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Luxembourg, 1. september 2021 

Audiitorid uurivad, kui hästi said 
ELi institutsioonid pandeemia ajal 
hakkama 
COVID-19 pandeemial on olnud suur mõju ELi institutsioonide tööle. Euroopa 
Kontrollikojal (edaspidi „kontrollikoda“) on käsil audit selle kohta, kui hästi on ELi 
institutsioonid saanud hakkama pandeemiakriisi raskustega ja mida nad on kriisist 
õppinud. 

„COVID-19 pandeemia nõudis, et organisatsioonid kogu maailmas kohandaksid oma 
töömeetodeid, et jätkata toimimist,“ ütles auditi eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Marek 
Opiola. „Nii ka ELi institutsioonid: nad olid sunnitud uutele oludele reageerima ja nendega 
kohanema. Meie auditi keskmes on see, kuidas nad on kriisile reageerinud ja mida nad on sellest 
õppinud.“ 

Kontrollikoda auditeerib seda, kui hästi suutsid ELi peamised institutsioonid (parlament, nõukogu, 
komisjon ja Euroopa Kohus) COVID-19 pandeemia tingimustes töötada. Audit hõlmab reageerimist 
Brüsselis, Luxembourgis, Strasbourgis ja neis riikides, kus asub komisjoni Teadusuuringute 
Ühiskeskus.  

Eelkõige uurivad audiitorid, kas ELi institutsioonid olid kehtestanud põhjalikud ja korrapäraselt 
ajakohastatavad talitluspidevuse ja valmisoleku kavad ning kas neis järgiti tunnustatud 
standardeid. Samuti kontrollivad audiitorid, kuidas institutsioonid kriisi ajal reageerisid ja kuidas 
nad suutsid oma kohustusi täita, võttes samas arvesse kriisist tingitud uusi väljakutseid. Auditis 
vaadeldakse ka seda, mida on institutsioonid õppinud pandeemiajärgses keskkonnas 
tegutsemiseks.  

Käesolev audit on osa Euroopa Kontrollikoja audititest, mille eesmärk on hinnata COVID-19 kriisi 
mõju ELis. Teistes töödes keskendutakse ELi poliitilistele meetmetele. Käesolevas auditis aga 
vaadeldakse ELi institutsioone – nende meetmete vastuvõtjaid. 

Kontrollikoda avaldas hiljuti kaks ülevaadet ELi reageerimise kohta COVID-19 kriisile: neist üks 
käsitles tervise ja teine majanduslikke aspekte. Lisaks avaldati eriaruanne, mille teemaks olid 
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lennureisijate õigused pandeemia ajal. Kontrollikoja 2021. aasta töökava+ kohaselt on sellel aastal 
veerand uutest audititest seotud COVID-19 ja majanduse elavdamise paketiga. 

Selgitav taustteave  

Iga ELi institutsioon tegutseb peamiselt sõltumatult. Oma töötajate juhtimisel on nad suuresti 
autonoomsed (ühise reguleeriva raamistikus piires). Näiteks talitluspidevuse kavasid, 
riskihindamisi, IT-turvalisust, töötingimusi ja hoonete haldamist reguleeritakse iga institutsiooni 
sise-eeskirjadega.  

Kõnealune audit on kavas lõpule viia 2022. aasta keskpaigas. Audititutvustused põhinevad enne 
auditi algust tehtud ettevalmistustööl ja neid ei tohiks käsitada audititähelepanekute, -järelduste 
ega -soovitustena. Audititutvustus on tervikuna kättesaadav inglise keeles aadressil eca.europa.eu. 

Pressikontakt: 

Kontrollikoja pressibüroo: press@eca.europa.eu  
- Claudia Spiti – e-post: claudia.spiti@eca.europa.eu – mobiil: (+352) 691 553 547 
- Vincent Bourgeais – e-post: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 

– mobiil: (+352) 691 551 502 
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