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ELi kõrgeimad kontrolliasutused 
reageerisid COVID-19-le kiiresti 
COVID-19 pandeemia on üks keerulisematest tervishoiukriisidest, mida maailm on kunagi 
näinud ja millel on kõikjal suur mõju ühiskonnale, majandusele ja inimestele. Pandeemia on 
muu hulgas märkimisväärselt mõjutanud ka ELi kõrgeimate kontrolliasutuste tööd. Nad 
reageerisid kiiresti ja eraldasid märkimisväärseid vahendeid kriisile reageerimise hindamiseks ja 
auditeerimiseks. ELi kõrgeimate kontrolliasutuste kontaktkomitee täna avaldatud 
auditikompendiumis antakse ülevaade COVID-19-ga seoses tehtud ja 2020. aastal avaldatud 
audititööst. 

Pandeemia mõju ELile ja liikmesriikidele on olnud märkimisväärne, häiriv ja väga asümmeetriline. 
Selle ajastus, ulatus ja täpne olemus ning sellele reageerimine on ELis, aga ka piirkondlikul ja 
mõnikord isegi kohalikul tasandil olnud väga erinev nii rahvatervise, majanduse, tööjõu, hariduse 
kui ka riigi rahanduse valdkonnas.  

Enamikus pandeemiast tõsiselt mõjutatud valdkondades on ELil vaid piiratud tegutsemisvolitused. 
Osaliselt seetõttu, et rahvatervise valdkonnas ei ole ELil ainupädevust, kuid ka seetõttu, et 
liikmesriikidel puudusid koos reageerimiseks nii valmisolek kui ühine arusaam. Koordineeritud 
lähenemisviisi puudumisest tulenevalt tegutsesid liikmesriikide ja piirkondade valitsused omapäi. 
See puudutas ennetus- ja ohjeldamismeetmete kehtestamist, seadmete hankimist ning 
pandeemia sotsiaal-majanduslike tagajärgede leevendamiseks taastamispakettide ja töökohtade 
säilitamise kavade loomist. Kõigest hoolimata tundub, et pärast keerulist algust on EL ja 
liikmesriigid parandanud oma koostööd kriisi mõju leevendamisel.  

„COVID-19 pandeemia põhjustas mitmemõõtmelise kriisi, mis on mõjutanud peaaegu kõiki avaliku 
ja eraelu valdkondi,“ ütles Euroopa Kontrollikoja president Klaus-Heiner Lehne. „Selle tagajärjed 
meie elu- ja tööviisidele tulevikus on märkimisväärsed. Kuna viirused ei hooli riigipiiridest, vajab EL 
vahendeid liikmesriikide toetamiseks. Tulevik näitab, kas oleme praegusest olukorrast õppinud ja 
saanud muu hulgas aru ka vajadusest parema koostöö järele.“  

Liikmesriikide kõrgeimad kontrolliasutused ja Euroopa Kontrollikoda reageerisid kiiresti 
praegusele kriisile ning tegid kiiresti palju auditi- ja seiretööd. Lisaks 2020. aastal lõpule viidud 48 
auditile on lähikuudel veel pooleli või kavandatud üle 200 muu audititegevuse. 

Täna avaldatud kompendiumis käsitletakse üldiselt pandeemiat ning tehakse kokkuvõte selle 
mõjust ELile ja liikmesriikidele, sealhulgas pandeemiale reageerimiseks võetud meetmetest. 

https://www.eca.europa.eu/sites/cc/et/Pages/ccdefault.aspx
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Väljaandes kasutatakse ka Belgia, Küprose, Saksamaa, Läti, Leedu, Madalmaade, Portugali, 
Rumeenia, Slovakkia, ja Rootsi kõrgeimate kontrolliasutuste ning Euroopa Kontrollikoja tehtud 
auditite tulemusi. Selles tehakse kokkuvõte 17-st 2020. aastal avaldatud aruandest (kokku 48), mis 
hõlmavad viit prioriteetset valdkonda: rahvatervist, digiteerimist, sotsiaal-majanduslikku 
reageerimist, riigi rahandust ja riske ning üldist reageerimist valitsemise eri tasanditel. 

Selgitav taustteave 

Käesolev auditikompendium koostati ELi kontaktkomitee raames Euroopa kõrgeimate 
kontrolliasutuste koostöös. Väljaanne on mõeldud teabeallikaks kõigile, keda huvitab COVID-19 
mõju ja kõrgeimate kontrolliasutuste selleteemaline töö. Praegu on kompendium kättesaadav 
inglise keeles kontaktkomitee veebisaidil ja hiljem ka teistes ELi ametlikes keeltes.  

Tegu on kontaktkomitee neljanda auditikompendiumiga. Esimeses väljaandes käsitleti noorte 
töötust ja noorte tööturule integreerimist ning see avaldati 2018. aasta juunis. Teine, ELi 
rahvatervist käsitlenud väljaanne avaldati 2019. aasta detsembris. Kolmas kompendium avaldati 
2020. aasta detsembris ja see kandis pealkirja „Küberturvalisus ELis ja selle liikmesriikides”. 

Kontaktkomitee on autonoomne, sõltumatu ja mittepoliitiline ühendus, kuhu kuuluvad ELi ja selle 
liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste juhid. See toimib foorumina, kus arutatakse ja 
lahendatakse ELiga seonduvaid ühist huvi pakkuvaid küsimusi. Liikmetevahelist dialoogi ja 
koostööd parandades aitab kontaktkomitee kaasa ELi poliitikavaldkondade ja programmide 
tõhusale ja sõltumatule auditeerimisele. 
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