EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMO ATSAKYMAS Į EUROPOS
AUDITO RŪMŲ SPECIALIĄJĄ ATASKAITĄ
„ES INSTITUCIJOS IR COVID-19: REAGUOTA GREITAI, IŠŠŪKIAI DAR
ATEITYJE, KAD BŪTŲ PAGERINTOS KRIZĖS NULEMTOS INOVACIJOS IR
LANKSTUMAS“

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
1 rekomendacija – Į veiklos tęstinumo planus įtraukti ilgalaikius trikdžius
ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą
ESTT pritaria šiai rekomendacijai.
Kadangi į jo VTP jau įtraukti ilgalaikių trikdžių scenarijai, kaip antai
pandemijos atveju, ESTT sutinka su šia rekomendacija; jis ją pradėjo
įgyvendinti ir šią praktiką taikys ateityje, siekdamas atnaujinti savo VTP.
Be to, ESTT jau pasirengęs dalyvauti ir skatinti bet kokius tarpinstitucinius
mainus, skirtus tarpinstituciniam bendradarbiavimui krizės atveju užtikrinti,
nes intensyvus bendradarbiavimas per pandemiją įvairiuose forumuose
buvo ypač vertingas.

2 rekomendacija – Toliau plėtoti administravimo paslaugų skaitmeninimą
ESTT pritaria šiai rekomendacijai.
ESTT didžiuojasi tuo, kad dėl gero jo IT sistemos veikimo, jos inovacijų
galimybių ir iki krizės pradėtų ambicingų skaitmeninimo iniciatyvų sparčios
raidos jau yra pažengta į priekį šios rekomendacijos apimamose srityse.
Elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymas buvo viena iš ESTT standartinių
procedūrų iki krizės ir ji toliau sparčiai plėtojama. ESTT savo darbo srautų
sistemoje taip pat įdiegė „ARES/Han“ ir ją išplėtė visiems administravimo
skyriams, todėl jiems suteikiama lengva prieiga prie elektroninio (įskaitant

kvalifikuoto) parašo. Dėl teisminės veiklos verta pažymėti, kad kvalifikuotas
elektroninis parašas pradėtas taikyti nuo 2022 m. balandžio.
ESTT siekia sutvirtinti šią praktiką, o tai rodo jo įsipareigojimą pasinaudoti
skaitmeninimo teikiamomis galimybėmis visose savo veiklos srityse.

3 rekomendacija – Įvertinti naujų darbo būdų tinkamumą pokovidinėje
aplinkoje
ESTT pritaria šiai rekomendacijai.
Teisminėje srityje jis išmoko pamokas, susijusias su darbo per atstumą dėl
krizės praktika, ypač kiek tai susiję su nuotolinių teismo posėdžių rengimu ar
teismo posėdžių transliavimu internetu (nuo 2022 m. balandžio).
Savo administravimo veikloje ESTT taip pat sprendė kai kuriuos nuotolinio
darbo aspektus po to, kai įvertino jo veiksmingumą ir galimą poveikį darbo
krūviui (pvz., intensyvaus susirašinėjimo elektroniniu paštu, kurį lemia
nuotolinis darbas, racionalizavimas ir optimizavimas).
ESTT pasirinkta nekilnojamojo turto politika yra labai veiksminga ir užtikrina,
kad jis ateityje galės motyvuotai ir greitai apsvarstyti bet kokius pokyčius,
kurie galėtų būti laikomi pritaikytais situacijai, nulemtai naujų darbo metodų.
ESTT ir toliau vykdys tokių naujų būdų monitoringą ir atitinkamai pritaikys
savo politiką.
Atsižvelgdamas į tai ESTT pradėjo svarstyti, kaip galėtų atsižvelgti į šiuos
naujus darbo metodus kaip galima tiksliau ir veiksmingiau jo aplinkos
apsaugos politikos srityje ir tai darys toliau, ruošdamasis jo EMAS
registracijos atnaujinimui 2022 m.
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