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Vastaus alustaviin huomautuksiin tarkastuksesta ”EU:n toimielimet ja covid-19pandemia – Tuleviin haasteisiin on vastattava nopeasti, jotta kriisivetoisesta
innovoinnista ja joustavuudesta saadaan paras mahdollinen hyöty”

Kopio:

Marek Opioła, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen

Arvoisa tilintarkastustuomioistuimen presidentti Lehne,

Yhdymme tilintarkastustuomioistuimen kokonaisarvioon, jonka mukaan neuvosto on
osoittanut selviytymiskykynsä covid-19-pandemiasta johtuvan ennennäkemättömän
haasteen suhteen. Neuvoston pääsihteeristö reagoi nopeasti ja joustavasti, joten se pystyi
varmistamaan


Eurooppa-neuvoston ja ministerineuvoston toiminnan jatkuvuuden, jonka ansiosta
sekä toimielimet että niiden puheenjohtajat voivat täyttää tehtävänsä, ja



neuvoston pääsihteeristön henkilöstön sekä kaikkien rakennuksissamme käyvien
valtuuskuntien jäsenten ja ulkopuolisten vieraiden turvallisuuden.

Neuvoston pääsihteeristö pystyi hyödyntämään digitalisaatioon ja kriisivalmiuteen
tekemiään investointeja tähän tarkoitukseen. Toiminnan nopeus ja joustavuus varmistettiin
organisaation joustavalla ja ennakoivalla lähestymistavalla, nykyisiin sääntöihin ja
menettelyihin erottamattomasti kuuluvalla joustavuudella, jota voitiin tarvittaessa helposti
mukauttaa, sekä reagoimalla nopeasti käynnissä olevien uudistushankkeiden
vauhdittamiseksi, olipa kyse sitten tietotekniikasta tai yleisemmin uusista työtavoista.
Viestintä henkilöstön, valtuuskuntien jäsenten ja ulkopuolisten vieraiden kanssa oli
ratkaisevan tärkeää tänä haastavana aikana, samoin kuin vuorovaikutus, tietojenvaihto ja
koordinointi tarvittaessa muiden EU:n toimielinten ja kansallisten viranomaisten kanssa.
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Mitä tulee tilintarkastustuomioistuimen arvioon etätyöstä asemapaikan ulkopuolelta,
pääsihteeristö haluaa korostaa, että sen näkemyksen mukaan kyseessä on yksiköiden
edun mukainen toimenpide tietyin edellytyksin, jotka määritellään neuvoston
pääsihteeristön etätyötä koskevassa päätöksessä.
Tarkastuksen suositusten osalta ja rajoittamatta kantoja, joita neuvosto voi ottaa raporttiin
sen tarkastelun yhteydessä:
Suositus 1:

Neuvoston pääsihteeristö hyväksyy suosituksen. Neuvoston
pääsihteeristö katsoo, että kun otetaan huomioon sen tehtävien
luonne ja niiden kahden toimielimen ominaispiirteet, joita se
palvelee, sen nykyiset toiminnan jatkuvuussuunnitelmat antavat
riittävän varmuuden ja joustavuuden erityyppisiin lyhyen,
keskipitkän ja pitkän aikavälin kriiseihin reagoimiseksi. Neuvoston
pääsihteeristö katsoo myös, että vuorovaikutus, tietojenvaihto ja
koordinointi muiden toimielinten kanssa onnistui erittäin hyvin
pandemian eri vaiheissa olemassa olevia kanavia ja foorumeita
käyttämällä. Toiminnan jatkuvuussuunnitelmia päivitetään
kuitenkin pidemmän aikavälin kriisien varalta. Neuvoston
pääsihteeristö osallistuu tätä suositusta koskevaan toimielinten
väliseen koordinointiin hallintojohtajien kokouksen (CHA)
yhteydessä ja muilla mahdollisilla foorumeilla.

Suositus 2:

Neuvoston pääsihteeristö hyväksyy suosituksen. Työtä jatketaan
meneillään olevissa sähköistä allekirjoitusta koskevissa
tietoteknisissä hankkeissa, jotka koskevat muun muassa
digitaalisia sopimuksia ja raha-asioita koskevien asiakirjojen
sähköistä allekirjoitusta sekä sähköisten hankintavälineiden
käytön lisäämistä, ottaen huomioon asiaa koskeva kansallinen
lainsäädäntö.

Suositus 3:

Neuvoston pääsihteeristö hyväksyy suosituksen. Jotkin
suosituksissa edellytetyt arvioinnit on aloitettu. Muita uusien
työskentelytapojen osa-alueita arvioidaan neuvoston uuden
kiinteistöstrategian kehittämisen, NWOW-pilottihankkeen
arvioinnin ja ympäristöasioiden ohjauskomitean työn yhteydessä.

William SHAPCOTT
Pääjohtaja
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