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SV PE 733.195/BUR/ANN.2 

 
EUROPAPARLAMENTETS SVAR PÅ REVISIONSRÄTTENS SÄRSKILDA RAPPORT 

ANTAGET AV EUROPAPARLAMENTETS PRESIDIUM DEN 6 JUNI 2022 

”EU:S INSTITUTIONER OCH COVID-19: REAGERADE SNABBT MEN UTMANINGAR 
KVARSTÅR NÄR DET GÄLLER ATT PÅ BÄSTA SÄTT UTNYTTJA DEN KRISLEDDA 
INNOVATIONEN OCH FLEXIBILITETEN” 

 

IAKTTAGELSER 

Institutionerna lyckades minimera störningarna i sin kärnverksamhet 

Institutionerna uppfyllde sin omsorgsplikt gentemot personalen och upprätthöll sin 
arbetskapacitet. 

Punkt 43 Parlamentets testanläggningar, som upprättades i september 2020, var avgörande 
möjligheterna att upprätthålla kontinuitet i parlamentets verksamhet genom strikt spårning 
och begränsning av den interna smittspridningen och att säkerställa att ledamöterna och 
personalen kunnat resa trots befintliga reserestriktioner. 

Bedömningen av effektiviteten hos de nya arbetssätten i en efterkrissituation har 
inletts. 

Bedömningen är mer ingående sett till kärnverksamheten än till stöduppgifter. 

Punkt 78 Europaparlamentet genomförde två personalundersökningar: i juni och november 
2020. Båda undersökningarna visade att personalen efter pandemin hade förväntningar på 
en ökad användning av distansarbete. 

Budget- och miljökonsekvenserna av de nya arbetsformerna utvärderas inte på ett 
enhetligt sätt inom institutionerna. 

Punkt 92 Parlamentet har genomfört flera analyser av covid-19-åtgärdernas inverkan på 
miljöprestandan, bland annat preliminära analyser i slutet av 2020, och en detaljerad 
redovisning som en del av den regelbundna miljörapporteringen 2021. Parlamentet var den 
första av alla EU-institutioner som analyserade distansarbetets miljöpåverkan (både 
kostnader och fördelar). Denna analys har inkluderats i parlamentets nyckelindikatorer för 
miljöprestanda. 
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I sin halvtidsstrategi, översyn av miljöprestanda och miljömål visade Emas också på 
effekterna av de pandemirelaterade åtgärderna och hänvisade till potentiella långsiktiga 
fördelar med att upprätthålla viss praxis som utvecklats till följd av pandemin. 

Punkt 93 De minskade tjänsteresorna för tolkar och annan personal har haft en avsevärd 
positiv inverkan på parlamentets miljöprestanda, särskilt dess koldioxidavtryck. 
Persontransporter (inklusive pendling, tjänsteresor, ledamöters resor och resor för 
subventionerade besökare) stod för över 60 % av parlamentets totala koldioxidavtryck under 
åren före covid-19. Under 2020 sjönk denna siffra till 33 % av koldioxidavtrycket, vilket i sig 
var nästan 50 % lägre än under 2019.  

I syfte att bibehålla dessa positiva effekter har det inletts flera verksamheter för att minska 
utsläppen från persontransporter efter covid-19-pandemin, som exempelvis antagandet av 
den strategiska genomföranderamen för 2022–2024, med ett kapitel om ekologisk 
omställning, inbegripet 17 projekt för förbättrad miljöprestanda, Emas handlingsplan från 
2022 samt en gapanalys och möjliga åtgärder för att uppnå målen för 2024. 

Gapanalysen och de möjliga åtgärderna följs för närvarande upp på olika nivåer, inklusive 
inom presidiet. 

Europaparlamentet är redan koldioxidneutralt sedan 2016 eftersom det kompenserar för sina 
oundvikliga utsläpp i enlighet med ett presidiebeslut från oktober 2015. 

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Rekommendation 1 – Inkludera långsiktiga störningar och interinstitutionellt 
samarbete i kontinuitetsplanerna 

Parlamentet godtar revisionsrättens rekommendation. 

Parlamentet har inrättat en ny för generaldirektoraten gemensam styrgrupp för organisatorisk 
resiliens. Dess främsta uppgift är att främja hotanalys och upptäckt av risker. Olika typer av 
möjliga störningar, även långvariga sådana, kommer att analyseras. Kontinuitetsplanerna på 
generaldirektorats- och organisationsnivå kommer att anpassas efter detta. 

Det interinstitutionella samarbetet som regelbundet ägt rum på alla nivåer under 
covid-19-krisen kommer att fortsätta och formaliseras ytterligare, närhelst det bedöms vara 
effektivt. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt att fastställa praktiska arrangemang 
för och avtal om verksamhetskontinuitet, vid behov, i syfte att vidta samordnade åtgärder vid 
kriser som påverkar flera eller alla unionsinstitutioner. 

Rekommendation 2 – Ytterligare utveckla digitaliseringen av administrativa tjänster 

Parlamentet godtar revisionsrättens rekommendation. 

Detta mål är en del av generalsekreterarens strategiska genomföranderam 2022–2024 och 
den tillhörande strategi för digital omvandling i Europaparlamentet till 2024. 

De två programmen ”Digital omvandling för effektiva arbetsflöden” och ”produktiv arbetsplats” 
omfattar sammanlagt 12 projekt som inleddes under 2021 och 2022 och som båda syftar till 
ytterligare digitalisering av parlamentets administrativa och lagstiftningsmässiga förfaranden. 
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Här ingår den fortsatta digitaliseringen av upphandling, inbegripet elektroniska fakturor, och 
den fortsatta digitaliseringen av alla arbetsflöden, inklusive elektroniska signaturer. 

Parlamentet planerar att börja använda kvalificerade elektroniska signaturer under 2022. 
Parlamentet har inrättat en arbetsgrupp som har till syfte att ytterligare främja användningen 
av plattformen för e-fakturering. 

Rekommendation 3 – Utvärdera de nya arbetssättens lämplighet efter covid-19 

Parlamentet godtar revisionsrättens rekommendation. 

Parlamentet har ett sofistikerat system för insamling av måttuppgifter om sina viktigaste 
verksamheter. Dessa mått används redan och kommer att finslipas ytterligare för att mäta 
hybridsammanträdenas och distansarbetets kvalitet och effektivitet. 

Parlamentet har börjat diskutera hur dess kontorsutrymmen ska utnyttjas efter covid-19. 

Parlamentet övervakar miljöeffekterna av all sin verksamhet, bland annat genom att specifikt 
analysera effekterna av distansarbete, som en del av sin övervakning av centrala indikatorer 
för miljöprestanda.  


