EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS
ĪPAŠO ZIŅOJUMU
“ES IESTĀDES UN COVID-19: REAKCIJA ĀTRA, BET VĒL JOPROJĀM RISINĀMI
IZAICINĀJUMI, LAI PĒC IESPĒJAS LABĀK IZMANTOTU KRĪZES LAIKĀ
IEVIESTĀS INOVĀCIJAS UN ELASTĪGUMU”

Secinājumi un ieteikumi
1. ieteikums – Ilgtermiņa traucējumu aspektus un starpiestāžu sadarbību
iekļaut darbības nepārtrauktības plānos
EST piekrīt šim ieteikumam.
Tā kā EST darbības nepārtrauktības plānā jau bija paredzēti scenāriji
ilgtermiņa traucējumu gadījumiem, tādiem kā pandēmija, EST atzinīgi vērtē
šo pirmo ieteikumu, kuru tā ir sākusi īstenot, un turpinās to darīt arī šī
darbības nepārtrauktības plāna turpmākajos atjauninājumos.
Turklāt EST ir gatava piedalīties viedokļu apmaiņā un veicināt jebkādu
viedokļu apmaiņu starp iestādēm ar mērķi formalizēt starpiestāžu sadarbību
krīzes situācijā, jo intensīvā sadarbība, kas pandēmijas laikā tika īstenota
dažādos forumos, izrādījās īpaši vērtīga.

2. ieteikums – Attīstīt tālāk administratīvo dienestu digitalizāciju
EST piekrīt šim ieteikumam.
EST ir gandarīta, ka, pateicoties tās IT sistēmas stabilitātei, inovāciju
kapacitātei un pirms krīzes aizsākto vērienīgo digitalizācijas iniciatīvu
paātrināšanai, šī ieteikuma aptvertajās jomās tā jau ir pavirzījusies uz priekšu.
Elektronisko rēķinu izsniegšana bija daļa no EST standartprocesiem jau pirms
krīzes, un tās apjoms turpina strauji augt. Tāpat EST savās darbplūsmās ir
ieviesusi ARES/Han un paplašinājusi to uz visām administratīvajām nodaļām,
tādējādi nodrošinot tām vieglu piekļuvi elektroniskajam (tostarp kvalificētam)

parakstam.
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elektroniskais paraksts darbojas kopš 2022. gada aprīļa.
EST plāno nostiprināt šo pieeju, tādējādi izrādot apņēmību izmantot iespējas,
ko piedāvā digitalizācija visu EST darbību kontekstā.

3. ieteikums – Izvērtēt jauno darba metožu piemērotību situācijā pēc
Covid-19 krīzes
EST piekrīt šim ieteikumam.
Tiesvedības darbību jomā EST ir guvusi pieredzi saistībā ar attālinātā darba
praksi krīzes laikā, it īpaši saistībā ar attālināto uzstāšanos tiesas sēdēs vai
tiesas sēžu straumēšanu tiešsaistē (kopš 2022. gada aprīļa).
Administratīvo darbību jomā, pēc tam, kad EST bija izvērtējusi tāldarba
efektivitāti un iespējamo ietekmi uz darba slodzi (piemēram, lai racionalizētu
un optimizētu lielāku e-pasta sarakstes izmantošanas apjomu, kas izriet no
attālinātā darba), EST pievērsās arī dažiem tāldarba aspektiem.
EST nekustamā īpašuma politika ir izrādījusies ļoti efektīva, un tā nodrošina,
ka EST spēs – mierīgā gaisotnē un operatīvi – apsvērt jebkādas izmaiņas, kas
nākotnē varētu būt piemērotas situācijai, kas radusies jauno darba metožu
piemērošanas rezultātā. EST turpinās pārraudzīt šādu jauninājumu sekas un
attiecīgi pielāgos savu politiku.
Šajā kontekstā EST ir sākusi apsvērt, kā pēc iespējas precīzāk un efektīvāk
ņemt vērā šo jauno darba metožu ietekmi tās vides politikas kontekstā, un
turpinās to darīt, gatavojoties savas EMAS reģistrācijas atjaunošanai
2022. gadā.
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