkin 
ennennäkemättömiä. EU:n tarkastajat arvioivat EU:n toimielinten kriisinkestävyyttä kriisin aikana 
tutkimalla toimielinten valmiustasoa ja selvittämällä, miten ne selviytyivät covid-19-pandemiasta 
ja mitä ne olivat siitä oppineet. 

”EU:n toimielimet eivät ole olleet immuuneja covid-19-kriisille. Kriisillä on ollut syvällisiä ja 
kauaskantoisia vaikutuksia siihen, miten toimielimet toimivat ja miten niiden henkilöstö 
työskentelee”, toteaa tarkastuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Marek Opioła. 
”Kestokykyiset organisaatiot voivat oppia kriisistä ja tulla vahvemmiksi. Uskomme, että EU:n 
elimet ovat osoittaneet kriisinkestävyytensä viimeisten kahden vuoden aikana.” 

Helmikuun 2020 jälkipuoliskoon mennessä neljä tarkastettua toimielintä oli aloittanut 
jatkuvuussuunnitelmiensa aktivoinnin. Tarkastajien mukaan suunnitelmat tarjosivat vankan 
perustan kriisiin vastaamiselle, vaikka niitä ei ollutkaan suunniteltu sen kaltaisista pitkäaikaisista 
häiriöistä selviytymiseen, joita covid-19 aiheutti. EU:n toimielinten oli siksi mukautettava ja 
täydennettävä suunnitelmiaan tapauskohtaisilla päätöksillä. Tarkastajat havaitsivat, että 
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toimielimet onnistuivat siinä, vaikka koordinointia rajoittivat toimielinten autonomia ja niiden 
erilaiset tehtävät sekä se, että isäntäjäsenvaltioissa voimassa olevat säännöt olivat erilaisia. 

Tämä lähestymistapojen moninaisuus ei estänyt toimielimiä minimoimasta häiriöitä ja jatkamasta 
tehtäviensä hoitamista. Toiminta pidettiin aiempia vuosia vastaavalla tasolla. Toimielimet 
onnistuivat jopa hyväksymään tärkeitä toimintapoliittisia aloitteita, kuten 750 miljardin euron 
Next Generation EU -elpymissuunnitelman, sekä EU:n seitsenvuotisen talousarvion kaudelle 
2021–2027. Kaikki tämä saavutettiin suojellen samalla henkilöstön terveyttä ja hyvinvointia, 
tarkastajat korostavat. Tarkastetut toimielimet onnistuivat vaihtelevasta valmiustasostaan 
huolimatta järjestämään koko henkilöstölleen etätyöratkaisuja kuudessa viikossa. Pandemia 
nopeutti viestintä- ja yhteistyövälineiden sekä paperittomien työnkulkujen käyttöönottoa. 
Hallinnollisten prosessien digitalisointi on kuitenkin edelleen kesken, erityisesti sähköisen 
laskutuksen osalta. 

Kun kevään 2020 rajoitukset poistettiin, EU:n toimielimet alkoivat selvittää, millaisia kokemuksia 
niiden toteuttamista covid-19-kriisitoimista oli saatu. Lisäksi ne alkoivat kartoittaa innovaatioita, 
jotka voitaisiin säilyttää kriisin jälkeisessä maailmassa. Esimerkiksi etätyötapojen laajentaminen 
voisi tuoda huomattavia säästöjä erityisesti matkakuluissa ja mahdollisesti 
toimistorakennuskustannuksissa. Lisäksi matkajärjestelyjä ja kiinteistöjä koskevat muutokset sekä 
etätyön laajentaminen tarjoavat mahdollisuuksia vähentää ympäristövaikutuksia. Näitä 
uudistuksia ei kuitenkaan ole vielä selkeästi yksilöity, toteavat tarkastajat. 

 

Taustaa  
Tarkastus kattaa neljä EU:n toimielintä: Euroopan parlamentin, neuvoston, Euroopan komission 
ja Euroopan unionin tuomioistuimen. 
Tämä kertomus on osa tilintarkastustuomioistuimen covid-19-pandemiaan liittyvää 
tarkastustyötä. Kertomuksessa esitetään ensimmäinen arvio kriisin vaikutuksista EU:n 
toimielinten toimintaan. 
Erityiskertomus 18/2022 EU:n toimielimet ja covid-19 – Tilanteeseen vastattiin nopeasti, mutta 
kriisijohtoisen innovoinnin ja joustavuuden hyödyntämisessä on vielä haasteita edessä löytyy 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolta (eca.europa.eu). 
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