DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOLS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE
REVISIONSRETS SÆRBERETNING
»EU-INSTITUTIONERNE OG COVID-19: HURTIG REAKTION, UDESTÅENDE
UDFORDRINGER MED HENBLIK PÅ AT FÅ MEST MULIGT UD AF DEN
KRISESTYREDE INNOVATION OG FLEKSIBILITET«

KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER
Anbefaling 1 – Risikoen for længerevarende afbrydelser og bestemmelser
om interinstitutionelt samarbejde bør inkluderes i beredskabsplanerne
Domstolen tilslutter sig denne anbefaling.
Eftersom Domstolens beredskabsplan allerede inkluderer scenarier for
længerevarende udfordringer, f.eks. i tilfælde af en pandemi, tilslutter
Domstolen sig denne første anbefaling, som den allerede har påbegyndt
implementeringen af, og Domstolen vil fastholde denne praksis i sine
kommende opdateringer af beredskabsplanen.
Herudover er Domstolen klar til at deltage i og fremme enhver
interinstitutionel udveksling, der har til formål at formalisere det
interinstitutionelle samarbejde i tilfælde af en krise, da det intensive
samarbejde, der fandt sted i forskellige fora under pandemien, viste sig at
være særligt værdifuldt.

Anbefaling

2

–

Digitaliseringen

af

administrative

tjenester

bør

videreudvikles
Domstolen tilslutter sig denne anbefaling.
Takket være Domstolens IT-systems robusthed, innovationskapacitet og
fremskyndelsen af de ambitiøse digitaliseringsinitiativer, der blev iværksat
før krisen, kan Domstolen med tilfredshed notere sig allerede at have gjort
fremskridt på de områder, der er omfattet af denne anbefaling.

Anvendelsen af elektronisk fakturering var en del af Domstolens
standardprocesser allerede før krisen og anvendes i stadigt stigende omfang.
Domstolen har ligeledes indført ARES/Han i sine arbejdsgange og udbredt
brugen heraf til alle administrative afdelinger og dermed sikret nem adgang
til elektronisk (herunder kvalificeret) signatur. Hvad angår den judicielle
virksomhed er det værd at nævne, at kvalificeret juridisk signatur har været i
anvendelse siden april 2022.
Domstolen har til hensigt at konsolidere denne tilgang og er bevidst om de
muligheder, som digitaliseringen frembyder i forbindelse med Domstolens
aktiviteter.

Anbefaling 3 – Egnetheden af de nye arbejdsmetoder, der er opstået postcovid-19, bør undersøges
Domstolen tilslutter sig denne anbefaling.
På det judicielle område har Domstolen lært af erfaringerne med
fjernarbejde som resultat af krisen, særligt hvad angår anvendelsen af
fjernretsmøder eller indførelsen af videokonferencer (siden april 2022).
På det administrative område har Domstolen også håndteret visse aspekter
af telearbejde efter at have undersøgt dets effektivitet og potentielle
betydning for arbejdsbyrden (f.eks. med henblik på at rationalisere og
optimere den udvidede anvendelse af e-mails, der er resultatet af
fjernarbejde).
Den tilgang, som Domstolen har valgt at tilrettelægge sine bygninger på
baggrund af, har vist sig at være meget effektiv og sikrer, at Domstolen i
fremtiden effektivt og fleksibelt kan tage højde for enhver fremtidig ændring
på en måde, der er hensigtsmæssig i forhold til den situation, der måtte opstå
som følge af de nye arbejdsmetoder. Domstolen vil fortsat overvåge effekten
af sådanne nye metoder og tilpasse sin politik i overensstemmelse hermed.
Domstolen er på det miljømæssige område begyndt at overveje, hvordan
man kan beregne virkningen af de nye arbejdsmetoder så korrekt og effektivt
som muligt, og vil fortsat gøre det i forbindelse med forberedelsen af
fornyelsen af Domstolens EMAS-registrering i 2022.
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