
ODGOVORI SODIŠČA EVROPSKE UNIJE NA POSEBNO POROČILO 

EVROPSKEGA RAČUNSKEGA SODIŠČA 

„INSTITUCIJE EU IN COVID-19: HITER ODZIV TER PRIHAJAJOČI IZZIVI ZA KAR 

NAJBOLJŠE INOVACIJE IN PROŽNOST KOT ODZIV NA KRIZO“ 

 

 

SKLEPI IN PRIPOROČILA 

Priporočilo 1 – Vključitev dolgoročnih motenj in medinstitucionalnega 

sodelovanja v načrte neprekinjenega poslovanja 

Sodišče EU priporočilo sprejema. 

Ker so v njegov načrt neprekinjenega poslovanja že vključeni scenariji za 

dolgoročne motnje, kakršne so te v primeru pandemije, Sodišče EU 

pozdravlja prvo priporočilo, ki ga je že začelo izvajati, in bo to prakso ohranilo 

v svojih prihodnjih posodobitvah načrtov neprekinjenega poslovanja. 

Poleg tega je Sodišče EU pripravljeno sodelovati in spodbujati kakršno koli 

medinstitucionalno izmenjavo, katere cilj je formalizacija 

medinstitucionalnega sodelovanja v primeru krize, saj se je intenzivno 

sodelovanje, ki je med pandemijo potekalo na različnih forumih, izkazalo za 

dragoceno. 

 

Priporočilo 1 – Prihodnji razvoj digitalizacije upravnih storitev 

Sodišče EU to priporočilo sprejema. 

Sodišče EU se ponaša s tem, da je – zaradi svojega stabilnega informacijskega 

sistema, inovacijskih zmogljivosti in drznih pobud za digitalizacijo, ki jih je 

začelo izvajati že pred krizo – na področjih, ki jih to priporočilo pokriva, že 

napredovalo. 

Izdajanje elektronskih računov je bilo del standardnih postopkov Sodišča EU 

že pred krizo in se še naprej hitro razvija. Iz istega razloga je Sodišče EU v svoj 

potek dela uvedlo sistem ARES/Han in ga razširilo na vse upravne oddelke, s 
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čimer jim je ponudilo lahek dostop do elektronskega podpisa (vključno s 

kvalificiranim elektronskim podpisom). V zvezi s sodno dejavnostjo je treba 

omeniti, da kvalificiran elektronski podpis deluje od aprila 2022. 

Sodišče EU namerava ta pristop utrditi, kar kaže na njegovo predanost temu, 

da izkoristi priložnosti, ki jih ponuja digitalizacija pri vseh njegovih 

dejavnostih. 

 

Priporočilo 2 – Ocena ustreznosti novih načinov dela v razmerah po 

pandemiji covida-19 

Sodišče EU priporočilo sprejema. 

Na pravosodnem področju se je poučilo o delu na daljavo, ki je posledica 

krize, zlasti glede podajanja ustnih navedb na daljavo ali spletnega 

prenašanja obravnav (od aprila 2022). 

Sodišče EU se je v svoji upravni funkciji, potem ko je ocenilo svojo učinkovitost 

in potencialni učinek na delovno obremenitev, spopadlo tudi z nekaterimi 

vidiki dela na daljavo (npr. racionalizacija in optimizacija obširne uporabe 

elektronske pošte, ki je posledica dela na daljavo). 

Nepremičninska politika, ki jo je izbralo Sodišče EU, se je izkazala za zelo 

učinkovito in zagotavlja, da bo Sodišče EU z mirnostjo in prožnostjo sposobno 

upoštevati kakršne koli spremembe v prihodnosti, ki bi bile primerne za 

položaj, ki bi nastal zaradi novih metod dela. Sodišče EU bo še naprej 

spremljalo učinek takih novih načinov in svojo politiko ustrezno prilagajalo. 

Sodišče EU je v tem okviru začelo razmišljati o tem, kako naj kar najbolj 

natančno in učinkovito upošteva vpliv teh novih metod dela pri svoji okoljski 

politiki, in bo to počelo še naprej, pri čemer se bo pripravljalo na to, da se 

njegova registracija v sistemu EMAS leta 2022 podaljša. 
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