
EUROOPA LIIDU KOHTU VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 

ERIARUANDELE 

„EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONID JA COVID-19: KIIRE REAGEERIMINE, 

KUID EES SEISAVAD SIISKI VÄLJAKUTSED, ET KRIISIST AJENDATUD 

INNOVATSIOONI JA PAINDLIKKUST PARIMAL VIISIL ÄRA KASUTADA“ 

 

 

JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 

Soovitus 1 – Arvestada talitluspidevuse plaanides pikaajaliste katkestuste 

ja institutsioonidevahelise koostööga 

Euroopa Liidu Kohus nõustub soovitusega. 

Kuna Euroopa Liidu Kohtu talitluspidevuse plaan juba hõlmab pikaajaliste 

katkestuste stsenaariume, näiteks pandeemia olukorda, kiidab ta esimese 

soovituse heaks, olles juba hakanud seda rakendama, ning jätkab seda 

praktikat ka talitluspidevuse plaani edaspidisel ajakohastamisel. 

Lisaks on Euroopa Liidu Kohus valmis osalema kõikides 

institutsioonidevahelistes aruteludes, mille eesmärk on anda omavahelisele 

koostööle kriiside korral ametlik vorm, ja selliseid arutelusid edendama, sest 

tihe koostöö, mis pandeemia ajal erinevatel foorumitel toimus, andis väga 

häid tulemusi. 

 

Soovitus 2 – Haldusteenuste digiteerimise edasiarendamine 

Euroopa Liidu Kohus nõustub soovitusega. 

Euroopa Liidu Kohus tunneb uhkust selle üle, et tänu oma IT-süsteemi 

töökindlusele, oma uuendusvõimele ja enne kriisi käivitatud ulatuslike 

digiteerimisalgatuste kiirendamisele on ta juba teinud edusamme selle 

soovitusega hõlmatud valdkondades. 

E-arveldamine kuulus Euroopa Liidu Kohtu standardmenetluste hulka juba 

enne kriisi ja jätkab kiiret arengut. Ühtlasi on Euroopa Liidu Kohus võtnud 
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oma töövoogudes kasutusele ARES/Han rakenduse ja laiendanud seda 

kõigile haldusosakondadele, andes neile hõlpsa juurdepääsu e-allkirjadele 

(sealhulgas kvalifitseeritud e-allkirjadele). Väärib märkimist, et 

kohtutegevuses on kvalifitseeritud e-allkirja võimalus olnud kättesaadav juba 

aprillist 2022. 

Asjaolu, et Euroopa Liidu Kohus kavatseb seda suundumust jätkata, annab 

tunnistust tema kindlast soovist kasutada oma kõigis tegevusvaldkondades 

ära digiteerimise pakutavad võimalused. 

 

Soovitus 3 – Hinnata uute töömeetodite sobivust COVID-19-järgsesse 

keskkonda 

Euroopa Liidu Kohus nõustub soovitusega. 

Kohtutegevuse valdkonnas on ta õppinud kriisi ajal tehtud kaugtöö 

kogemustest, sealhulgas osas, mis puudutab distantsilt kohtuistungil 

osalemise võimaluse pakkumist või kohtuistungite veebis voogedastamise 

alustamist (alates aprillist 2022). 

Haldustegevuse valdkonnas on Euroopa Liidu Kohus samuti tegelenud 

kaugtöö mõnede aspektidega, olles enne hinnanud kaugtöö tõhusust ja selle 

võimalikku mõju töökoormusele (nt vajadus ratsionaliseerida ja optimeerida 

kaugtöö tõttu suurenevat meilivahetust). 

Euroopa Liidu Kohtu valitud kinnisvarapoliitika on osutunud väga tõhusaks ja 

tagab talle võimaluse teha probleemivabalt ja kiiresti mis tahes muudatusi, 

mis võivad uute töömeetodite tõttu tekkinud olukorras edaspidi kohased 

olla. Euroopa Liidu Kohus jätkab selliste uute meetodite mõju jälgimist ja 

kohandab oma poliitikat vastavalt. 

Euroopa Liidu Kohus on asunud analüüsima, kuidas kõnealuste uute 

töömeetodite mõju oma keskkonnapoliitika raames võimalikult täpselt ja 

tõhusalt arvesse võtta, ning jätkab seda analüüsi, valmistudes EMASi 

registreeringu pikendamiseks 2022. aastal. 
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