ОТГОВОРИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА СПЕЦИАЛНИЯ ДОКЛАД
НА ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА
ПРИЕТИ ОТ БЮРОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА 6 ЮНИ 2022 Г.
„EU INSTITUTIONS AND COVID-19: RESPONDED RAPIDLY, CHALLENGES STILL
AHEAD TO MAKE THE BEST OF THE CRISIS-LED INNOVATION AND FLEXIBILITY“
(ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕС И COVID-19: БЪРЗА РЕАКЦИЯ, НО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА
СЪЩЕСТВУВАТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ИЗВЛИЧАНЕ НА НАЙ-ДОБРОТО ОТ
ПРОДИКТУВАНИТЕ ОТ КРИЗАТА ИНОВАЦИИ И ГЪВКАВОСТ)

КОНСТАТАЦИИ
Институциите успяха да сведат до минимум смущенията в основните си дейности
Институциите изпълниха задължението си за полагане на дължима грижа по
отношение на служителите и запазиха работоспособността си
Точка 43. Съоръженията на Парламента за тестване, на разположение от септември
2020 г., изиграха важна роля за осигуряване на непрекъснатост на дейността в
Парламента чрез строго проследяване и ограничаване на вътрешното предаване на
заболяването и за гарантиране на възможността членовете и служителите на ЕП да
пътуват въпреки съществуващите ограничения за пътуване.
Започна оценката на ефективността на новите начини на работа след кризата
Оценката е в по-напреднала фаза за основните дейности, отколкото за
спомагателните задачи
Точка 78. ЕП проведе две проучвания сред служителите: през юни и през ноември
2020 г. И двете проучвания показаха, че след пандемията служителите очакват пошироко използване на работата от разстояние.
Въздействието на новите схеми на работа върху бюджета и околната среда не се
оценява последователно във всички институции
Точка 92. Парламентът извърши няколко анализа на въздействието на мерките във
връзка с COVID-19 върху екологичните характеристики, включително предварителни
анализи в края на 2020 г. и подробна разбивка като част от редовния доклад за
околната среда през 2021 г. Първи сред всички институции на ЕС въздействията върху
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околната среда (както разходи, така и ползи) от работата от разстояние бяха
анализирани и включени в ключовите показатели на Парламента за екологични
характеристики.
Средносрочната стратегия на EMAS, прегледът на екологичните характеристики и цели
също така посочиха въздействието на свързаните с пандемията мерки, както и
потенциалните дългосрочни ползи от продължаването на някои от практиките,
разработени в отговор на пандемията.
Точка 93. Намаленият брой командировки за устните преводачи, както и за другите
служители, доведе до значително положително въздействие върху екологичните
характеристики на Парламента, и по-специално върху неговия въглероден отпечатък.
Транспортът на хора (включително пътуване до работното място, командировки,
транспорт за членовете на ЕП и транспорт за субсидирани посетители) съставляваше
над 60% от общия въглероден отпечатък на Парламента в годините преди COVID. През
2020 г. тази стойност се понижи до 33% от въглеродния отпечатък, който от своя страна
беше с почти 50% по-малък, отколкото през 2019 г.
За да се запазят тези положителни въздействия, бяха започнати няколко дейности за
намаляване на емисиите от транспорта на хора след COVID, като приемането на
стратегическата рамка за изпълнение за периода 2022 — 2024 г. с глава относно
екологичната трансформация, включително 17 проекта за подобряване на
екологичните характеристики, плана за действие EMAS за 2022 г., както и анализ на
пропуските и възможни действия за постигане на целите за 2024 г.
Понастоящем се предприемат последващи действия във връзка с анализа на
пропуските и възможните дейности на различни равнища, включително в Бюрото.
Европейският парламент е неутрален по отношение на въглеродните емисии от 2016 г.
насам, тъй като компенсира неизбежните си емисии въз основа на решение на Бюрото
от октомври 2015 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ
Препоръка
1
—
Включване
на
дългосрочните
смущения
и
междуинституционалното сътрудничество в плановете за непрекъснатост на
дейността
Парламентът приема препоръката на Палатата.
Парламентът създаде нова ръководна група на генералните дирекции по въпросите на
организационната устойчивост. Основната ѝ задача е да насърчава анализа на
заплахите и откриването на рискове. Ще бъдат анализирани различни видове
възможни смущения, включително дългосрочни. Плановете за непрекъснатост на
дейността, на равнище генерални дирекции и на корпоративно равнище, ще бъдат
съответно обогатени.
Междуинституционалното сътрудничество, което се осъществяваше редовно на всички
равнища по време на кризата, предизвикана от COVID-19, ще продължи и ще бъде
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допълнително формализирано, когато бъде счетено за ефективно. Особено внимание
ще бъде отделено на определянето на практически договорености и споразумения за
непрекъснатост на дейността, по целесъобразност, за да се осигури координиран
отговор на кризи, засягащи няколко или всички институции на Съюза.
Препоръка
2
—
По-нататъшно
административните услуги

развитие

на

цифровизацията

на

Европейският парламент приема препоръката на Палатата.
Тази цел е част от стратегическата рамка за изпълнение на генералния секретар за
периода 2022 — 2024 г. и неговата стратегия за цифрова трансформация за ЕП за
2024 г.
Двете програми „Цифрова трансформация за ефективни работни процеси“ и
„Продуктивно работно място“ включват общо 12 проекта, започнати през 2021 и 2022 г.,
всеки от които има за цел по-нататъшната цифровизация на административните и
законодателните процеси на Парламента. По-нататъшната цифровизация на
обществените поръчки, включително електронните фактури, и по-нататъшната
цифровизация на всички работни процеси, включително електронните подписи, ще
бъдат разгледани в тази рамка.
Парламентът планира да започне да използва квалифицирания електронен подпис
още през 2022 г. Парламентът създаде работна група за по-нататъшно насърчаване на
използването на платформата за електронно фактуриране.
Препоръка 3 — Оценка на пригодността на новите начини на работа след COVID19
Парламентът приема препоръките на Палатата.
Парламентът разполага с висококачествена система за събиране на данни за
основните си дейности. Тези данни вече се използват и ще бъдат допълнително
усъвършенствани, за да се измерва качеството и ефективността на комбинираните
заседания и работата от разстояние.
Парламентът започна разисквания относно използването на своето офис пространство
в условията след COVID.
Парламентът наблюдава въздействието върху околната среда на всички свои
дейности, включително специално анализирайки въздействието на работата от
разстояние, като част от своя мониторинг на ключовите показатели за екологични
характеристики.
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