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institutions and COVID-19 - Responded rapidly, challenges still ahead to make the
best of the crisis-led innovation and flexibility"

C.c.: Marek Opioła, lid van de Europese Rekenkamer

Geachte heer Lehne,

Wij zijn het eens met de algemene beoordeling van de Rekenkamer dat de Raad blijk
heeft gegeven van zijn veerkracht ten aanzien van de ongekende uitdaging van de
COVID-19-pandemie. Het secretariaat-generaal van de Raad (SGR) reageerde snel en
flexibel en kon zo:


de continuïteit van de werkzaamheden van de Europese Raad en de Raad
waarborgen, waardoor beide instellingen en hun voorzitters hun respectieve taken
konden vervullen; en



de veiligheid van het personeel van het SGR en van alle afgevaardigden en externe
gasten in onze gebouwen garanderen.

Daartoe kon het SGR voortbouwen op zijn investeringen in digitalisering en
crisisparaatheid. De soepele en proactieve aanpak van de organisatie stond garant voor
een snelle en flexibele respons. Deze flexibiliteit is inherent aan de bestaande regels en
procedures, die gemakkelijk en waar nodig kunnen worden aangepast. Daarnaast kwam
er een snelle respons bij het versnellen van lopende moderniseringsprojecten, zowel op
het gebied van IT als op het gebied van nieuwe werkmethoden in het algemeen.
Communicatie met het personeel, de afgevaardigden en externe gasten was tijdens deze
moeilijke periode van cruciaal belang, evenals interactie, informatie-uitwisseling en
coördinatie met de andere EU-instellingen en de nationale autoriteiten waar passend.
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Wat betreft de beoordeling door de Rekenkamer inzake telewerken van buiten de
standplaats, wenst het SGR te benadrukken dat het van mening is dat deze maatregel in
het belang van de dienst is en onderworpen is aan bepaalde voorwaarden die in het
besluit van het SGR over telewerken zijn vastgelegd.
Met betrekking tot de aanbevelingen van deze controle, en onverminderd de standpunten
die de Raad ten aanzien van het verslag kan innemen wanneer hij het onderzoekt:
Aanbeveling 1:

Het secretariaat-generaal van de Raad aanvaardt de aanbeveling.
Het SGR is van mening dat, gezien de aard van zijn taken en de
kenmerken van de twee instellingen waaraan het ten dienste
staat, zijn bestaande continuïteitsplannen voldoende zekerheid en
flexibiliteit bieden om op uiteenlopende soorten crises op korte,
middellange en lange termijn te kunnen reageren. Het SGR is
tevens van mening dat de interactie, informatie-uitwisseling en
coördinatie met de andere instellingen in de verschillende fasen
van de pandemie dankzij het gebruik van bestaande kanalen en
fora zeer goed verlopen is. Niettemin zullen de bedrijfscontinuïteitsplannen worden geactualiseerd met betrekking tot
crises op langere termijn. Het SGR zal bijdragen aan de
interinstitutionele coördinatie inzake deze aanbeveling in het kader
van de CCA en andere mogelijke fora.

Aanbeveling 2:

Het secretariaat-generaal van de Raad aanvaardt de aanbeveling.
De werkzaamheden zullen worden voortgezet in het kader van
lopende IT-projecten op het gebied van elektronische
handtekeningen, met inbegrip van digitale contracten en
elektronische ondertekening van financiële documenten, alsook
een intensiever gebruik van e-aanbestedingsinstrumenten,
rekening houdend met de nationale wetgeving op dit gebied.

Aanbeveling 3:

Het secretariaat-generaal van de Raad aanvaardt de aanbeveling.
Sommige van de in de aanbevelingen gevraagde beoordelingen
zijn reeds van start gegaan. De beoordeling van de andere
onderdelen van de nieuwe werkmethoden zal plaatsvinden in het
kader van de ontwikkeling van de nieuwe gebouwenstrategie van
de Raad, de beoordeling van het proefproject NWOW en de
werkzaamheden van de Stuurgroep milieu.

William SHAPCOTT
Directeur-generaal

2/2

