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ELi institutsioonid ja COVID-19
Reageeriti kiiresti, kuid pingutada tuleb selle
nimel, et kriisi ajal saavutatud innovatsiooni
ja paindlikkust võimalikult hästi ära kasutada
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Käesolevas dokumendis on esitatud Euroopa Komisjoni vastused Euroopa Kontrollikoja
eriaruandes sisalduvatele tähelepanekutele kooskõlas finantsmääruse artikliga 259.
Vastused avaldatakse koos eriaruandega.
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I.
ÜLDINE
VASTUSTELE

SISSEJUHATUS

KOMISJONI

Komisjon hindab auditiaruande üldist positiivset tulemust ning tunnustab selles sisalduvat
õigeaegset ja paindlikku reaktsiooni. Komisjon tunneb ka heameelt selle üle, et kontrollikoja
soovitused kätkevad tulevikku suunatud lähenemisviisi.
Soovitustes võetakse arvesse komisjonis alustatud tööd. Kooskõlas esimese soovitusega
algatas komisjoni peasekretariaat saadud kogemuste hindamise protsessi, milles osalesid
kõik peamised tugiteenistused. Tehtud järelduste põhjal vaadatakse läbi komisjoni
talitluspidevuse menetlused, protsessid ja vahendid COVID-19 järgse keskkonnaga
kohanemiseks.

Samuti tuleb märkida, et komisjoni haldusprotsessi digiteerimine algas juba enne COVID-19
kriisi, kuid kriis andis sellele täiendava tõuke, mille tulemusel võeti kiiremini kasutusele
koostöörakendused ja tugevdati küberturvalisust. See töö jätkub komisjoni tulevase uue
digistrateegia raames.
Lõpetuseks lisame, et COVID-19 pandeemia muutis komisjoni talituste töökorraldust. 24.
märtsil 2022 võeti vastu otsus tööaja ja hübriidtöö kohta. Sellega kehtestatakse hübriidne ja
tulemustele suunatud töökorraldus. Otsuses sisalduv läbivaatamisklausel võimaldab
komisjonil COVID-19 järgses keskkonnas rakendatavaid uusi tööviise hinnata. 5. aprillil 2022
võttis
komisjon
vastu
uue
personalistrateegia
ning
teatise
komisjoni
keskkonnasäästlikumaks muutmise kohta, võttes arvesse nii kriisist saadud õppetunde kui
ka kaasnevaid tegevuskavasid.

II. KOMISJONI VASTUSED EUROOPA
KONTROLLIKOJA SOOVITUSTELE
1. soovitus. Käsitleda oma talitluspidevuse kavades pikaajalisi
häireid ja institutsioonidevahelist koostööd
Soovituse täitmise tähtaeg: 2023. aasta 1. kvartal
Komisjon nõustub soovitusega komisjoni puudutavas osas.
Komisjon soovib rõhutada, et kuigi erisätteid pikaajaliste häirete ja institutsioonidevahelise
koostöö kohta ei olnud talitluspidevuse kavades ette nähtud, oli kehtestatud kord kiireks
kohanemiseks COVID-19 kriisiga. 2022. aasta alguses algatas komisjon saadud kogemuste
hindamise protsessi ning tema talitluspidevuse kavasid on plaanis kooskõlas tehtud
järelduste ja kontrollikoja soovitustega ajakohastada.
Komisjon märgib, et ta on pühendunud institutsioonidevahelise koostöö integreerimisele
talitluspidevuse kavadesse, ent tulemus sõltub ka teiste institutsioonide sammudest.
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2. soovitus. Arendada edasi haldusteenuste digiteerimist
Soovituse täitmise tähtaeg: 2023. aasta 4. kvartal
Komisjon kordab, et on võtnud kohustuse veelgi tugevdada haldusteenuste digiteerimist, ja
on soovitusega nõus.
a) Minna edasi paberivabade töövoogude ja e-allkirja (sealhulgas kvalifitseeritud eallkirjade) kasutuselevõtuga.
Komisjon on 2. soovituse punktiga a nõus. Tehnilise keerukuse ja kaasatud IT-süsteemide
hulga tõttu ei saa komisjon siiski tagada, et 2023. aasta 4. kvartaliks on e-allkiri (EU Sign)
kõigisse komisjoni IT-süsteemidesse täielikult integreeritud. Komisjon annab juba
veebipõhiseid kvalifitseeritud e-allkirju edasivolitatud eelarvevahendite käsutajatele ja
laiendab ettenähtud aja jooksul kvalifitseeritud e-allkirjade kasutamist kõigile
süsteemidele/protsessidele, milles see teadaolevalt kasu toob.
b) Jälgida ja laiendada e-arvete kasutamist.
Komisjon on 2. soovituse punktiga b nõus. Praegu välja töötatav e-riigihangete programm
hõlmab e-arvete esitamist. See aitab e-arvete kasutamist laiendada.

3. soovitus. Hinnata uue töökorralduse sobivust COVID-19
järgses keskkonnas
Soovituse täitmise tähtaeg: 2024. aasta 2. kvartal
Komisjon nõustub 3. soovituse ja kõigi selle punktidega ning märgib, et hiljuti vastu võetud
otsus tööaja ja hübriidtöö kohta sisaldab läbivaatamisklauslit, mis võimaldab komisjonil
hinnata otsuse rakendamist 2023. aasta septembri lõpus. Komisjon kaalub pärast
ametiühingutega kooskõlastamist, kas otsust on vaja kohandada.
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