ODPOVEDE EURÓPSKEHO PARLAMENTU NA OSOBITNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO
DVORA AUDÍTOROV
PRIJATÉ PREDSEDNÍCTVOM EURÓPSKEHO PARLAMENTU 6. JÚNA 2022
INŠTITÚCIE EÚ A COVID-19: RÝCHLA REAKCIA A RIEŠENIE PRETRVÁVAJÚCICH
VÝZIEV, ABY SA ČO NAJLEPŠIE VYUŽILI INOVÁCIE A FLEXIBILITA, KTORÉ
PRINIESLA KRÍZA

POZNÁMKY
Inštitúciám sa podarilo minimalizovať narušenie svojich hlavných činností
Inštitúcie splnili svoju povinnosť náležitej starostlivosti o zamestnancov a udržali si
schopnosť prevádzky
Ods. 43. Testovacie zariadenia Parlamentu, ktoré boli k dispozícii od septembra 2020,
pomohli vďaka prísnemu sledovaniu a obmedzeniu interných prenosov zabezpečiť kontinuitu
činností v Parlamente a to, aby poslanci a zamestnanci mohli cestovať aj napriek existujúcim
cestovným obmedzeniam.
Začalo sa posudzovanie účinnosti nových spôsobov práce v pokrízovom prostredí
Posúdenie je pokročilejšie v prípade hlavných činností než v prípade podporných úloh.
Ods. 78. EP uskutočnil dva prieskumy medzi zamestnancami: v júni a novembri 2020. Z
oboch prieskumov vyplynulo, že po pandémii zamestnanci očakávajú širšie využívanie práce
na diaľku.
Vplyv nových foriem organizácie práce na rozpočet a životné prostredie sa v
inštitúciách nehodnotí dôsledne.
Ods. 92. Parlament vykonal niekoľko analýz vplyvu opatrení súvisiacich s ochorením COVID19 na environmentálne správanie vrátane predbežných analýz koncom roka 2020 a
podrobného rozčlenenia v rámci pravidelného podávania správ o životnom prostredí v roku
2021. Európsky parlament analyzoval ako úplne prvá inštitúcia EÚ environmentálne vplyvy
(náklady aj prínosy) práce na diaľku a zahrnul ich do kľúčových ukazovateľov
environmentálneho správania Parlamentu.
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V strednodobej stratégii EMAS, preskúmaní environmentálneho správania a cieľov v oblasti
životného prostredia sa takisto uvádzali vplyvy opatrení súvisiacich s pandémiou, ako aj
potenciálne dlhodobejšie prínosy pokračovania niektorých postupov vyvinutých v reakcii na
pandémiu.
Ods. 93. Zníženie počtu služobných ciest tlmočníkov, ako aj ostatných zamestnancov viedlo
k významným pozitívnym vplyvom na environmentálne správanie Parlamentu, najmä na jeho
uhlíkovú stopu. Doprava osôb (vrátane dochádzania do zamestnania, služobných ciest,
dopravy poslancov a dopravy návštevníkov pozývaných poslancami) predstavovala v rokoch
pred pandémiou ochorenia COVID-19 viac ako 60 % celkovej uhlíkovej stopy Parlamentu. V
roku 2020 sa tento údaj znížil na 33 % uhlíkovej stopy, čo bolo takmer o 50 % menej ako v
roku 2019.
S cieľom zachovať tieto pozitívne vplyvy sa začalo niekoľko činností na zníženie emisií z
osobnej dopravy po pandémii ochorenia COVID-19, ako je prijatie strategického
vykonávacieho rámca na roky 2022 – 2024 s kapitolou o ekologickej transformácii vrátane 17
projektov na zlepšenie environmentálneho správania, akčný plán EMAS na rok 2022, ako aj
diferenčná analýza a možné opatrenia na dosiahnutie cieľov na rok 2024.
Diferenčná analýza a možné činnosti sa v súčasnosti sledujú na rôznych úrovniach vrátane
Predsedníctva.
Európsky parlament je uhlíkovo neutrálny už od roku 2016, keďže na základe rozhodnutia
Predsedníctva z októbra 2015 kompenzuje nevyhnutné emisie.
ZÁVERY A ODPORÚČANIA
Odporúčanie 1 – Zahrnúť dlhodobé narušenia a medziinštitucionálnu spoluprácu do
plánov na zabezpečenie kontinuity činností
Parlament prijíma odporúčanie Dvora audítorov.
Parlament zriadil novú riadiacu skupinu koordinujúcu činnosť medzi GR v oblasti
organizačnej odolnosti. Jej hlavnou úlohou je podporovať analýzu hrozieb a odhaľovanie
rizík. Predmetom analýzy budú rôzne druhy možných narušení vrátane dlhodobých. Plány na
zabezpečenie kontinuity činností na úrovni GR a inštitúcie sa adekvátne upravia.
Bude sa pokračovať v medziinštitucionálnej spolupráci, ku ktorej počas krízy COVID-19
dochádzalo pravidelne na všetkých úrovniach, a bude sa formalizovať vždy, keď sa to bude
považovať za efektívne. Osobitná pozornosť sa bude venovať vymedzeniu praktických
opatrení a dohôd na zabezpečenie kontinuity činností vždy, keď to bude relevantné, s cieľom
zabezpečiť koordinovanú reakciu na krízy, ktoré majú vplyv na viaceré alebo všetky inštitúcie
Únie.
Odporúčanie 2 – Ďalej rozvíjať digitalizáciu administratívnych služieb
Európsky parlament prijíma odporúčanie Dvora audítorov.
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Tento cieľ je súčasťou strategického vykonávacieho rámca generálneho tajomníka na roky
2022 – 2024 a jeho stratégie digitálnej transformácie pre Parlament na rok 2024.
Dva programy s názvom Digitálna transformácia pre efektívne pracovné postupy a
Produktívne pracovisko spoločne predstavujú 12 projektov začatých v rokoch 2021 a 2022,
pričom každý z nich má za cieľ ďalšiu digitalizáciu administratívnych a legislatívnych postupov
Parlamentu. V uvedenom rámci sa bude riešiť ďalšia digitalizácia verejného obstarávania
vrátane elektronických faktúr a ďalšia digitalizácia všetkých pracovných postupov vrátane
elektronických podpisov.
Parlament plánuje začať používať kvalifikovaný elektronický podpis ešte počas roka 2022.
Parlament zriadil pracovnú skupinu s cieľom ďalej podporiť využívanie platformy elektronickej
fakturácie.
Odporúčanie 3 – Posúdiť vhodnosť nových spôsobov práce v prostredí po pandémii
COVID-19
Parlament prijíma odporúčania Dvora audítorov.
Parlament disponuje sofistikovaným systémom na zber parametrov svojich kľúčových
činností. Uvedené parametre sa už používajú a budú sa ďalej zdokonaľovať tak, aby bolo
možné merať kvalitu a efektívnosť hybridných stretnutí a práce na diaľku.
Parlament začal porady o využití svojich kancelárskych priestorov po pandémii COVID-19.
Monitoruje vplyvy všetkých svojich činností na životné prostredie a vykonáva špecifické
analýzy vplyvu práce na diaľku ako súčasť monitorovania kľúčových ukazovateľov
environmentálneho správania.
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