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el. paštu: Eca-DQC-contact@eca.europa.eu  

Dalykas: Atsakymas į preliminarias pastabas dėl audito „ES institucijos ir COVID-19: 

reaguota greitai, bet dar laukia iššūkiai siekiant kuo geriau pasinaudoti su krize 

susijusiomis inovacijomis ir lankstumu“ 

Kopija: Europos Audito Rūmų nariui Marekui Opiołai 

Gerbiamas K. Lehne, 

Pritariame bendram Audito Rūmų vertinimui, kad precedento neturinčio COVID-19 
pandemijos iššūkio akivaizdoje Taryba pademonstravo atsparumą. Prasidėjus pandemijai, 
Tarybos generalinis sekretoriatas (TGS) reagavo greitai ir lanksčiai, todėl jam pavyko 
užtikrinti 

 tiek Europos Vadovų Tarybos ir Ministrų Tarybos veiklos tęstinumą, sudarant sąlygas 
abiem institucijoms ir jų pirmininkams vykdyti savo atitinkamus įgaliojimus, 

 tiek TGS darbuotojų, taip pat visų delegatų ir išorės svečių, saugumą mūsų 
pastatuose. 

Šiuo tikslu TGS galėjo remtis savo investicijomis į skaitmeninimą ir pasirengimą krizėms. 
Reagavimo spartą ir lankstumą užtikrino aktyvus ir iniciatyvus organizacijos požiūris, 
esamų taisyklių ir procedūrų lankstumas, dėl kurio jas prireikus buvo galima nesunkiai 
pritaikyti, ir greitas reagavimas spartinant jau vykdomus modernizavimo projektus, 
nesvarbu, ar tai būtų IT, ar apskritai naujų darbo būdų srityse. Šiuo sudėtingu laikotarpiu 
buvo labai svarbu palaikyti ryšius su darbuotojais, delegatais ir išorės svečiais, taip pat 
bendrauti, keistis informacija ir prireikus koordinuoti veiksmus su kitomis ES institucijomis 
ir nacionalinėmis valdžios institucijomis. 
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Kalbant apie Audito Rūmų atliktą nuotolinio darbo ne darbo vietoje vertinimą, TGS norėtų 
pabrėžti, kad jis mano, jog ši priemonė atitinka tarnybos interesus tam tikromis TGS 
sprendime dėl nuotolinio darbo apibrėžtomis sąlygomis. 

Atsižvelgiant į audito rekomendacijas ir nedarant poveikio jokioms pozicijoms dėl 
ataskaitos, kurias Taryba gali priimti ją išnagrinėjusi: 

1 rekomendacija: Tarybos generalinis sekretoriatas pritaria rekomendacijai. TGS 
mano, kad, atsižvelgiant į jo užduočių pobūdį ir abiejų institucijų, 
kurioms jis teikia paslaugas, ypatybes, esami veiklos tęstinumo 
planai suteikia pakankamai patikimumo ir lankstumo, kad būtų 
galima reaguoti į įvairių rūšių trumpalaikes, vidutinės trukmės ir 
ilgalaikes krizes. TGS taip pat mano, kad įvairiais pandemijos 
etapais bendravimas, keitimasis informacija ir veiklos 
koordinavimas su kitomis institucijomis naudojantis esamais 
kanalais ir forumais vyko labai gerai. Vis dėlto bus atnaujinti 
veiklos tęstinumo įvykus ilgalaikei krizei planai. TGS prisidės prie 
tarpinstitucinio koordinavimo įgyvendinant šią rekomendaciją 
Administracijos vadovų kolegijos ir kituose galimuose forumuose. 

2 rekomendacija: Tarybos generalinis sekretoriatas pritaria rekomendacijai. Darbas 
bus tęsiamas vykdant su elektroniniu parašu susijusius IT 
projektus, be kita ko, susijusius su skaitmeninių sutarčių sudarymu 
ir finansinių dokumentų elektroniniu parašu, taip pat su aktyvesniu 
e. viešųjų pirkimų priemonių naudojimu, atsižvelgiant į 
nacionalinės teisės aktus šioje srityje. 

3 rekomendacija: Tarybos generalinis sekretoriatas pritaria rekomendacijai. Kai 
kurie rekomendacijose prašomi vertinimai jau pradėti. Kitos naujų 
darbo būdų kryptys bus vertinamos rengiant naują Tarybos 
pastatų strategiją, vertinant naujų darbo būdų bandomąjį projektą 
ir Aplinkos koordinaciniame komitete. 

 

William SHAPCOTT 

generalinis direktorius 


