RĂSPUNSURILE PARLAMENTULUI EUROPEAN LA RAPORTUL SPECIAL AL CURȚII
DE CONTURI EUROPENE
ADOPTATE DE BIROUL PARLAMENTULUI EUROPEAN LA 6 IUNIE 2022
„INSTITUȚIILE UE ȘI PANDEMIA DE COVID-19: AU RĂSPUNS RAPID, DAR SUBZISTĂ
PROVOCĂRI PENTRU A VALORIFICA LA MAXIMUM INOVAREA ȘI FLEXIBILITATEA
GENERATE DE CRIZĂ”

OBSERVAȚII
Instituțiile au reușit să reducă la minimum perturbarea activităților lor de bază
Instituțiile și-au îndeplinit obligația de diligență față de personal și și-au menținut
capacitatea de lucru
Punctul 43. Centrele de testare ale Parlamentului, disponibile începând cu septembrie 2020,
au jucat un rol esențial în asigurarea continuității activității în Parlament prin urmărirea strictă
a contacților și limitarea transmisiilor în cadrul instituției, precum și în garantarea faptului că
deputații și personalul pot călători, în ciuda limitărilor existente în ceea ce privește deplasările.
Evaluarea eficienței noilor modalități de lucru într-un mediu post-criză a început
Evaluarea este mai avansată pentru activitățile de bază decât pentru sarcinile de
asistență
Punctul 78. Parlamentul a efectuat două sondaje în rândul personalului: în iunie și noiembrie
2020. Ambele sondaje au arătat că, după pandemie, au existat așteptări din partea
personalului cu privire la utilizarea pe scară mai largă a telemuncii.
Impactul bugetar și de mediu al noilor modalități de lucru nu este evaluat în mod
consecvent în cadrul instituțiilor
Punctul 92. Parlamentul a efectuat mai multe analize privind impactul măsurilor legate de
COVID-19 asupra performanței de mediu, inclusiv analize preliminare la sfârșitul anului 2020,
și o defalcare detaliată ca parte a raportării periodice de mediu în 2021. Ca o premieră în
rândul tuturor instituțiilor UE, impactul telemuncii asupra mediului (atât costurile, cât și
beneficiile) a fost analizat și inclus în indicatorii-cheie de performanță de mediu ai
Parlamentului.
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Strategia EMAS la jumătatea perioadei, revizuirea performanței de mediu și obiectivele de
mediu au indicat, de asemenea, impactul măsurilor legate de pandemie, precum și
potențialele beneficii pe termen lung ale continuării unora dintre practicile dezvoltate ca
răspuns la pandemie.
Punctul 93. Reducerea deplasărilor în misiune ale interpreților și ale altor membri ai
personalului a avut un impact pozitiv semnificativ asupra performanței de mediu a
Parlamentului, în special asupra amprentei sale de carbon. Transportul persoanelor (inclusiv
naveta, deplasările în misiune, transportul deputaților și transportul vizitatorilor care primesc
un sprijin financiar) a reprezentat peste 60 % din amprenta de carbon totală a Parlamentului
în anii anteriori pandemiei de COVID-19. În 2020, această cifră a fost redusă la 33 % din
amprenta de carbon, care, la rândul său, a fost cu aproape 50 % mai mică decât în 2019.
Pentru a menține acest impact pozitiv, au fost lansate mai multe activități de reducere a
emisiilor generate de transportul de persoane după pandemia de COVID-19, cum ar fi
adoptarea SEF 2022-2024 cu un capitol privind transformarea ecologică, inclusiv 17 proiecte
de îmbunătățire a performanței de mediu, Planul de acțiune EMAS 2022, precum și o analiză
a lacunelor și posibile acțiuni pentru atingerea obiectivelor pentru 2024.
Analiza lacunelor și activitățile posibile sunt monitorizate în prezent la diferite niveluri, inclusiv
la nivelul Biroului.
Parlamentul European este deja neutru din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon
din 2016, deoarece își compensează emisiile inevitabile pe baza unei decizii a Biroului din
octombrie 2015.
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
Recomandarea 1 – Includerea perturbărilor pe termen lung și a cooperării
interinstituționale în planurile de continuitate a activității
Parlamentul acceptă recomandarea Curții.
Parlamentul a înființat un nou Grup de coordonare inter-DG privind reziliența organizațională.
Misiunea sa principală este de a promova analiza amenințărilor și detectarea riscurilor. Vor fi
analizate diferite tipuri de posibile perturbări, inclusiv cele pe termen lung. Planurile de
continuitate a activității, la nivel de direcție generală și de instituție, vor fi îmbogățite în
consecință.
Cooperarea interinstituțională care a avut loc în mod regulat la toate nivelurile în timpul crizei
COVID-19 va fi continuată și formalizată în continuare, ori de câte ori se consideră eficace.
Se va acorda o atenție deosebită definirii modalităților și acordurilor practice privind
continuitatea activității, ori de câte ori este cazul, pentru a oferi un răspuns coordonat la
crizele care afectează toate instituțiile Uniunii sau mai multe dintre ele.
Recomandarea 2 – Dezvoltarea în continuare a digitalizării serviciilor administrative
Parlamentul European acceptă recomandarea Curții.
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Acest obiectiv face parte din Cadrul strategic de execuție 2022-2024 al Secretarului General
și din strategia sa de transformare digitală pentru PE din 2024.
Cele două programe „Transformarea digitală pentru fluxuri de lucru eficiente” și „Un loc de
muncă productiv” cuprind în total 12 proiecte inițiate în 2021 și 2022, fiecare vizând
digitalizarea în continuare a proceselor administrative și legislative ale Parlamentului.
Digitalizarea în continuare a achizițiilor publice, inclusiv a facturilor electronice, și digitalizarea
în continuare a tuturor fluxurilor de lucru, inclusiv a semnăturilor electronice, vor fi abordate
în acest cadru.
Parlamentul intenționează să înceapă să utilizeze semnătura electronică calificată încă din
cursul anului 2022. Parlamentul a înființat un grup de lucru pentru a promova în continuare
utilizarea platformei de facturare electronică.
Recomandarea 3 – Evaluarea caracterului adecvat al noilor modalități de lucru în
mediul post-COVID-19
Parlamentul acceptă recomandările Curții.
Parlamentul dispune de un sistem sofisticat de colectare a indicatorilor activităților sale cheie.
Acești indicatori sunt deja utilizați și vor fi perfecționați în continuare pentru a măsura calitatea
și eficiența reuniunilor în format hibrid și a telemuncii.
Parlamentul a început să delibereze cu privire la utilizarea spațiului său de birouri într-un
scenariu post-COVID.
El monitorizează impactul asupra mediului al tuturor activităților sale, inclusiv analiza
specifică a impactului telemuncii, ca parte a monitorizării indicatorilor-cheie de performanță
de mediu.
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