RISPOSTI TAL-PARLAMENT EWROPEW GĦAR-RAPPORT SPEĊJALI
TAL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI
ADOTTATI MILL-BUREAU TAL-PARLAMENT EWROPEW FIS-6 ta' ĠUNJU 2022
"ISTITUZZJONIJIET TAL-UE U L-COVID-19: RISPONS RAPIDU, IŻDA GĦAD FADAL
SFIDI BIEX ISIR L-AĦJAR UŻU MILL-INNOVAZZJONI U L-FLESSIBBILTÀ MMEXXIJA
MILL-KRIŻI"

OSSERVAZZJONIJIET
L-istituzzjonijiet irnexxielhom jimminimizzaw it-tfixkil tal-attivitajiet ewlenin tagħhom
L-istituzzjonijiet issodisfaw id-dmir ta' diliġenza tagħhom lejn il-persunal u żammew ilkapaċità tax-xogħol
Paragrafu 43. Il-faċilitajiet ta' ttestjar tal-Parlament, disponibbli minn Settembru 2020, kienu
strumentali biex jiżguraw il-kontinwità operazzjonali fil-Parlament permezz ta' traċċar strett u
limitar ta' trażmissjonijiet interni u biex jiżguraw li l-Membri u l-persunal ikunu jistgħu
jivvjaġġaw, minkejja l-limitazzjonijiet tal-ivvjaġġar eżistenti.
Bdiet il-valutazzjoni tal-effiċjenza tal-modi ġodda ta' ħidma f'ambjent ta' wara l-kriżi
Il-valutazzjoni hija aktar avvanzata għal attivitajiet ewlenin milli għal kompiti ta' appoġġ
Paragrafu 78. Il-PE wettaq żewġ stħarriġiet tal-persunal: F'Ġunju 2020 u f'Novembru 2020.
Iż-żewġ stħarriġiet urew li, wara l-pandemija, kien hemm aspettattivi mill-persunal għal użu
usa' tat-telexogħol.
L-impatti baġitarji u ambjentali tal-arranġamenti ta' ħidma l-ġodda mhumiex evalwati
b'mod konsistenti fl-istituzzjonijiet kollha
Paragrafu 92. Il-Parlament wettaq diversi analiżijiet dwar l-impatt tal-miżuri tal-COVID-19 fuq
il-prestazzjoni ambjentali, inklużi analiżijiet preliminari lejn tmiem l-2020, akkumpanjati minn
analiżi dettaljata bħala parti mir-rappurtar ambjentali regolari fl-2021. Il-Parlament kien lewwel fost l-istituzzjonijiet kollha tal-UE li analizza l-impatti ambjentali (kemm f'termini ta'
kostijiet u benefiċċji) tat-telexogħol, liema analiżi ġiet inkluża fl-indikaturi ewlenin talprestazzjoni ambjentali tal-Parlament.
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L-istrateġija ta' Nofs it-Terminu tal-EMAS, ir-rieżami tal-prestazzjoni u l-miri ambjentali
indikaw ukoll l-impatti tal-miżuri relatati mal-pandemija kif ukoll għamlu referenza għallbenefiċċji potenzjali fit-tul tat-tkomplija ta' xi wħud mill-prattiki żviluppati b'rispons għallpandemija.
Paragrafu 93. Tnaqqis fl-ivvjaġġar għall-missjonijiet għall-interpreti kif ukoll għal membri oħra
tal-persunal wassal għal impatti pożittivi sinifikanti fuq il-prestazzjoni ambjentali talParlament, b'mod partikolari l-marka tal-karbonju tiegħu. It-trasport tal-persuni (inkluż livvjaġġar, l-ivvjaġġar għall-missjonijiet, it-trasport tal-Membri, u t-trasport sussidjat ta'
viżitaturi) ammonta għal aktar minn 60 % tal-marka tal-karbonju totali tal-Parlament fis-snin
ta' qabel il-COVID. Fl-2020, din iċ-ċifra tnaqqset għal 33% tal-marka tal-karbonju, li minnha
nnifisha kienet tfisser tnaqqis ta' kważi 50% mill-2019.
Sabiex jinżammu dawn l-impatti pożittivi tnedew diversi attivitajiet biex jitnaqqsu lemissjonijiet mit-trasport ta' persuni wara l-COVID, bħall-adozzjoni tas-SEF 2022-2024
b'kapitolu dwar it-Trasformazzjoni Ekoloġika, inklużi 17-il proġett biex tittejjeb il-prestazzjoni
ambjentali, il-Pjan ta' Azzjoni tal-EMAS għall-2022, kif ukoll analiżi tal-lakuni u tal-azzjonijiet
possibbli biex jintlaħqu l-miri tal-2024.
