
ODPOWIEDZI TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI NA SPRAWOZDANIE 

SPECJALNE EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO 

„INSTYTUCJE UE I COVID-19: SZYBKA REAKCJA, WYZWANIA NADAL 

ISTNIEJĄ, ABY MOŻLIWIE NAJLEPIEJ WYKORZYSTAĆ UWARUNKOWANE 

KRYZYSEM INNOWACJĘ I ELASTYCZNOŚĆ” 

 

WNIOSKI I ZALECENIA 

Zalecenie 1 – Włączyć długoterminowe zakłócenia i międzynarodową 

współpracę do planów ciągłości działania 

TSUE akceptuje to zalecenie. 

Ponieważ jego PCD przewidywał już scenariusze związane 

z długoterminowymi zakłóceniami, takimi jak w przypadku pandemii, TSUE 

pochwala to pierwsze zalecenie, które zaczął już wprowadzać w życie, 

i utrzyma tę praktykę w przyszłych aktualizacjach swojego PCD. 

Ponadto TSUE jest gotów uczestniczyć w międzyinstytucjonalnej wymianie 

mającej na celu sformalizowanie współpracy międzyinstytucjonalnej 

w wypadku kryzysu oraz wspierać tę wymianę, gdyż intensywna współpraca, 

która miała miejsce na różnych forach w okresie pandemii, okazała się 

szczególnie cenna. 

 

Zalecenie 2 – Rozbudowywać dalej cyfryzację usług administracyjnych 

TSUE akceptuje to zalecenie.  

TSUE jest dumny z tego, że dzięki stabilności swojego systemu 

informatycznego, swojej zdolności do innowacji i przyspieszenia ambitnych 

inicjatyw w zakresie cyfryzacji zainicjowanych przed kryzysem poczynił już 

postępy w dziedzinach objętych tym zaleceniem.  

Wystawianie faktur elektronicznych należało już przed kryzysem do 

standardowych procedur TSUE i nadal szybko się rozwija. TSUE wprowadził 

również ARES/Han do swoich procesów pracy i rozszerzył na wszystkie działy 

administracyjne, umożliwiając im tym samym łatwy dostęp do podpisu 
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elektronicznego (w tym kwalifikowanego). Jeśli chodzi o działalność 

sądowniczą, warto wspomnieć, że kwalifikowany podpis elektroniczny 

funkcjonuje od kwietnia 2022 r. 

TSUE zamierza skonsolidować to podejście, co świadczy o jego 

zaangażowaniu, aby wykorzystać możliwości oferowane przez cyfryzację 

w ramach wszystkich rodzajów jego działalności. 

 

Zalecenie 3 – Ocenić przydatność nowych sposobów pracy w środowisku 

po COVID-19 

TSUE akceptuje to zalecenie. 

W zakresie związanym z orzekaniem wyciągnął on nauki ze zdalnego trybu 

pracy uwarunkowanego kryzysem, w szczególności w odniesieniu do 

przedstawiania przez strony wystąpień na odległość lub wprowadzenia 

webstreamingu rozpraw (od kwietnia 2022 r.). 

Jeśli chodzi o jego zdolność administracyjną, TSUE zajął się także różnymi 

aspektami pracy zdalnej po tym, jak ocenił jej efektywność i potencjalny 

wpływ na obciążenie pracą (np. aby zracjonalizować i zoptymalizować 

wzmożone korzystanie z wiadomości elektronicznych, które wynika z pracy 

zdalnej). 

Wybrana przez TSUE polityka w zakresie nieruchomości okazała się 

skuteczna i zapewnia, że będzie on w stanie uwzględnić spokojnie i sprawnie 

wszelkie zmiany w przyszłości, które mogą wydawać się odpowiednie do 

sytuacji powstałej w wyniku nowych metod pracy. TSUE będzie nadal 

obserwować skutki takich nowych metod i dostosowywać odpowiednio 

swoją politykę. 

W związku z tym TSUE zaczął się już zastanawiać nad tym, jak uwzględnić 

możliwie najdokładniej i najskuteczniej skutki tych nowych metod pracy 

w ramach swojej polityki w dziedzinie środowiska i będzie nadal tak czynić 

w przygotowaniu na odnowienie jego rejestracji EMAS w 2022 r.  

3 czerwca 2022 r. 


