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Šiame dokumente pateikiami Europos Komisijos atsakymai į Europos Audito Rūmų 
specialiosios ataskaitos pastabas pagal Finansinio reglamento 259 straipsnį, kurie turi būti 
paskelbti kartu su specialiąja ataskaita.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-86606884
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I. BENDRAS ĮVADAS Į KOMISIJOS ATSAKYMUS 
Komisija palankiai vertina apskritai teigiamą audito ataskaitos rezultatą ir pripažinimą, kad 
ji reagavo laiku ir lanksčiai. Komisija taip pat palankiai vertina į ateitį orientuotą požiūrį, kurio 
Audito Rūmai laikėsi savo rekomendacijose.  
 
Rekomendacijose atsižvelgta į Komisijos inicijuotą darbą. Vadovaudamasis pirma 
rekomendacija, Komisijos generalinis sekretoriatas pradėjo įgytos patirties analizę, 
apimančią visas pagrindines paramos tarnybas. Šios analizės išvados bus panaudotos 
peržiūrint Komisijos veiklos tęstinumo procedūras, procesus ir prisitaikymo prie sąlygų po 
COVID-19 pandemijos priemones.  
 
Spaudimas skaitmenizuoti Komisijos administraciją prasidėjo dar prieš COVID-19 krizę, 
tačiau krizė šiai iniciatyvai suteikė papildomą postūmį, todėl buvo sparčiau diegiamos 
bendradarbiavimo priemonės ir sustiprintas kibernetinis saugumas. Šis darbas bus tęsiamas 
pagal būsimą naują Komisijos skaitmeninę strategiją.  
 
Galiausiai, COVID-19 pandemija pakeitė Komisijos darbuotojų darbo pobūdį. 2022 m. kovo 
24 d. buvo priimtas Sprendimas dėl darbo laiko ir mišraus darbo. Juo nustatoma mišraus ir 
į rezultatus orientuoto darbo tvarka. Sprendime numatyta peržiūros sąlyga suteiks galimybę 
Komisijai įvertinti naujus darbo metodus COVID-19 pandemijai pasibaigus. 2022 m. balandžio 
5 d. Komisija priėmė naują žmogiškųjų išteklių strategiją ir Komunikatą dėl Komisijos 
žalinimo (abiejuose dokumentuose atsižvelgiama į krizės metu įgytą patirtį), taip pat su jais 
susijusius veiksmų planus.  

II. KOMISIJOS ATSAKYMAI Į EUROPOS AUDITO 
RŪMŲ REKOMENDACIJAS 
1 rekomendacija. Veiklos tęstinumo planuose numatyti 
ilgalaikius sutrikimus ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą 
Tikslinė įgyvendinimo data: 2023 m. I ketv. 

Komisija pritaria rekomendacijai, kiek tai susiję su ja. 

Komisija norėtų pabrėžti, kad, nors konkrečios nuostatos dėl ilgalaikių sutrikimų ir 
tarpinstitucinio bendradarbiavimo tiesiogiai į verslo tęstinumo planus nebuvo įtrauktos, 
pagrindinės priemonės, kuriomis siekiama greitai prisitaikyti prie COVID-19 krizės, buvo 
nustatytos. Komisija 2022 m. pradžioje pradėjo įgytos patirties analizę ir atnaujins veiklos 
tęstinumo planus vadovaudamasi savo išvadomis ir Audito Rūmų rekomendacijomis. 

Komisija pažymi, kad, nors ji yra įsipareigojusi integruoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą į 
veiklos tęstinumo planus, tai taip pat priklauso nuo kitų institucijų įsipareigojimo. 
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2 rekomendacija. Toliau plėtoti administracinių paslaugų 
skaitmeninimą 
Tikslinė įgyvendinimo data: 2023 m. IV ketv.  

Komisija pakartoja įsipareigojimą toliau didinti administracinių paslaugų skaitmeninimą ir 
rekomendacijai pritaria.  

a) Paspartinti bepopierių darbo srautų diegimą ir išplėsti elektroninio parašo, įskaitant 
kvalifikuotus elektroninius parašus, naudojimą.  

Komisija pritaria 2a rekomendacijai. Tačiau dėl susijusių IT sistemų techninio sudėtingumo ir 
skaičiaus Komisija negali garantuoti, kad iki 2023 m. IV ketvirčio elektroninis parašas („EU 
Sign“) bus visiškai integruotas į visas Komisijos IT sistemas. Komisija jau suteikė galimybę 
internetinius kvalifikuotus elektroninius parašus naudoti perdeleguotiesiems leidimus 
suteikiantiems pareigūnams ir išplės kvalifikuotų elektroninių parašų naudojimą visose 
sistemose ir (arba) procesuose, kuriuose, kaip nustatyta, yra galimybė jais naudotis per 
nurodytą laikotarpį. 

b) Stebėti ir plėsti elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimą. 

Komisija pritaria 2b rekomendacijai. Šiuo metu kuriama e. viešųjų pirkimų programa apims 
e. sąskaitų faktūrų etapą. Tai padės išplėsti elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimą. 

3 rekomendacija. Įvertinti naujų darbo metodų tinkamumą 
COVID-19 pandemijai pasibaigus 
Tikslinė įgyvendinimo data: 2024 m. II ketv.  

Komisija pritaria 3 rekomendacijai ir jos smulkesnėms rekomendacijoms ir pažymi, kad į 
neseniai priimtą Sprendimą dėl darbo laiko ir mišraus darbo įtraukta peržiūros sąlyga, 
suteikianti Komisijai galimybę įvertinti sprendimo įgyvendinimą 2023 m. rugsėjo mėn. 
pabaigoje. Komisija, suderinusi su profesinėmis sąjungomis, įvertins, ar reikia sprendimą 
keisti.  
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