EUROPOS PARLAMENTO ATSAKYMAI Į EUROPOS AUDITO RŪMŲ SPECIALIĄJĄ
ATASKAITĄ
PATVIRTINTI EUROPOS PARLAMENTO BIURO 2022 M. KOVO 29 D.
„ES INSTITUCIJOS IR COVID-19: REAGUOTA GREITAI, TAČIAU VIS DAR YRA
NEIŠSPRĘSTŲ UŽDAVINIŲ SIEKIANT KUO GERIAU PASINAUDOTI DĖL KRIZĖS
SUKURTOMIS INOVACIJOMIS IR LANKSTUMU“

PASTABOS
Institucijoms pavyko iki minimumo sumažinti savo pagrindinės veiklos sutrikimus.
Institucijos įvykdė savo pareigą rūpintis darbuotojais ir išlaikyti darbinius pajėgumus.
43 punktas. Parlamento testavimo centrai, kuriais galima naudotis nuo 2020 m. rugsėjo mėn.,
buvo svarbi priemonė, padėjusi užtikrinti Parlamento veiklos tęstinumą, griežtai vykdant
kontaktų atsekimą bei ribojant infekcijų perdavimą Parlamente, ir suteikti galimybę
Parlamento nariams ir darbuotojams keliauti ir esant kelionių apribojimams.
Pradėtas naujų darbo po krizės būdų veiksmingumo vertinimas.
Pagrindinės veiklos vertinimas yra pažangesnis nei pagalbinių užduočių vertinimas.
78 punktas. EP atliko dvi darbuotojų apklausas: 2020 m. birželio mėn. ir lapkričio mėn. Abi
apklausos parodė, jog darbuotojai tikisi, kad po pandemijos nuotolinis darbas bus taikomas
plačiau.
Naujos darbo tvarkos poveikis biudžetui ir aplinkai institucijose nėra nuosekliai
vertinamas.
92 punktas. Parlamentas atliko keletą COVID-19 priemonių poveikio aplinkosauginiam
veiksmingumui analizių, įskaitant preliminarias analizes 2020 m. pabaigoje, ir pateikė
išsamiai suskaidytus duomenis 2021 m. teikdamas reguliarias aplinkos srities ataskaitas.
Parlamentas, pirmasis iš visų ES institucijų, pradėjo analizuoti nuotolinio darbo poveikį
aplinkai (ir sąnaudos, ir nauda) ir jį įtraukė į pagrindinius Parlamento aplinkosauginio
veiksmingumo rodiklius.
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EMAS laikotarpio vidurio strategijoje, aplinkosauginio veiksmingumo ir tikslų apžvalgoje, be
kita ko, nurodytas su pandemija susijusių priemonių poveikis, taip pat galima ilgalaikė nauda
toliau taikant kai kuriuos metodus, sukurtus reaguojant į pandemiją.
93 punktas. Sumažėjus vertėjų žodžiu ir kitų darbuotojų komandiruočių, padarytas didelis
teigiamas poveikis Parlamento aplinkosauginiam veiksmingumui, visų pirma jo anglies
dioksido išmetimo rodikliui. Iki COVID pandemijos asmenų transportas (be kita ko,
važinėjimas į darbą, komandiruočių kelionės, Parlamento narių transportas ir subsidijuojamų
lankytojų transportas) sudarė daugiau kaip 60 proc. viso Parlamento anglies dioksido
išmetimo rodiklio dalies. 2020 m. ši dalis sumažėjo ir sudarė 33 proc. anglies dioksido
išmetimo rodiklio, kuris pats buvo beveik 50 proc. mažesnis nei 2019 m.
Siekiant išlaikyti šį teigiamą poveikį, pradėta vykdyti keletas veiksmų, kuriais siekiama
sumažinti asmenų transporto išmetamų teršalų kiekį po COVID pandemijos, pavyzdžiui,
priimta 2022–2024 m. strateginės veiklos programa, kurioje yra ekologinei transformacijai
skirtas skyrius, įskaitant 17 projektų, kuriais siekiama didinti aplinkosauginį veiksmingumą,
2022 m. EMAS veiksmų planą, taip pat trūkumų analizę ir galimus veiksmus 2024 m. tikslams
pasiekti.
