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Válasz „Az uniós intézmények és a Covid19 – gyors reakció és további kihívások a
válságból fakadó innováció és rugalmasság legoptimálisabb hasznosítása
tekintetében” című ellenőrzés során megfogalmazott előzetes megjegyzésekre

Másolatot kap:

Marek Opioła, az Európai Számvevőszék tagja

Tisztelt Lehne Úr!

Egyetértünk a Számvevőszék azon általános megállapításával, hogy a Tanács
rezilienciáról tett tanúbizonyságot a Covid19-világjárvány jelentette példátlan kihívás
tekintetében. A Tanács Főtitkársága gyorsan és rugalmasan reagált, és így képes volt
biztosítani


mind az Európai Tanács és a Miniszterek Tanácsa üzletmenet-folytonosságát,
lehetővé téve ezáltal e két intézmény és azok elnökei számára megbízatásuk
teljesítését, mind pedig



a Főtitkárság személyzetének, valamint az épületeinkben tartózkodó delegáltaknak
és vendégeknek a biztonságát.

A Főtitkárság e célok érdekében építeni tudott a digitalizáció és a válsághelyzetekre való
felkészültség terén eszközölt beruházásaira. A reagálás gyorsaságát és rugalmasságát
több tényező biztosította: a szervezet agilis és proaktív megközelítése, a meglévő
szabályokban és eljárásokban rejlő rugalmasság, amelyeket szükség esetén könnyen ki
lehetett igazítani, valamint a folyamatban lévő korszerűsítési projektek felgyorsítását illető,
gyorsan meghozott intézkedések – legyen szó akár az informatika, akár általánosabb
értelemben az új munkamódszerek területéről. E kihívásokkal teli időszakban
kulcsfontosságú volt mind a személyzettel, a delegációkkal és a vendégekkel folytatott
kommunikáció, mind – adott esetben – a többi uniós intézménnyel és a nemzeti
hatóságokkal folytatott kapcsolattartás, információcsere és koordináció.
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Ami a Számvevőszéknek az alkalmazás helyétől eltérő helyen végzett távmunkával
kapcsolatos értékelését illeti, a Főtitkárság hangsúlyozni kívánja, hogy véleménye szerint
ez olyan intézkedés, amely – a Főtitkárságnak a távmunkáról szóló határozatában
meghatározott bizonyos feltételek mellett – a szolgálat érdekében áll.
Az ellenőrzés ajánlásai tekintetében és a Tanács által a jelentés vizsgálata során
kialakítandó álláspontok sérelme nélkül:
1. ajánlás:

Az Európai Unió Tanácsának Főtitkársága elfogadja az ajánlást. A
Főtitkárság úgy véli, hogy – tekintettel feladatainak jellegére és az
általa kiszolgált két intézmény jellemzőire – meglévő üzletmenetfolytonossági tervei megfelelő biztosítékot és rugalmasságot
biztosítanak a különböző rövid, közép- és hosszú távú válságokra
való reagáláshoz. A Főtitkárság úgy véli továbbá, hogy a többi
intézménnyel folytatott kapcsolattartás, információcsere és
koordináció igen jól működött a világjárvány különböző
szakaszaiban, mégpedig a meglévő csatornák és fórumok
felhasználásával. Az üzletmenet-folytonossági terveket
mindazonáltal frissíteni fogjuk a hosszabb távú válságok
tekintetében. A Főtitkárság az adminisztratív vezetők testületében
és lehetőség szerint más fórumokon is hozzá fog járulni az ezen
ajánlással kapcsolatos intézményközi koordinációhoz.

2. ajánlás:

Az Európai Unió Tanácsának Főtitkársága elfogadja az ajánlást.
Folytatódni fog a munka az elektronikus aláírással – többek között
a digitális szerződéskötéssel és a pénzügyi dokumentumok
elektronikus aláírásával, valamint az e-közbeszerzési eszközök
fokozott használatával – kapcsolatos, folyamatban lévő
informatikai projektek keretében, az erre vonatkozó nemzeti
jogszabályok figyelembevétele mellett.

3. ajánlás:

Az Európai Unió Tanácsának Főtitkársága elfogadja az ajánlást.
Az ajánlásokban kért értékelések némelyike megkezdődött. Az új
munkamódszerek egyéb területeinek értékelésére a Tanács új
ingatlanstratégiájának kidolgozásával, az „Új munkamódszerek”
(New Ways of Working, NWOW) kísérleti projekt értékelésével és
a környezetvédelmi irányítóbizottság munkájával összefüggésben
kerül majd sor.

William SHAPCOTT
főigazgató
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