EUROOPA PARLAMENDI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA ERIARUANDELE
VASTU VÕETUD EUROOPA PARLAMENDI JUHATUSE POOLT 6. JUUNIL 2022
„ELI INSTITUTSIOONID JA COVID-19: REAGEERITI KIIRESTI, EES SEISAB
ÜLESANNE KRIISIST AJENDATUD INNOVATSIOONI JA PAINDLIKKUST PARIMAL
VIISIL ÄRA KASUTADA“

TÄHELEPANEKUD
Institutsioonidel õnnestus minimeerida häireid oma põhitegevuses
Institutsioonid täitsid kohustuse hoolitseda töötajate eest ja säilitasid oma töövõime
Punkt 43. Parlamendi testimispunktid on olnud avatud alates 2020. aasta septembrist ja
taganud parlamendi tegevuse jätkumise parlamendisisese viiruse leviku range jälgimise ja
piiramise abil, samuti tagati sellega parlamendiliikmete ja töötajate reisimine, vaatamata
kehtinud reisipiirangutele.
Alanud on uute töömeetodite tõhususe hindamine kriisijärgses olukorras
Hindamine on paremini edenenud põhitegevuse kui tugiülesannete puhul
Punkt 78. Euroopa Parlament viis läbi kaks personaliuuringut: 2020. aasta juunis ja
novembris. Mõlemad uuringud näitasid, et pandeemia lõppedes ootavad töötajad kaugtöö
laiemat kasutamist.
Institutsioonides ei hinnata järjepidevalt uue töökorralduse mõju eelarvele ja
keskkonnale
Punkt 92. Parlament analüüsis mitu korda COVID-19 meetmete mõju keskkonnatoimele,
sealhulgas esialgsed analüüsid tehti 2020. aasta lõpus ja üksikasjalik analüüs 2021. aastal
korrapärase keskkonnaaruandluse osana. Kõigist ELi institutsioonidest esimesena analüüsis
parlament kaugtöö keskkonnamõju (nii kulusid kui ka tulusid) ja lisas selle oma peamiste
keskkonnatoime näitajate hulka.
EMASi keskpikas strateegias ning keskkonnatoime ja -eesmärkide läbivaatamise käigus
käsitleti ka pandeemiaga seotud meetmete mõju, samuti osutati mõne pandeemiale
reageerimiseks välja töötatud tava jätkamise võimalikule pikaajalisele kasule.
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Punkt 93. Tõlkide ja teiste töötajate lähetuste arvu vähenemine avaldas märkimisväärselt
soodsat mõju parlamendi keskkonnatoimele, eelkõige CO2 jalajäljele. Inimeste transport
(sealhulgas pendelränne, lähetusreisid, parlamendiliikmete transport ja rahaliselt toetatavate
külastajate transport) moodustas COVID-19-eelsetel aastatel parlamendi kogu CO2 jalajäljest
üle 60%. 2020. aastal vähenes see näitaja 33%-ni CO2 jalajäljest, mis oli peaaegu 50%
väiksem kui 2019. aastal.
Selle soodsa mõju säilitamiseks on kasutusele võetud mitu meedet inimeste transpordist
tuleneva heite vähendamiseks pärast COVIDit, näiteks on vastu võetud strateegiline
rakendusraamistik aastateks 2022–2024, mis sisaldab ökoloogilise ümberkujundamise
peatükki, sealhulgas 17 projekti keskkonnatoime parandamiseks, EMASi 2022. aasta
tegevuskava ning puudujääkide analüüs ja võimalikud meetmed 2024. aasta eesmärkide
saavutamiseks.
Puudujääkide analüüsi ja võimalikke tegevusi arutatakse praegu eri tasanditel, sealhulgas
juhatuses.
Euroopa Parlament on juba alates 2016. aastast CO2-neutraalne, kuna ta kompenseerib
vältimatud heitkogused juhatuse 2015. aasta oktoobri otsuse alusel.
JÄRELDUSED JA SOOVITUSED
Soovitus nr 1. Lisada toimepidevuse
institutsioonidevaheline koostöö

kavadesse

pikaajalised

häired

ja

Parlament nõustub kontrollikoja soovitusega.
Parlament
on
moodustanud
uue
peadirektoraatidevahelise
organisatsioonilise
vastupanuvõime juhtrühma. Selle peamine ülesanne on edendada ohuanalüüsi ja riskide
avastamist. Analüüsitakse eri liiki võimalikke häireid, sealhulgas pikaajalisi häireid. Seejärel
täiustatakse toimepidevuse kavasid peadirektoraatide ja parlamendi tasandil.
Institutsioonidevahelist koostööd tehti COVID-19 kriisi ajal korrapäraselt kõigil tasanditel ning
seda jätkatakse ja tõhustatakse veelgi, kui seda vajalikuks peetakse. Erilist tähelepanu
pööratakse toimepidevuse praktilisele korraldusele ja kokkulepetele, kui see on asjakohane,
et reageerida koordineeritult mitut või kõiki liidu institutsioone mõjutavatele kriisidele.
Soovitus nr 2. Arendada edasi haldusteenuste digitaliseerimist
Euroopa Parlament nõustub kontrollikoja soovitusega.
See eesmärk on osa peasekretäri strateegilisest rakendusraamistikust aastateks 2022–2024
ja Euroopa Parlamendi 2024. aasta digiülemineku strateegiast.
Kaks programmi „Digiüleminek tõhusa töövoo tagamiseks“ ja „Tootlik töökoht“ hõlmavad
kokku 2021. ja 2022. aastal algatatud 12 projekti, mille eesmärk on parlamendi haldus- ja
õigusloomeprotsesside edasine digitaliseerimine. Selle raames tegeldakse hangete (sh earved) ja kogu töövoo (sh e-allkirjad) edasise digitaliseerimisega.
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Parlament kavatseb hakata kvalifitseeritud e-allkirja kasutama juba 2022. aastal. Parlament
on moodustanud töörühma, et veelgi edendada e-arvete platvormi kasutamist.
Soovitus nr 3. Hinnang uute töömeetodite sobivusele COVID-19 järgsel ajal
Parlament nõustub kontrollikoja soovitustega.
Parlamendis on kasutusel põhjalik süsteem oma põhitegevuse kohta andmete kogumiseks.
Neid andmeid juba kasutatakse ja täiustatakse veelgi, et mõõta hübriidkoosolekute ja kaugtöö
kvaliteeti ja tõhusust.
Parlament on alustanud arutelusid oma kontoriruumide kasutamise üle COVIDi järgsetes
tingimustes.
Euroopa Parlament jälgib kogu oma tegevuse keskkonnamõju, eeskätt analüüsib
keskkonnatoime põhinäitajate järelevalve raames kaugtöö mõju.
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