ODPOWIEDZI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO NA SPRAWOZDANIE SPECJALNE
EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO
PRZYJĘTE PRZEZ PREZYDIUM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU
6 CZERWCA 2022 R.
„PANDEMIA COVID-19: SZYBKA REAKCJA INSTYTUCJI UE I STOJĄCE PRZED NIMI
WYZWANIA – OPTYMALNE WYKORZYSTANIE INNOWACJI I MECHANIZMÓW
ELASTYCZNOŚCI POWSTAŁYCH W WYNIKU KRYZYSU”

UWAGI
Instytucjom udało się zminimalizować zakłócenia podstawowej działalności
Instytucje wywiązały się ze spoczywającego na nich obowiązku dochowania należytej
staranności wobec personelu i utrzymały zdolność do pracy
ust. 43. Punkty testowania w Parlamencie, działające od września 2020 r., odegrały
zasadniczą rolę w zapewnieniu ciągłości działania w Parlamencie dzięki ścisłemu
monitorowaniu i ograniczaniu zakażeń wewnątrz instytucji oraz w umożliwieniu posłom
i pracownikom wyjazdów pomimo istniejących ograniczeń w podróżowaniu.
Rozpoczęto ocenę skuteczności nowych metod pracy w warunkach pokryzysowych
Ocena jest bardziej zaawansowana w przypadku podstawowej działalności niż
w przypadku zadań pomocniczych
ust. 78. PE przeprowadził dwie ankiety wśród pracowników: w czerwcu i w listopadzie 2020 r.
Obie ankiety pokazały, że pracownicy spodziewają się zwiększonych możliwości telepracy
również po pandemii.
Wpływ nowych ustaleń roboczych na budżet i środowisko nie jest konsekwentnie
oceniany we wszystkich instytucjach
ust. 92. Parlament przeprowadził szereg analiz dotyczących wpływu środków związanych
z COVID-19 na efektywność środowiskową, w tym wstępne analizy pod koniec 2020 r.,
a także szczegółowy podział w ramach regularnej sprawozdawczości środowiskowej
w 2021 r. W pierwszej kolejności wśród wszystkich instytucji UE przeanalizowano wpływ
telepracy na środowisko (zarówno koszty, jak i korzyści) i uwzględniono je w kluczowych
wskaźnikach efektywności środowiskowej Parlamentu.
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W śródokresowej strategii EMAS, przeglądzie efektywności środowiskowej i celów
środowiskowych wskazano również wpływ środków związanych z pandemią, a także
wskazano potencjalne długoterminowe korzyści wynikające z dalszego stosowania
niektórych praktyk opracowanych w odpowiedzi na pandemię.
ust. 93. W latach poprzedzających pandemię COVID-19 ograniczenie podróży służbowych
tłumaczy ustnych i innych pracowników miało znaczący pozytywny wpływ na efektywność
środowiskową Parlamentu, w szczególności na jego ślad węglowy. Przewóz osób (w tym
dojazdy do pracy, podróże służbowe, przewóz posłów i przewóz dofinansowywanych
odwiedzających) odpowiadał za ponad 60 % całkowitego śladu węglowego Parlamentu.
W 2020 r. odsetek ten zmniejszył się do 33 % śladu węglowego, a sam ślad węglowy był
o prawie 50 % mniejszy niż w 2019 r.
Aby utrzymać ten pozytywny stan rzeczy, podjęto szereg działań mających na celu
ograniczenie emisji pochodzących z przewozu osób po pandemii COVID-19; należy do nich
zaliczyć przyjęcie strategicznych ram działań na lata 2022–2024 z rozdziałem dotyczącym
transformacji ekologicznej, w tym 17 projektów mających na celu poprawę efektywności
środowiskowej, plan działania EMAS na 2022 r., a także analizę luk i możliwe działania
służące osiągnięciu celów wyznaczonych na 2024 r.
Analiza luk i ewentualne działania są obecnie prowadzone na różnych szczeblach, w tym
przez Prezydium.
Parlament Europejski już od 2016 r. jest neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla,
ponieważ na podstawie decyzji Prezydium z października 2015 r. kompensuje on emisje,
których nie jest w stanie uniknąć.
WNIOSKI I ZALECENIA
Zalecenie 1 – uwzględnienie długoterminowych
międzyinstytucjonalnej w ramach ciągłości działania

zakłóceń

i

współpracy

Parlament przyjmuje zalecenie Trybunału.
Parlament powołał nową międzydyrekcyjną grupę sterującą ds. odporności organizacji. Jej
głównym zadaniem jest wspieranie analizy zagrożeń i wykrywania ryzyka. Przeanalizowane
zostaną różne rodzaje ewentualnych zakłóceń, w tym zakłócenia długoterminowe. Ulepszone
zostaną plany ciągłości działania, zarówno na poziomie dyrekcji generalnych, jak i instytucji.
Współpraca międzyinstytucjonalna, która podczas kryzysu związanego z COVID-19
odbywała się regularnie na wszystkich szczeblach, będzie w stosownych przypadkach
kontynuowana i dodatkowo sformalizowana. Szczególną uwagę należy zwrócić na
określenie, w stosownych przypadkach, praktycznych rozwiązań i ustaleń dotyczących
ciągłości działania, aby zapewnić skoordynowaną reakcję na kryzysy mające wpływ na kilka
lub na wszystkie instytucje Unii.
Zalecenie 2 – dalszy rozwój cyfryzacji usług administracyjnych
Parlament Europejski przyjmuje zalecenie Trybunału.
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Cel ten jest częścią strategicznych ram działania sekretarza generalnego na lata 2022–2024
oraz jego strategii transformacji cyfrowej dla PE na 2024 r.
Dwa programy „Transformacja cyfrowa na rzecz skutecznego przepływu pracy” i „Wydajne
miejsce pracy” obejmują łącznie 12 projektów rozpoczętych w 2021 i 2022 r. Każdy z nich ma
na celu dalszą cyfryzację procesów administracyjnych i ustawodawczych Parlamentu.
W ramach tych uwzględniona zostanie dalsza cyfryzacja zamówień publicznych, w tym
faktury elektroniczne, oraz dalsza cyfryzacja wszystkich procedur, w tym podpis
elektroniczny.
Jeszcze w 2022 r. Parlament planuje rozpocząć stosowanie kwalifikowanego podpisu
elektronicznego. Parlament powołał grupę roboczą, aby dalej promować korzystanie
z platformy e-fakturowania.
Zalecenie 3 – ocena adekwatności nowych metod pracy w środowisku pracy po
pandemii COVID-19
Parlament przyjmuje zalecenie Trybunału.
Parlament dysponuje zaawansowanym systemem gromadzenia wskaźników kluczowej
działalności. Wskaźniki te są już stosowane i zostaną dopracowane w celu pomiaru jakości
i skuteczności posiedzeń hybrydowych i telepracy.
Parlament rozpoczął dyskusję na temat wykorzystania dostępnej powierzchni biurowej
w scenariuszu po pandemii COVID-19.
Parlament monitoruje wpływ wszystkich swoich działań na środowisko, w tym
w szczególności analizuje wpływ telepracy, w ramach monitorowania kluczowych
wskaźników efektywności środowiskowej.
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