
ODGOVORI SUDA EUROPSKE UNIJE NA POSEBNO IZVJEŠĆE EUROPSKOG 

REVIZORSKOG SUDA 

„INSTITUCIJE EUROPSKE UNIJE I COVID-19: BRZI ODGOVOR NA KRIZU, 

IZAZOVI S KOJIMA SE SUOČAVAJU KAKO BI SE NAJBOLJE ISKORISTILE 

INOVATIVNOST I PRILAGODLJIVOST POTAKNUTE KRIZOM” 

 

 

ZAKLJUČCI I PREPORUKE 

Prva preporuka – Uključiti dugotrajne poremećaje i međuinstitucijsku 

suradnju u planove kontinuiteta poslovanja 

Sud EU-a prihvaća preporuku. 

S obzirom na to da je njegov plan kontinuiteta poslovanja već uključivao 

scenarije za dugotrajne poremećaje, kao u slučaju pandemije, Sud EU-a 

pozdravlja prvu preporuku, koju je počeo primjenjivati i tu će praksu zadržati 

i u budućim ažuriranjima svojeg plana kontinuiteta poslovanja. 

Usto, Sud EU-a spreman je sudjelovati u svakoj međuinstitucijskoj razmjeni s 

ciljem formaliziranja međuinstitucijske suradnje u slučaju krize te promicati 

tu razmjenu, s obzirom na to da se intenzivna suradnja u okviru različitih 

foruma tijekom pandemije pokazala iznimno dragocjenom. 

 

Druga preporuka – Nastaviti razvijati digitalizaciju upravnih službi 

Sud EU-a prihvaća preporuku.  

Sud EU-a ponosi se time što je – zahvaljujući otpornosti svojeg sustava 

informatičkih tehnologija, sposobnosti za inovacije i ubrzanju ambicioznih 

inicijativa digitalizacije pokrenutih prije krize – već napredovao u područjima 

obuhvaćenima ovom preporukom.  

Izdavanje računa u elektroničkom obliku bilo je dio standardnih postupaka 

Suda EU-a i prije krize te se nastavlja brzo razvijati. Isto tako, Sud je u svoje 

radne procese uveo sustav ARES/Han i proširio ga na sve upravne odjele, 
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čime im je ponudio jednostavan pristup elektroničkom potpisu (uključujući 

kvalificirani). Kad je riječ o pravosudnoj aktivnosti, valja spomenuti da je 

kvalificirani elektronički potpis u primjeni od travnja 2022. 

Sud EU-a namjerava učvrstiti taj pristup, što pokazuje predanost u 

iskorištavanju mogućnosti koje nudi digitalizacija u kontekstu svih njegovih 

aktivnosti. 

 

Treća preporuka – Procijeniti prikladnosti novih načina rada u okruženju 

nakon pandemije bolesti COVID-19 

Sud EU-a prihvaća preporuku. 

Kad je riječ o pravosudnoj aktivnosti, izvukao je pouku iz praksi rada na 

daljinu koje su proizišle iz krize, osobito u pogledu primjene iznošenja 

očitovanja na daljinu ili uvođenja internetskog prijenosa rasprava (od 

travnja 2022.). 

Kad je riječ o upravnim kapacitetima, Sud EU-a također se pozabavio nekim 

aspektima rada na daljinu, nakon procjene njegove učinkovitosti i mogućeg 

utjecaja na radno opterećenje (primjerice, kako bi racionalizirao i optimirao 

povećano korištenje e-pošte koje proizlazi iz rada na daljinu). 

Nekretninska politika Suda EU-a pokazala se vrlo učinkovitom te je osigurala 

da će on u budućnosti moći mirno i prilagodljivo razmotriti sve promjene koje 

bi se mogle smatrati primjerenima situaciji nastaloj zbog novih metoda rada. 

Sud EU-a nastavit će pratiti učinak takvih novih načina rada i u skladu s time 

prilagođavati svoj pristup.  

U tom kontekstu, Sud EU-a počeo je razmatrati kako što preciznije i 

učinkovitije uzeti u obzir utjecaj tih novih metoda rada u okviru svoje politike 

zaštite okoliša te će to nastaviti činiti pripremajući se za obnovu svojeg 

certifikata EMAS tijekom 2022. 

 

3. lipnja 2022. 


