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Г-н Клаус-Хайнер Лене
Председател на Европейската сметна палата
12, rue Alcide De Gasperi
L-1615 Luxembourg
По електронна поща: Eca-DQC-contact@eca.europa.eu
Относно:

Отговор на предварителните констатации от одита на тема „Институциите на
ЕС и COVID–19 — бърза реакция, предстоят още предизвикателства, за да се
извлече най-доброто от развитите в резултат на кризата иновации и
гъвкавост“

Копие до:

Marek Opioła, член на Европейската сметна палата

Уважаеми господин Лене,

Съгласни сме с цялостната оценка на Сметната палата, че Съветът е показал
своята устойчивост по отношение на безпрецедентното предизвикателство на
пандемията от COVID–19. Генералният секретариат на Съвета (ГСС) реагира бързо
и гъвкаво и по този начин успя да гарантира и двете:


непрекъснатостта на дейността на Европейския съвет и на Съвета на
министрите, с което се осигури възможност както на институциите, така и на
техните председатели да изпълняват съответните си мандати, и



безопасността на служителите на ГСС, както и на всички делегати и външни
гости в нашите сгради.

Тази цел ГСС постигна благодарение на направените инвестиции в цифровизацията
и подготвеността си за действие при кризи. Бързината и гъвкавостта на реакцията
бяха гарантирани от динамичен и проактивен подход на организацията, гъвкавост,
присъща на съществуващите правила и процедури, която лесно може да бъде
адаптирана при необходимост, и бърза реакция при ускоряване на текущите проекти
за модернизация, било то в областта на информационните технологии или новите
начини на работа в по-общ план. Комуникацията с персонала, делегатите и
външните гости беше от ключово значение през този труден период, както и
взаимодействието, обменът на информация и координацията по целесъобразност с
другите институции на ЕС, както и с националните органи.
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Що се отнася до оценката на Сметната палата относно дистанционната работа,
извършвана извън местоработата, ГСС би искал да подчертае, че счита това за
мярка, която е в интерес на службата при определени условия, определени в
решението на ГСС относно дистанционната работа.
По отношение на препоръките от одита и без да се засягат позициите, които
Съветът може да заеме по доклада, когато го разглежда:
Препоръка 1:

Генералният секретариат на Съвета приема препоръката.
ГСС счита, че предвид естеството на неговите задачи и
характеристиките на двете институции, които обслужва,
действащите към момента планове за непрекъснатост на
дейността осигуряват достатъчна увереност и гъвкавост, за
да се реагира на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни
кризи от различно естество. ГСС също така счита, че
взаимодействието, обменът на информация и координацията
с другите институции са функционирали много добре по
време на различните етапи на пандемията, като са
използвани съществуващите канали и форуми. Въпреки това
плановете за непрекъснатост на дейността ще бъдат
актуализирани по отношение на по-дългосрочните кризи. ГСС
ще допринесе за междуинституционалната координация по
тази препоръка в контекста на интегрираните договорености
на ЕС за реакция на политическо равнище при кризи и други
възможни форуми.

Препоръка 2:

Генералният секретариат на Съвета приема препоръката.
Работата ще продължи в контекста на текущите ИТ проекти за
електронен подпис, включително за електронно договаряне и
електронен подпис на финансови документи, както и за
засилено използване на инструменти за електронни
обществени поръчки, като се вземе предвид националното
законодателство в това отношение.

Препоръка 3:

Генералният секретариат на Съвета приема препоръката.
Започна работата по някои от оценките, изисквани в
препоръките. Оценката на другите направления на новите
начини на работа ще се извърши в контекста на
разработването на новата стратегия на Съвета за сградния
фонд, оценката на пилотния проект за новите начини на
работа и работата на управителния комитет за околната
среда.

Уилям ШАПКОТ
Генерален директор
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