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FI PE 733.195/BUR/ANN.2 

 
EUROOPAN PARLAMENTIN VASTAUKSET 

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSEEN 

EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 6. KESÄKUUTA 2022 

”EU:N TOIMIELIMET JA COVID-19: TILANTEESEEN VASTATTIIN NOPEASTI, MUTTA 
KRIISIJOHTOISEN INNOVOINNIN JA JOUSTAVUUDEN HYÖDYNTÄMISESSÄ ON 
VIELÄ HAASTEITA” 

 

HUOMAUTUKSET 

Toimielimet onnistuivat minimoimaan ydintoimintoihinsa kohdistuvat häiriöt 

Toimielimet täyttivät huolenpitovelvollisuutensa henkilöstöä kohtaan ja säilyttivät 
toimintakykynsä 

43 kohta. Syyskuussa 2020 käyttöön otetut parlamentin testauskeskukset vaikuttivat 
ratkaisevasti siihen, että parlamentti pystyi varmistamaan toiminnan jatkuvuuden 
huolehtimalla parlamentin sisäisten tartuntojen tarkasta jäljityksestä ja rajoittamisesta sekä 
varmistamaan, että jäsenet ja henkilöstö voivat matkustaa voimassa olleista 
matkustusrajoituksista huolimatta. 

Uusien työskentelytapojen tehokkuuden arviointi kriisin jälkeisessä 
toimintaympäristössä on alkanut 

Ydintoimintojen arviointi on edennyt tukitehtävien arviointia pidemmälle 

78 kohta. Parlamentti suoritti kaksi henkilöstökyselyä: toisen kesäkuussa ja toisen 
marraskuussa 2020. Molemmista kyselyistä kävi ilmi, että henkilöstö odotti etätyön käytön 
laajentuvan pandemian jälkeen. 

Uusien työjärjestelyjen talousarvio- ja ympäristövaikutuksia ei arvioida 
johdonmukaisesti eri toimielimissä 

92 kohta. Parlamentti toteutti useita analyyseja covid-19-toimenpiteiden vaikutuksesta 
ympäristönsuojelun tasoon, muun muassa alustavia analyyseja vuoden 2020 lopulla ja 
yksityiskohtaisen erittelyn osana säännöllistä ympäristöraportointia vuonna 2021. Parlamentti 
analysoi ensimmäisenä EU:n toimielimenä etätyön ympäristövaikutuksia (sekä kustannuksia 
että hyötyjä) ja sisällytti ne keskeisiin ympäristönsuojelun tason indikaattoreihinsa. 
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EMAS-välistrategiassa, ympäristönsuojelun tason arvioinnissa ja tavoitteissa tuotiin myös 
esiin pandemiaan liittyvien toimenpiteiden vaikutukset ja viitattiin joidenkin pandemian 
johdosta kehitettyjen käytäntöjen jatkamisen mahdollisiin pidemmän aikavälin hyötyihin. 

93 kohta. Tulkkien ja muiden henkilöstön jäsenten virkamatkojen vähenemisellä oli 
merkittäviä myönteisiä vaikutuksia parlamentin ympäristötehokkuuteen ja erityisesti sen 
hiilijalanjälkeen. Henkilöiden kuljetukset (mukaan lukien työmatkat, virkamatkat, jäsenten 
kuljetukset ja virallisesti kutsuttujen vierailijoiden kuljetukset) muodostivat yli 60 prosenttia 
parlamentin kokonaishiilijalanjäljestä covid-19-pandemiaa edeltäneinä vuosina. 
Vuonna 2020 tämä luku laski 33 prosenttiin hiilijalanjäljestä, joka puolestaan oli lähes 
50 prosenttia pienempi kuin vuonna 2019.  

Näiden myönteisten vaikutusten ylläpitämiseksi on käynnistetty useita toimia 
henkilökuljetuksista aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi covid-19-pandemian jälkeen, 
esimerkiksi hyväksytty strateginen täytäntöönpanokehys (SEF) 2022–2024, johon sisältyy 
ekologista muutosta koskeva luku, jossa on 17 hanketta ympäristönsuojelun tason 
parantamiseksi, EMAS-toimintasuunnitelma 2022 sekä puutearvio ja mahdolliset toimet 
vuoden 2024 tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Puutearviota ja mahdollisia toimia seurataan parhaillaan eri tasoilla, myös puhemiehistössä. 

