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Audiitorid tunnustavad seda, kui
hästi said ELi institutsioonid
pandeemia ajal hakkama
Euroopa Kontrollikoja täna avaldatud aruandes jõuti järeldusele, et ELi institutsioonid pidasid
COVID-19 pandeemia tingimustes märkimisväärselt hästi vastu. Euroopa Parlament, Euroopa
Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu Kohus reageerisid kiiresti ja paindlikult ning
said kasu oma varasematest digiüleminekusse tehtud investeeringutest. ELi institutsioonid
peavad sellegipoolest veelgi pingutama, et kriisi ajal saavutatud innovatsiooni ja paindlikkust
COVIDi järgses maailmas võimalikult hästi ära kasutada.
2020. aasta jaanuari lõpus registreeriti Euroopas ametlikult esimene COVID-19 juhtum. Mõne
nädalaga levis haigus üle kogu ELi. Kuna inimestel soovitati tungivalt koju jääda ja kaugtööd teha,
pidid ettevõtted ja institutsioonid leidma lahendusi talitluspidevuse tagamiseks. ELi
institutsioonid olid ka lähiminevikus juba tervishoiu- ja turvakriisidega kokku puutunud: ELi
delegatsioonid Ebola viiruse puhanguga (2014) ning Brüssel (2016) ja Strasbourg (2018)
terrorirünnakutega. Sellest hoolimata oli COVID-19 kriisi ulatus ja kestus enneolematu. ELi
institutsioonide kriisiolukorra vastupanuvõime hindamiseks uurisid ELi audiitorid nende
valmisoleku taset ning hindasid, kui hästi said nad COVID-19 pandeemiaga hakkama ja mida nad
olid sellest õppinud.
„ELi institutsioonid ei ole olnud COVID-19 kriisi suhtes immuunsed. Kriisil on olnud sügav ja
kaugeleulatuv mõju institutsioonide toimimisele ja nende töötajate tööle,“ ütles auditi eest
vastutav kontrollikoja liige Marek Opioła. „Vastupanuvõimelised organisatsioonid on need, millel
on suutlikkus kriisist õppida ja väljuda sellest tugevamana. Leiame, et ELi asutused on viimase
kahe kriisiaasta jooksul näidanud oma vastupanuvõimet.“
2020. aasta veebruari teises pooles alustasid neli auditeeritud institutsiooni oma talitluspidevuse
kavade aktiveerimist. Audiitorite sõnul moodustasid need kriisile reageerimiseks küll tugeva
põhja, kuid ei olnud tegelikult kavandatud COVID-19 põhjustatud pikaajaliste häiretega
toimetulemiseks. Seetõttu pidid ELi institutsioonid olukorraga kohanema ja täiendama oma
plaane ühekordsete otsustega. Audiitorid hindasid selle tegevuse edukaks, kuigi koordineerimist

Pressiteate eesmärk on edastada Euroopa Kontrollikoja eriaruande põhisõnumid. Eriaruanne on tervikuna kättesaadav veebisaidil
eca.europa.eu.

ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu
@EUAuditors
eca.europa.eu

ET
raskendasid nii institutsioonide autonoomia ja nende erinevad rollid, kui ka vastuvõtvates
liikmesriikides kehtinud erinevad eeskirjad.
Eri lahenduste kasutamine ei takistanud institutsioone vähendamast häireid ja jätkamast oma
ülesannete täitmist. Tegevuse maht püsis varasemate aastatega sarnasel tasemel.
Institutsioonidel õnnestus isegi vastu võtta olulisi poliitikaalgatusi, nagu 750 miljardi euro
suurune Euroopa taastekava ja ELi seitsmeaastane eelarve aastateks 2021–2027. Audiitorid
rõhutasid, et kõige selle taustal suudeti samas kaitsta ka töötajate tervist ja heaolu. Hoolimata
erinevast valmisolekutasemest suutsid auditeeritud institutsioonid oma kõik töötajad kuue
nädala jooksul kaugtöölahendustega varustada. Pandeemia kiirendas nii uute kommunikatsioonija koostöörakenduste kui ka paberivabade töövoogude kasutuselevõttu. Edusammudest
hoolimata on haldusprotsesside digiteerimine (eelkõige e-arvete kasutuselevõtt) endiselt pooleli.
Pärast 2020. aasta kevadel kehtestatud piirangute kaotamist hakkasid auditeeritud
institutsioonid uurima, mida nad olid COVID-19 kriisile reageerimisest õppinud, ning milliste
uuenduste kasutamist saaks jätkata ka peale kriisi lõppemist. Näiteks võib kaugtöövõimaluste
laiendamine tuua märkimisväärset kokkuhoidu, eelkõige reisikulude ja potentsiaalselt kontori- ja
ehitistega seotud kulude osas. Lähetuste korralduse ja hoonete muutmine ning kaugtöö
laialdasem kasutamine pakuvad ka võimalusi vähendada keskkonnamõju. Audiitorite sõnul ei ole
neid aga veel selgelt kindlaks tehtud.

Selgitav taustteave
Audit hõlmas nelja institutsiooni: Euroopa Parlamenti , Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa
Komisjoni ja Euroopa Liidu Kohut.
Aruanne on osa kontrollikoja COVID-19 teemal tehtud audititööst. Selles antakse esimene
hinnang kriisi mõju kohta ELi institutsioonide toimimisele.
Eriaruanne 18/2022: „ELi institutsioonid ja COVID-19: reageeriti kiiresti, kuid pingutada tuleb selle
nimel, et kriisi ajal saavutatud innovatsiooni ja paindlikkust võimalikult hästi ära kasutada“ on
kättesaadav kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu).
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