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Vedr.: Svar på de foreløbige bemærkninger til revisionsberetningen om EU-institutionerne 

og covid-19: hurtig reaktion, udestående udfordringer med henblik på at få mest 

muligt ud af den krisestyrede innovation og fleksibilitet 

i kopi til: Marek Opioła, medlem af Den Europæiske Revisionsret 

Hr. formand 

Vi er enige i Revisionsrettens samlede vurdering af, at Rådet har vist modstandsdygtighed 
over for den hidtil usete udfordring, som covid-19-pandemien har været. 
Generalsekretariatet for Rådet (GSR) reagerede hurtigt og fleksibelt og var dermed i stand 
til at garantere både 

 Det Europæiske Råds og Ministerrådets kontinuitet, således at begge institutioner og 
deres formænd kunne opfylde deres respektive mandater, og 

 sikkerheden for GSR's personale samt for alle delegerede og eksterne gæster i vores 
bygninger. 

GSR var i den forbindelse i stand til at udbygge sine investeringer i digitalisering og 
kriseberedskab. Den hurtige og fleksible reaktion blev sikret gennem en smidig og proaktiv 
tilgang fra organisationens side, en iboende fleksibilitet i de eksisterende regler og 
procedurer, som let kunne tilpasses, hvor det var nødvendigt, og en hurtig indsats for at 
fremskynde igangværende moderniseringsprojekter såvel på IT-området som inden for 
nye arbejdsmetoder mere generelt. Kommunikationen med personale, delegerede og 
eksterne gæster var afgørende i denne vanskelige periode, og det samme gjaldt 
samspillet, informationsudvekslingen og koordineringen, hvor det var relevant, med de 
øvrige EU-institutioner og de nationale myndigheder. 
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Med hensyn til Revisionsrettens vurdering af telearbejde fra et andet sted end 
tjenestestedet vil GSR gerne understrege sin holdning om, at dette er en foranstaltning, 
der er i tjenestens interesse, når visse betingelser som fastsat i GSR's beslutning om 
telearbejde er opfyldt. 

For så vidt angår anbefalingerne i revisionsberetningen med forbehold af eventuelle 
holdninger, som Rådet måtte indtage hertil ved gennemgangen af den: 

Anbefaling 1: Generalsekretariatet for Rådet accepterer anbefalingen. GSR 
mener, at dets nuværende kontinuitetsplaner i betragtning af 
karakteren af dels GSR's opgaver dels af de to institutioner, som 
det betjener, indeholder tilstrækkelig sikkerhed og fleksibilitet til at 
reagere på korte, mellemlange og lange kriser af forskellige art. 
GSR mener også, at samspillet, informationsudvekslingen og 
koordineringen med de øvrige institutioner fungerede særdeles 
godt i pandemiens forskellige faser takket være brugen af 
eksisterende kanaler og fora. Kontinuitetsplanerne vil ikke desto 
mindre blive ajourført for så vidt angår længerevarende kriser. 
GSR vil bidrage til den interinstitutionelle koordinering i forbindelse 
med denne anbefaling inden for rammerne af Kollegiet af 
Fællesskabets Administrationschefer og andre mulige fora. 

Anbefaling 2: Generalsekretariatet for Rådet accepterer anbefalingen. Arbejdet 
vil blive videreført i forbindelse med igangværende IT-projekter om 
elektronisk signatur, herunder digitale kontrakter og elektronisk 
signatur af finansielle dokumenter samt øget brug af e-
udbudsværktøjer under hensyntagen til national lovgivning på 
området. 

Anbefaling 3: Generalsekretariatet for Rådet accepterer anbefalingen. Nogle af 
de vurderinger, der anmodes om i anbefalingerne, er blevet 
indledt. Vurderingen af de andre aspekter af de nye 
arbejdsmetoder vil finde sted i forbindelse med udviklingen af 
Rådets nye bygningsstrategi, vurderingen af pilotprojektet NWoW 
(New Ways of Working) og arbejdet i miljøstyringsudvalget. 
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Generaldirektør 


