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SGS 22 / 02605
Klaus-Heiner Lehne kungam 
Eiropas Revīzijas palātas priekšsēdētājam 
Rue Alcide De Gasperi 12 
L-1615 Luxembourg 
 
 
pa e-pastu uz adresi: Eca-DQC-contact@eca.europa.eu  

Temats: Atbilde uz sākotnējiem apsvērumiem par revīziju "ES iestādes un Covid-19 – ātra 

reaģēšana, vēl risināmas problēmas, lai pēc iespējas labāk izmantotu krīzes virzīto 

inovāciju un elastību" 

Kopija: Marek Opioła, Eiropas Revīzijas palātas loceklim 

Godātais Lehne kungs! 

Mēs piekrītam Revīzijas palātas vispārējam novērtējumam, ka Padome ir apliecinājusi 
savu noturību pret neparedzētajām grūtībām, kuras radīja Covid-19 pandēmija. Padomes 
Ģenerālsekretariāts (PĢS) reaģēja ātri un elastīgi un tādējādi spēja nodrošināt gan  

 Eiropadomes un Ministru padomes darbības nepārtrauktību, kas ļāva iestādēm un to 
priekšsēdētājiem īstenot savas attiecīgās pilnvaras, gan 

 PĢS darbinieku, kā arī delegātu un mūsu ārējo ēku apmeklētāju drošību. 

To nodrošināt PĢS ļāva iespēja balstīties uz saviem ieguldījumiem digitalizācijā, kā arī 
sagatavotībā krīzēm. Reaģēšanas ātrumu un elastību garantēja organizācijas raita un 
proaktīva pieeja, elastība, kas raksturīga spēkā esošajiem noteikumiem un procedūrām, 
ko vajadzības gadījumā varēja viegli pielāgot, un ātra reakcija, paātrinot notiekošos 
modernizācijas projektus – gan IT jomā, gan vispārīgāk saistībā ar jauniem darba veidiem. 
Šajā sarežģītajā periodā būtiska nozīme bija saziņai ar darbiniekiem, delegātiem un 
ārējiem apmeklētājiem, kā arī vajadzīgas gadījumā mijiedarbībai, informācijas apmaiņai un 
koordinācijai ar citām ES iestādēm, kā arī valstu iestādēm. 
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Attiecībā uz Revīzijas palātas novērtējumu par tāldarbu ārpus darba vietas PĢS vēlētos 
uzsvērt, ka uzskata – šis pasākums – saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem, kuri noteikti 
PĢS lēmumā par tāldarbu, – ir dienesta interesēs. 

Attiecībā uz revīzijas ieteikumiem un neskarot jebkādu nostāju, ko Padome var ieņemt par 
ziņojumu, izskatot to: 

Ieteikums Nr. 1. Padomes Ģenerālsekretariāts pieņem šo ieteikumu. PĢS uzskata, 
ka, ņemot vērā tā uzdevumu raksturu un abu tā apkalpoto iestāžu 
iezīmes, tā pastāvošie darbības nepārtrauktības plāni nodrošina 
pietiekamu pārliecību un elastību, lai reaģētu uz dažāda veida 
īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa krīzēm. PĢS arī uzskata, 
ka mijiedarbība, informācijas apmaiņa un koordinācija ar citām 
iestādēm dažādos pandēmijas posmos darbojās ļoti labi ar esošo 
kanālu un forumu starpniecību. Tomēr darbības nepārtrauktības 
plāni tiks atjaunināti, ņemot vērā ilgtermiņa krīzi. PĢS sniegs 
ieguldījumu koordinācijā starp iestādēm attiecībā uz šo ieteikumu 
krīzes situāciju krīzes situāciju koordinācijas mehānisma ietvaros 
un citos iespējamos forumos. 

Ieteikums Nr. 2. Padomes Ģenerālsekretariāts pieņem šo ieteikumu. Darbs tiks 
turpināts saistībā ar notiekošajiem IT projektiem elektroniskā 
paraksta jomā, tostarp attiecībā uz finanšu dokumentu digitālo 
līgumu slēgšanu un elektronisko parakstīšanu, kā arī saistībā ar e-
iepirkuma rīku plašāku izmantošanu, ņemot vērā valstu tiesību 
aktus šajā jomā. 

Ieteikums Nr. 3. Padomes Ģenerālsekretariāts pieņem šo ieteikumu. Daži no 
ieteikumos prasītajiem novērtējumiem ir sākti. Pārējo jauno darba 
veidu aspektu novērtējums tiks veikts saistībā ar Padomes jaunās 
ēku stratēģijas izstrādi, jauno darba veidu (NWOW) izmēģinājuma 
projekta novērtējumu un Vides koordinācijas komitejas darbu. 

 

William SHAPCOTT 
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