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HU PE 733.195/BUR/ANN.2 

 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKSÉGE ÁLTAL 2022. JÚNIUS 6-ÁN ELFOGADOTT, 

AZ EURÓPAI PARLAMENT VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 

„AZ UNIÓS INTÉZMÉNYEK ÉS A COVID-19: GYORS REAGÁLÁS, DE VAN MÉG 
TENNIVALÓ A VÁLSÁGVEZÉRELT INNOVÁCIÓ ÉS RUGALMASSÁG KIHASZNÁLÁSA 
ÉRDEKÉBEN” CÍMŰ KÜLÖNJELENTÉSÉRE 

 

MEGFIGYELÉSEK 

Az intézményeknek sikerült minimálisra csökkenteniük az alapvető tevékenységeiket 
érintő fennakadásokat 

Az intézmények eleget tettek a személyzettel kapcsolatos gondossági 
kötelezettségüknek, és fenntartották munkaképességüket 

43. pont. A Parlament 2020 szeptemberétől rendelkezésre álló tesztelő létesítményei fontos 
szerepet játszottak a Parlament üzletmenet-folytonosságának biztosításában a házon belüli 
fertőzés szigorú nyomon követése és korlátozása révén, valamint annak biztosításában, hogy 
a képviselők és a személyzet a meglévő utazási korlátozások ellenére utazhassanak. 

Megkezdődött a válság utáni környezetben alkalmazott új munkamódszerek 
hatékonyságának értékelése 

Az értékelés előrehaladottabb az alaptevékenységek, mint a támogatási feladatok 
tekintetében 

78. pont. Az EP két személyzeti felmérést készített, 2020 júniusában és novemberében. 
Mindkét felmérés azt mutatta, hogy a világjárványt követően a személyzet a távmunka 
szélesebb körű alkalmazására számít. 

Az intézmények nem értékelik következetesen az új munkamegállapodások 
költségvetési és környezeti hatásait. 

92. pont. A Parlament számos elemzést végzett a Covid19-intézkedések környezeti 
teljesítményre gyakorolt hatásáról, többek között előzetes elemzéseket 2020 végén, valamint 
részletes bontást a 2021. évi rendszeres környezetvédelmi jelentéstétel részeként. Az uniós 
intézmények közül elsőként elemezték a távmunka környezeti hatásait (mind a költségeket, 
mind a hasznokat), és azokat belefoglalták a Parlament fő környezeti teljesítménymutatóiba. 
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Az EMAS középtávú stratégiája, a környezeti teljesítmény és a célok felülvizsgálata szintén 
utalt a világjárványhoz kapcsolódó intézkedések hatásaira, valamint a világjárványra válaszul 
kidolgozott egyes gyakorlatok folytatásának lehetséges hosszú távú előnyeire. 

93. pont. A tolmácsok és más alkalmazottak kiküldetési célú utazásainak csökkenése jelentős 
pozitív hatást gyakorolt a Parlament környezeti teljesítményére, különösen a 
szénlábnyomára. A személyszállítás (beleértve az ingázást, a kiküldetést, a képviselők 
szállítását és a támogatásban részesülő látogatók szállítását is) a Parlament teljes 
szénlábnyomának több mint 60%-át tette ki a Covid előtti években. 2020-ban ez a 
szénlábnyom 33%-ára csökkent, amely majdnem 50%-kal volt alacsonyabb, mint 2019-ben. 

E pozitív hatások fenntartása érdekében számos tevékenység indult a személyszállításból 
származó kibocsátásoknak a Covid utáni csökkentése érdekében, például a 2022–2024-es 
stratégiai végrehajtási keret (SEF) elfogadása az ökológiai átalakulásról szóló fejezettel, 
beleértve a környezeti teljesítmény javítását célzó 17 projektet, az EMAS 2022. évi cselekvési 
terve, valamint hiányelemzés és a 2024-es célok elérését célzó lehetséges intézkedések. 

A hiányelemzést és a lehetséges tevékenységeket jelenleg különböző szinteken követik 
nyomon, beleértve az Elnökséget is. 

Az Európai Parlament 2016 óta már karbonsemleges, mivel az Elnökség 2015. októberi 
határozata alapján ellensúlyozza elkerülhetetlen kibocsátásait. 

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK 

1. ajánlás – A hosszú távú zavarok és az intézményközi együttműködés belefoglalása 
az üzletmenet-folytonossági tervekbe 

A Parlament elfogadja a Számvevőszék ajánlását. 

A Parlament létrehozta a szervezeti rugalmassággal foglalkozó új, főigazgatóságok közötti 
irányítócsoportot. Fő feladata a fenyegetettségelemzés és a kockázatok feltárásának 
előmozdítása. A Bizottság elemezni fogja a lehetséges zavarok különböző típusait, beleértve 
a hosszú távú zavarokat is. A főigazgatósági és szervezeti szintű üzletmenet-folytonossági 
tervek ennek megfelelően bővülnek. 

A Covid19-válság során minden szinten rendszeresen folytatott intézményközi 
együttműködést folytatni kell és azt hivatalossá kell tenni, amennyiben hatékonynak ítélik. 
Különös figyelmet fordítanak – adott esetben – a gyakorlati BC rendelkezések és 
megállapodások meghatározására annak érdekében, hogy összehangolt választ lehessen 
adni a több vagy valamennyi uniós intézményt érintő válságokra. 

2. ajánlás – Az adminisztratív szolgáltatások digitalizálásának továbbfejlesztése 

Az Európai Parlament elfogadja a Számvevőszék ajánlását. 

Ez a célkitűzés a főtitkár 2022–2024-es stratégiai végrehajtási keretének és az EP 2024-es 
digitális transzformációs stratégiájának részét képezi. 

A „Digitális átalakulás a hatékony munkafolyamatok érdekében” és a „produktív munkahely” 
elnevezésű két program összesen 12, 2021-ben és 2022-ben indított projektet foglal 
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magában, amelyek mindegyike a Parlament igazgatási és jogalkotási eljárásainak további 
digitalizálását célozza. A közbeszerzés – többek között az elektronikus számlák – további 
digitalizálásával és az összes munkafolyamat – többek között az elektronikus aláírás – 
további digitalizálásával is foglalkozni fog ennek keretében. 

A Parlament tervei szerint még 2022 folyamán megkezdi a minősített elektronikus aláírás 
használatát. A Parlament munkacsoportot hozott létre az e-számlázási platform 
használatának további előmozdítására. 

3. ajánlás – A Covid19 utáni környezetben alkalmazott új munkamódszerek 
alkalmasságának értékelése 

A Parlament elfogadja a Számvevőszék ajánlását. 

A Parlament kifinomult rendszerrel rendelkezik a kulcsfontosságú tevékenységeire 
vonatkozó mérőszámok összegyűjtésére. Ezeket a mérőszámokat már alkalmazzák, és 
tovább finomítják a hibrid ülések és a távmunka minőségének és hatékonyságának mérése 
érdekében. 

A Parlament elkezdte felmérni irodaterületének kihasználtságát a Covid utáni helyzetben. 

A Parlament a fő környezeti teljesítménymutatók nyomon követésének részeként nyomon 
követi valamennyi tevékenységének környezeti hatásait, beleértve a távmunka hatásának 
külön elemzését is. 


