ОТГОВОРИ ОТ СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛНИЯ
ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА
„ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕС И КОВИД-19: ОТГОВОРЪТ БЕ БЪРЗ, ОСТАВАТ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ДА СЕ ИЗВЛЕЧЕ НАЙ-ДОБРОТО ОТ
ИНОВАЦИИТЕ И ГЪВКАВОСТТА, ДО КОИТО ДОВЕДЕ КРИЗАТА”

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Препоръка 1 — В плановете за непрекъснатост на дейността (ПНД)
да

се

включат

смущенията

в

дългосрочен

план

и

междуинституционалното сътрудничество
Съдът на ЕС (СЕС) приема тази препоръка.
Той като неговите ПНД вече включват сценарии на смущения в
дългосрочен план, като настъпването на пандемия, СЕС приветства
тази първа препоръка, която той започна да изпълнява, и ще запази
тази практика при бъдещите актуализации на неговите ПНД.
Освен това СЕС изразява готовност да участва във и да стимулира
всякакъв междуинституционален обмен, чиято цел е да формализира
междуинституционалното сътрудничество в случай на криза, защото
интензивното сътрудничество, каквото бе развито на редица форуми
по време на пандемията, се оказа особено ценно.

Препоръка

2 — По-нататъшно развитие на цифровизацията на

административните услуги
СЕС приема тази препоръка.
СЕС с гордост отбелязва, че благодарение на стабилността на ИТ
системата му, на способността му за иновации и на ускоряването на
амбициозните

инициативи

за

цифровизация,

започнали

преди

кризата, вече е постигнал напредък в областите, обхванати от тази
препоръка.

Използването на електронно фактуриране е част от стандартните
процеси на СЕС още отпреди кризата и при него продължава да се
отчита бързо развитие. Все в тази насока СЕС въведе ARES/Han в
процесите

си

на

работа

и

разшири

обхвата

му

до

всички

административни служби, като така им предостави лесен достъп до
електронния (включително квалифициран) подпис. По отношение на
съдебната дейност е уместно да се отбележи, че квалифицираният
електронен подпис може да се използва от април 2022 г.
СЕС възнамерява да се съсредоточи в този подход, което доказва
ангажимента му да се възползва от възможностите, предлагани от
цифровизацията, в рамките на всички негови дейности.

Препоръка 3 — Да се оцени адекватността на новите начини на
работа в условията на пост-Ковид среда
СЕС приема тази препоръка.
В съдебната област СЕС направи изводи от практиките на работа от
разстояние, резултат от кризата, по-специално с оглед на прибягването
до онлайн устни състезания или на въвеждането на уебстрийминга
при съдебните заседания (от април 2022 г.).
В контекста на административните си функции СЕС също така разгледа
някои аспекти на дистанционната работа, след като оцени нейната
ефективност

и

потенциалното

ѝ

отражение

върху

работното

натоварване (напр. да се рационализира и оптимизира засиленото
използване на имейли, последица от работата от разстояние).
Политиката във връзка със сградите, следвана от СЕС, се оказва много
ефективна и гарантира, че всякакви бъдещи промени, които могат да
бъдат сметнати за целесъобразни за положението, създадено с новите
методи на работа, ще е възможно да бъдат взети предвид със
спокойствие и гъвкавост. СЕС ще продължи да следи отражението на
тези нови методи и да адаптира съответно политиката си.
В тази насока СЕС започна да обмисля как да отчете отражението на
тези нови методи на работа възможно най-точно и ефективно в
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контекста на екологичната му политика и ще продължи това в рамките
на подготовката за подновяване на своята EMAS регистрация през
2022 г.

3 юни 2022 г.
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