Euroopan parlamentti on ollut hiilineutraali jo vuodesta 2016, sillä se kompensoi 
väistämättömiä päästöjään puhemiehistön lokakuussa 2015 tekemän päätöksen perusteella. 

PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET 

Suositus 1 – Sisällytetään toiminnan jatkuvuussuunnitelmiin pitkän aikavälin häiriöt ja 
toimielinten välinen yhteistyö 

Parlamentti hyväksyy tilintarkastustuomioistuimen suosituksen. 

Parlamentti on perustanut uuden organisatorista joustavuutta käsittelevän pääosastojen 
välisen ohjausryhmän. Sen päätehtävänä on edistää uhkien analysointia ja riskien 
havaitsemista. Tarkoituksena on analysoida erityyppisiä häiriöitä, myös pitkän aikavälin 
häiriöitä. Pääosastojen ja parlamentin tason toiminnan jatkuvuussuunnitelmia täydennetään 
vastaavasti. 

Toimielinten välistä yhteistyötä, jota tehtiin säännöllisesti kaikilla tasoilla covid-19-kriisin 
aikana, jatketaan ja virallistetaan edelleen aina, kun sen katsotaan tuottavan tuloksia. 
Erityistä huomiota kiinnitetään toiminnan jatkuvuutta koskevien käytännön järjestelyjen ja 
sopimusten määrittelyyn tarpeen mukaan, jotta voidaan vastata koordinoidusti kriiseihin, jotka 
vaikuttavat useisiin tai kaikkiin unionin toimielimiin. 

Suositus 2 – Kehitetään edelleen hallinnollisten palvelujen digitalisointia 

Euroopan parlamentti hyväksyy tilintarkastustuomioistuimen suosituksen. 

Tämä tavoite on osa pääsihteerin strategista täytäntöönpanokehystä 2022–2024 ja 
parlamentin vuoden 2024 digitalisaatiostrategiaa. 
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Ohjelmat ”digitaalisaatio työnkulkujen tehostamiseksi” ja ”tuottava työpaikka” sisältävät 
yhteensä kaksitoista vuosina 2021 ja 2022 käynnistettyä hanketta, joiden tarkoituksena on 
edistää parlamentin hallinto- ja lainsäädäntöprosessien digitalisointia. Kehyksessä on 
tarkoitus käsitellä hankintojen digitalisoinnin jatkamista, muun muassa sähköisiä laskuja, ja 
kaikkien työnkulkujen digitalisointia, esimerkiksi sähköisiä allekirjoituksia. 

Parlamentti aikoo aloittaa hyväksytyn sähköisen allekirjoituksen käytön vielä vuoden 2022 
aikana. Parlamentti on perustanut työryhmän edistämään sähköisen laskutusalustan käyttöä. 

Suositus 3 – Arvioidaan uusien työskentelytapojen soveltuvuutta covid-19-pandemian 
jälkeiseen toimintaympäristöön 

Parlamentti hyväksyy tilintarkastustuomioistuimen suositukset. 

Parlamentilla on käytössään pitkälle kehitetty järjestelmä, jonka avulla se voi kerätä 
mittaustietoja keskeisistä toiminnoistaan. Nämä mittarit ovat jo käytössä, ja niitä kehitetään 
edelleen niin, että voidaan mitata hybridikokousten ja etätyön laatua ja tehokkuutta. 

Parlamentti on aloittanut keskustelut toimistotilojensa käytöstä covid-kriisin jälkeisessä 
skenaariossa. 

Parlamentti seuraa kaikkien toimiensa ympäristövaikutuksia ja analysoi erityisesti etätyön 
vaikutuksia osana keskeisten ympäristönsuojelun tason indikaattoreiden seurantaa.  


