UNIONIN TUOMIOISTUIMEN VASTAUKSET EUROOPAN UNIONIN
TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSEEN
”UNIONIN TOIMIELIMET JA COVID-19: NOPEA REAGOINTI, HAASTEITA
VIELÄ EDESSÄ KRIISISTÄ KUMMUNNEIDEN INNOVAATIOIDEN JA
JOUSTAVUUDEN HYÖDYNTÄMISEKSI OPTIMAALISESTI”

PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET
Suositus 1 – Pitkäkestoisten häiriöiden ja toimielinten välisen yhteistyön
sisällyttäminen

toiminnan

jatkuvuutta

koskeviin

varautumissuunnitelmiin
Unionin tuomioistuin hyväksyy suosituksen.
Koska toiminnan jatkuvuutta koskeva varautumissuunnitelma sisälsi jo
varautumisen pandemian kaltaiseen pitkäkestoiseen häiriöön, unionin
tuomioistuin hyväksyy ensimmäisen suosituksen, jonka täytäntöönpanon se
on jo aloittanut ja josta se ei aio luopua varautumissuunnitelman
myöhempien päivitysten yhteydessä.
Lisäksi unionin tuomioistuin on valmis osallistumaan toimielinten väliseen
pohdintaan

toimielinten

kriisiaikojen

yhteistyön

virallistamiseksi

ja

edistämään sitä, sillä pandemian aikana tehty intensiivinen yhteistyö eri
muodoissaan on osoittautunut erittäin arvokkaaksi.

Suositus 2 – Hallintopalvelujen digitalisoinnin kehittäminen edelleen
Unionin tuomioistuin hyväksyy suosituksen.
Unionin tuomioistuin katsoo, että se on vahvan IT-järjestelmänsä ansiosta
kyennyt innovointiin ja ennen kriisiä käynnistettyjen kunnianhimoisten
digitalisointihankkeiden edistämiseen, sillä se on jo saavuttanut edistystä
tämän suosituksen kattamilla alueilla.

Sähköinen laskutus oli osa unionin tuomioistuimen tavanomaista toimintaa
jo ennen kriisiä, ja sen käyttö lisääntyy voimakkaasti. Unionin tuomioistuin
on myös ottanut käyttöön ARES/Han-järjestelmän työprosessien hallintaa
varten ja laajentanut sen käytön myös kaikkiin hallintoyksiköihin, mikä on
mahdollistanut

niille

helppokäyttöisen

(hyväksytyn)

sähköisen

allekirjoituksen. Lainkäyttötoiminnassa hyväksyttyä sähköistä allekirjoitusta
on käytetty huhtikuusta 2022 lähtien.
Unionin tuomioistuin pyrkii vakiinnuttamaan tämän lähestymistavan, mikä
osoittaa

sen

tarttuvan

toiminnoissaan

digitalisaation

tarjoamiin

mahdollisuuksiin.

Suositus 3 – Arviointi uusien työtapojen soveltuvuudesta covid-19pandemian jälkeisiin olosuhteisiin
Unionin tuomioistuin hyväksyy suosituksen.
Lainkäyttötoiminnassaan se on saanut kokemusta kriisistä juontuvista
etätyökäytännöistä, erityisesti istuntoihin osallistumisesta etäyhteydellä ja
istuntojen suoratoistosta internetissä (alkaen huhtikuusta 2022).
Hallintotoiminnassaan unionin tuomioistuin on myös hionut joitakin
etätyöskentelyyn liittyviä seikkoja arvioituaan ensin tehokkuuttaan ja
etätyöskentelyn

mahdollisia

vaikutuksia

sen

työtaakkaan

(esim.

etätyöskentelystä johtuvan lisääntyneen sähköpostin käytön rationalisointi ja
optimointi).
Unionin

tuomioistuimen

kiinteistöpolitiikka

on

osoittautunut erittäin

tehokkaaksi ja sen ansiosta toimielin pystyy turvallisesti ja ketterästi
vastaamaan

uusien

työskentelytapojen

muodostamasta

tilanteesta

tulevaisuudessa aiheutuviin muutoksiin. Unionin tuomioistuin aikoo jatkaa
uusien

työskentelytapojen

vaikutusten

tarkkailua

ja

sopeuttaa

lähestymistapaansa sitä vastaavasti.
Tässä yhteydessä on mainittava, että unionin tuomioistuin on aloittanut
pohdinnan siitä, miten se voi ottaa näiden uusien työskentelytapojen
vaikutuksen mahdollisimman tarkasti ja tehokkaasti huomioon
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ympäristöpolitiikassaan, ja se aikoo jatkaa tätä pohdintaa osana vuonna 2022
tapahtuvan EMAS-rekisteröintinsä uudistamiseen liittyvää valmistelutyötä.
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