Kalbant apie trūkumų analizę ir galimus veiksmus, pasakytina, kad šiuo metu tolesnių
veiksmų imamasi įvairiais lygmenimis, įskaitant Biurą.
Europos Parlamentas jau nuo 2016 m. užtikrina anglies dioksido poveikio neutralumą, nes,
remdamasis 2015 m. spalio mėn. Biuro sprendimu, jis kompensuoja neišvengiamų
išmetamųjų teršalų kiekį.
IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
1 rekomendacija – į veiklos tęstinumo planus įtraukti su ilgalaikiais sutrikimais
susijusius aspektus ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą
Parlamentas pritaria Audito Rūmų rekomendacijai.
Parlamentas įsteigė naują iš įvairių GD atstovų sudarytą iniciatyvinę grupę organizacinio
atsparumo klausimais. Jos pagrindinė užduotis – remti grėsmių analizę ir rizikos nustatymą.
Bus analizuojami įvairūs galimi sutrikimai, įskaitant ilgalaikius sutrikimus. Atitinkamai bus
papildyti generalinių direktoratų lygmens ir bendri veiklos tęstinumo planai.
Per COVID-19 krizę reguliariai visais lygmenimis vykęs tarpinstitucinis bendradarbiavimas
bus tęsiamas ir toliau įforminamas, kai bus manoma, kad tai veiksminga. Ypatingas dėmesys
bus skiriamas tam, kad, kai reikia, būtų nustatyta praktinė veiklos tęstinumo tvarka ir
priemonės, siekiant koordinuotai reaguoti į krizes, darančias poveikį kelioms ar visoms
Sąjungos institucijoms.
2 rekomendacija – toliau plėtoti administracinių paslaugų skaitmeninimą
Europos Parlamentas pritaria Audito Rūmų rekomendacijai.
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Šis tikslas įtrauktas į generalinio sekretoriaus 2022–2024 m. strateginę veiklos programą ir
2024 m. EP skirtą skaitmeninės transformacijos strategiją.
Abi programos: „Skaitmeninė transformacija siekiant veiksmingų darbo srautų“ ir „Produktyvi
darbo vieta“ – apima iš viso 12 projektų, inicijuotų 2021 m. ir 2022 m., kuriais siekiama toliau
skaitmeninti Parlamento administracinius ir teisėkūros procesus. Taigi atitinkamai bus
vykdoma tolesnio viešųjų pirkimų, įskaitant elektronines sąskaitas faktūras, skaitmeninimo
veikla ir tolesnio visų darbo srautų, įskaitant elektroninius parašus, skaitmeninimo veikla.
Parlamentas planuoja dar 2022 m. pradėti naudoti kvalifikuotą elektroninį parašą.
Parlamentas įsteigė darbo grupę, kurios tikslas – toliau skatinti naudotis e. sąskaitų faktūrų
išrašymo platforma.
3 rekomendacija – įvertinti naujų darbo metodų tinkamumą aplinkoje po COVID-19
Parlamentas pritaria Audito Rūmų rekomendacijoms.
Parlamentas turi sudėtingą savo pagrindinės veiklos rodiklių rinkimo sistemą. Šie rodikliai jau
naudojami ir bus toliau tobulinami siekiant įvertinti mišrių posėdžių ir nuotolinio darbo kokybę
ir veiksmingumą.
Parlamentas pradėjo svarstymus dėl savo biuro patalpų naudojimo po COVID pandemijos.
Parlamentas, stebėdamas pagrindinius aplinkosauginio veiksmingumo rodiklius, vertina visos
savo veiklos poveikį aplinkai ir, be kita ko, analizuoja konkretų nuotolinio darbo poveikį.
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