L-analiżi tal-lakuni u tal-attivitajiet possibbli bħalissa qed jiġu segwiti f'livelli differenti, inkluż
il-Bureau.
Abbażi ta' deċiżjoni tal-Bureau ta' Ottubru 2015, il-Parlament Ewropew ilu, sa mill-2016,
newtrali f'termini ta' emissjonijiet tal-karbonju peress li jikkumpensa l-emissjonijiet mhux
evitabbli tiegħu.
KONKLUŻJONIJIET U RAKKOMANDAZZJONIJIET
Rakkomandazzjoni 1 – L-inklużjoni ta' tfixkil fit-tul u l-kooperazzjoni interistituzzjonali
fil-pjanijiet ta' kontinwità tan-negozju
Il-Parlament jaċċetta r-rakkomandazzjoni tal-Qorti.
Il-Parlament waqqaf Grupp ta' Tmexxija ġdid Inter-DĠ dwar ir-Reżiljenza Organizzattiva. Ilmissjoni ewlenija tiegħu hija li jrawwem l-analiżi tat-theddid u l-identifikazzjoni tar-riskju. Se
jiġu analizzati tipi differenti ta' tfixkil possibbli, inklużi dawk fit-tul. Il-pjanijiet għall-Kontinwità
Operazzjonali, fil-livell tad-Direttorat Ġenerali u dak korporattiv, se jiġu msaħħa kif xieraq.
Il-kooperazzjoni interistituzzjonali li saret regolarment fil-livelli kollha matul il-kriżi tal-COVID19 se tiġi segwita u formalizzata aktar, kull meta titqies effettiva. Se tingħata attenzjoni
partikolari għad-definizzjoni ta' arranġamenti u ftehimiet prattiċi dwar il-kontinwità
operazzjonali, kull fejn ikun rilevanti, sabiex jiġi pprovdut rispons koordinat għal kriżijiet li
jkollhom impatt fuq diversi istituzzjonijiet tal-Unjoni jew kollha kemm huma.
Rakkomandazzjoni 2 – It-tkomplija tal-iżvilupp tad-diġitalizzazzjoni tas-servizzi
amministrattivi
Il-Parlament Ewropew jaċċetta r-rakkomandazzjoni tal-Qorti.
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Dan l-objettiv huwa parti mill-Qafas ta' Eżekuzzjoni Strateġiku 2022–2024 tas-Segretarju
Ġenerali u mill-istrateġija ta' trasformazzjoni diġitali tiegħu tal-2024 għall-PE.
Iż-żewġ programmi "Trasformazzjoni diġitali għal flussi tax-xogħol effiċjenti" u "post taxxogħol produttiv" jinkludu b'kollox 12-il proġett mibdija fl-2021 u fl-2022, li kull wieħed
minnhom għandu l-għan li jwettaq it-tkomplija tad-diġitalizzazzjoni tal-proċessi amministrattivi
u leġiżlattivi tal-Parlament. It-tkomplija tad-diġitalizzazzjoni tal-akkwist inklużi l-fatturi
elettroniċi u t-tkomplija tad-diġitalizzazzjoni tal-flussi tax-xogħol kollha, inklużi l-firem
elettroniċi se jiġu indirizzati f'dak il-qafas.
Il-Parlament għadu qed jippjana li jibda juża l-firma elettronika kwalifikata matul is-sena 2022.
Il-Parlament stabbilixxa grupp ta' ħidma biex ikompli jippromwovi l-użu tal-pjattaforma talfatturazzjoni elettronika.
Rakkomandazzjoni 3 – Valutazzjoni tal-adegwatezza ta' modi ġodda ta' ħidma flambjent ta' wara l-COVID-19
Il-Parlament jaċċetta r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti.
Il-Parlament jiddisponi minn sistema sofistikata għall-ġbir tal-metrika dwar l-attivitajiet ewlenin
tiegħu. Dik il-metrika diġà qed tintuża u se tkompli tiġi rfinata biex jitkejlu l-kwalità u l-effiċjenza
tal-laqgħat ibridi u tat-telexogħol.
Il-Parlament beda deliberazzjonijiet dwar l-użu tal-ispazju għall-uffiċċji tiegħu f'xenarju ta'
wara l-COVID.
Il-Parlament jimmonitorja l-impatti ambjentali tal-attivitajiet kollha tiegħu, inkluża l-analiżi
speċifika tal-impatt tat-telexogħol, bħala parti mill-monitoraġġ tiegħu tal-indikaturi ewlenin talprestazzjoni ambjentali.
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