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SL PE 733.195/BUR/ANN.2 

 
ODGOVORI EVROPSKEGA PARLAMENTA NA UGOTOVITVE IZ POSEBNEGA 

POROČILA RAČUNSKEGA SODIŠČA 

SPREJELO PREDSEDSTVO EVROPSKEGA PARLAMENTA 6. JUNIJA 2022 

„INSTITUCIJE EU IN COVID-19: HITRO ODZIVANJE, VENDAR ŠE VEDNO OSTAJAJO 
IZZIVI ZA ČIM BOLJŠE IZKORIŠČANJE INOVACIJ IN PROŽNOSTI, KI IZHAJAJO IZ 
KRIZE“ 

 

UGOTOVITVE 

Institucijam je uspelo čim bolj zmanjšati motnje v njihovih glavnih dejavnostih 

Institucije so izpolnile svojo dolžnost skrbnega ravnanja z uslužbenci in ohranile 
delovno sposobnost 

Odstavek 43. Prostori Parlamenta za testiranje, ki so bili na voljo od septembra 2020, so bili 
ključni za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja v Parlamentu s strogim sledenjem in 
omejevanjem notranjega prenosa ter pri zagotavljanju, da lahko poslanci in uslužbenci 
potujejo kljub obstoječim omejitvam potovanj. 

Začela se je ocena učinkovitosti novih načinov dela v razmerah po krizi 

Ocena je naprednejša pri osrednjih dejavnostih kot pri podpornih nalogah 

Odstavek 78. Evropski parlament je izvedel dve anketi med zaposlenimi: junija in novembra 
2020. Obe anketi sta pokazali, da so zaposleni po pandemiji pričakovali obsežnejšo uporabo 
dela na daljavo. 

Proračunske in okoljske posledice novih delovnih ureditev se v institucijah ne 
ocenjujejo dosledno 

Odstavek 92. Parlament je izvedel več analiz o vplivu ukrepov v zvezi s covidom-19 na 
okoljsko uspešnost, vključno s predhodnimi analizami konec leta 2020 in podrobno 
razčlenitvijo v okviru rednega okoljskega poročanja v letu 2021. Kot prvi med vsemi 
institucijami EU je analiziral okoljske vplive (tako stroški kot koristi) dela na daljavo, ki so bili 
vključeni v ključne kazalnike okoljske uspešnosti Parlamenta. 
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V vmesni strategiji EMAS, pregledu okoljske uspešnosti in ciljnih vrednostih so bili navedeni 
tudi učinki ukrepov, povezanih s pandemijo, navedene pa so bile tudi morebitne bolj 
dolgoročne koristi nadaljevanja nekaterih praks, uvedenih v odziv na pandemijo. 

Odstavek 93. Zmanjšanje števila službenih potovanj tolmačev in drugih uslužbencev je zelo 
pozitivno vplivalo na okoljsko uspešnost Parlamenta, zlasti na njegov ogljični odtis. Prevoz 
oseb (vključno z dnevnimi migracijami, službenimi potovanji, prevozom poslancev in 
prevozom subvencioniranih obiskovalcev) je v obdobju pred pandemijo covida-19 predstavljal 
več kot 60 % skupnega ogljičnega odtisa Parlamenta. Leta 2020 se je ta številka zmanjšala 
na 33 % ogljičnega odtisa, ki je bil sam po sebi skoraj 50 % manjši kot leta 2019.  

Da bi ohranili te pozitivne učinke, se je začelo izvajati več dejavnosti za zmanjšanje emisij iz 
prevoza oseb po pandemiji covida-19, kot so sprejetje strateškega izvedbenega okvira 2022–
2024 s poglavjem o ekološki preobrazbi, vključno s 17 projekti za izboljšanje okoljske 
uspešnosti, akcijskim načrtom EMAS 2022 ter analizo vrzeli in morebitnimi ukrepi za 
doseganje ciljev za leto 2024. 

Analiza vrzeli in morebitne dejavnosti se trenutno spremljajo na različnih ravneh, tudi na ravni 
predsedstva. 

Evropski parlament je že od leta 2016 ogljično nevtralen, saj na podlagi sklepa predsedstva 
iz oktobra 2015 izravnava svoje neizogibne emisije. 

ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA 

Priporočilo 1 – Vključitev dolgoročnih motenj in medinstitucionalnega sodelovanja v 
načrte neprekinjenega poslovanja 

Parlament sprejema priporočilo Računskega sodišča. 

Parlament je ustanovil novo usmerjevalno skupino med generalnimi direktorati za 
organizacijsko odpornost. Njegova glavna naloga je spodbujati analizo groženj in odkrivanje 
tveganj. Analizirale se bodo različne vrste morebitnih motenj, tudi dolgoročne. Načrti 
neprekinjenega poslovanja na ravni generalnega direktorata in ravni institucije se bodo 
ustrezno obogatili. 

Medinstitucionalno sodelovanje, ki je med krizo zaradi covida-19 potekalo redno na vseh 
ravneh, se bo nadaljevalo in formaliziralo, kadar se bo to štelo za učinkovito. Posebna 
pozornost se bo po potrebi namenila opredelitvi praktičnih ureditev in sporazumov o 
neprekinjenem poslovanju, da se zagotovi usklajen odziv na krize, ki prizadenejo več ali vse 
institucije Unije. 

Priporočilo 2 – Nadaljnji razvoj digitalizacije upravnih storitev 

Evropski parlament sprejema priporočilo Računskega sodišča. 

Ta cilj je del strateškega izvedbenega okvira generalnega sekretarja za obdobje 2022–2024 
in njegove strategije za digitalno preobrazbo Evropskega parlamenta do leta 2024. 
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Programa „digitalna preobrazba za učinkovit potek dela“ in „produktivna delovna mesta“ 
skupaj zajemata 12 projektov, ki so se začeli izvajati v letih 2021 in 2022 in katerih namen je 
zagotoviti nadaljnjo digitalizacijo upravnih in zakonodajnih postopkov Parlamenta. V tem 
okviru se bosta obravnavala nadaljnja digitalizacija javnega naročanja, vključno z 
elektronskimi računi, in nadaljnja digitalizacija vseh delovnih postopkov, vključno z 
elektronskimi podpisi. 

Parlament namerava še v letu 2022 začeti uporabljati kvalificirani elektronski podpis. 
Parlament je ustanovil delovno skupino za nadaljnje spodbujanje uporabe platforme za e-
izdajanje računov. 

Priporočilo 3 – Ocena primernosti novih načinov dela v okolju po pandemiji covida-19 

Parlament sprejema priporočila Računskega sodišča. 

Parlament ima na voljo izpopolnjen sistem za zbiranje metrik svojih ključnih dejavnosti. Ta 
metrika se že uporablja in se bo nadalje izpopolnila za merjenje kakovosti in učinkovitosti 
hibridnih sej in dela na daljavo. 

Parlament je začel razprave o uporabi svojih pisarniških prostorov po pandemiji covida-19. 

Parlament spremlja okoljske vplive vseh svojih dejavnosti, vključno s specifično analizo 
učinka dela na daljavo, v okviru spremljanja ključnih kazalnikov okoljske uspešnosti.  


