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Teema: Vastus esialgsetele tähelepanekutele seoses auditiga „ELi institutsioonid ja 

COVID-19 – kiire reageerimine, kuid endiselt seisavad ees väljakutsed, et kriisist 

tingitud innovatsiooni ja paindlikkust parimal viisil ära kasutada“ 

Koopia: Marek Opioła, Euroopa Kontrollikoja liige 

Lugupeetud Klaus-Heiner Lehne 

Nõustume kontrollikoja üldise hinnanguga, et nõukogu näitas üles oma vastupanuvõimet 
COVID-19 pandeemiast tuleneva enneolematu väljakutsega toimetulekul. Nõukogu 
peasekretariaat reageeris kiiresti ja paindlikult ning suutis seetõttu tagada 

 Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu talitluspidevuse, võimaldades mõlemal 
institutsioonil ja nende eesistujatel täita oma vastavaid volitusi, ning 

 peasekretariaadi töötajate ning kõigi meie hoonetes viibinud delegaatide ja 
väliskülaliste turvalisuse. 

Sel eesmärgil sai peasekretariaat toetuda digitaliseerimisse ja kriisivalmidusse tehtud 
investeeringutele. Reageerimise kiirus ja paindlikkus tagati organisatsiooni dünaamilise ja 
proaktiivse lähenemisviisiga, olemasolevatele eeskirjadele ja menetlustele omase 
paindlikkusega, mistõttu oli neid vajaduse korral lihtne kohandada, ning kiire 
reageerimisega käimasolevate ajakohastamisprojektide kiirendamisel, olgu see siis IT-
valdkonnas või uute töömeetodite puhul üldisemalt. Sellel keerulisel ajal oli määrava 
tähtsusega suhtlus töötajate, delegaatide ja väliskülalistega ning samuti kommunikatsioon, 
teabevahetus ja asjakohasel juhul koordineerimine teiste ELi institutsioonide ja riiklike 
ametiasutustega. 
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Seoses kontrollikoja hinnanguga, mis käsitleb kaugtööd väljaspool teenistuskohta, soovib 
peasekretariaat rõhutada, et tema arvates on tegemist meetmega, mis on teenistuse 
huvides teatavatel tingimustel, mis on määratletud peasekretariaadi otsuses kaugtöö 
kohta. 

Ilma et see piiraks mis tahes seisukohti, mida nõukogu võib aruande läbivaatamise käigus 
selle suhtes võtta, märgib peasekretariaat auditi soovituste kohta järgmist: 

Soovitus 1: Nõukogu peasekretariaat nõustub soovitusega. Peasekretariaat 
on seisukohal, et arvestades peasekretariaadi ülesannete olemust 
ja nende kahe institutsiooni eripära, mida ta teenindab, tagavad 
peasekretariaadi olemasolevad talitluspidevuse kavad piisava 
kindluse ja paindlikkuse, et reageerida mitmesugustele 
lühiajalistele, keskpikkadele ja pikaajalistele kriisidele. Ühtlasi 
leiab peasekretariaat, et kommunikatsioon, teabevahetus ja 
koordineerimine teiste institutsioonidega olemasolevate kanalite ja 
foorumite kaudu toimis pandeemia eri etappides väga hästi. 
Talitluspidevuse kavasid siiski ajakohastatakse, pidades silmas 
pikemaajalist kriisi. Peasekretariaat aitab kaasa käesolevat 
soovitust käsitlevale institutsioonidevahelisele koordineerimisele 
haldusjuhtide kogu ja muude võimalike foorumite raames. 

Soovitus 2: Nõukogu peasekretariaat nõustub soovitusega. Tööd jätkatakse 
käimasolevate IT-projektide raames, mis käsitlevad e-allkirja, 
sealhulgas digitaalseid lepinguid ja finantsdokumentide 
e-allkirjastamist ning e-hangete vahendite laialdasemat 
kasutamist, võttes arvesse asjaomaseid siseriiklikke õigusakte. 

Soovitus 3: Nõukogu peasekretariaat nõustub soovitusega. Mõned 
soovitustes nõutud hindamised on alanud. Uute töömeetodite 
muude suundade hindamine toimub nõukogu uue 
kinnisvarastrateegia väljatöötamise, NWOW katseprojekti 
hindamise ja keskkonna juhtkomitee töö kontekstis. 
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