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Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 2022
Σχετ.: ORG/121/22

SGS 22 / 02605
κ. Klaus-Heiner Lehne 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
12, rue Alcide De Gasperi 
L-1615 Λουξεμβούργο 
 
 
Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Eca-DQC-contact@eca.europa.eu  

Θέμα: Απάντηση στις προκαταρκτικές παρατηρήσεις σχετικά με τον έλεγχο με θέμα «Τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και η νόσος COVID-19 — Η αντίδραση ήταν ταχεία, αλλά οι 
προκλήσεις για να αξιοποιηθεί η καινοτομία και η ευελιξία που προέκυψαν από την 
κρίση παραμένουν» 

Αντίγραφο προς: κ. Marek Opioła, μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

Αξιότιμε κύριε Lehne, 

Συμφωνούμε με τη γενική εκτίμηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι το Συμβούλιο επέδειξε 
ανθεκτικότητα έναντι της άνευ προηγουμένου πρόκλησης της πανδημίας Covid-19. Η 
Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) αντέδρασε γρήγορα και ευέλικτα και, ως εκ 
τούτου, ήταν σε θέση να εγγυηθεί τόσο  

 τη συνέχεια των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου 
Υπουργών, επιτρέποντας και στα δύο όργανα και στους προέδρους τους να 
εκπληρώσουν τις αντίστοιχες εντολές τους, όσο και 

 την ασφάλεια του προσωπικού της ΓΓΣ και όλων των αντιπροσώπων και 
εξωτερικών επισκεπτών των κτιρίων μας. 

Για τον σκοπό αυτό, η ΓΓΣ μπόρεσε να αξιοποιήσει τις επενδύσεις της στην ψηφιοποίηση, 
καθώς και στην ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κρίσεων. Για την επίτευξη ταχείας και 
ευέλικτης αντίδρασης, χρειάστηκε μια ελαστική και προορατική προσέγγιση εκ μέρους του 
οργανισμού, η ευελιξία των υφιστάμενων κανόνων και διαδικασιών που επέτρεψε την 
εύκολη προσαρμογή τους όπου κρίθηκε απαραίτητο, και ταχεία αντίδραση μέσω της 
επιτάχυνσης των εν εξελίξει έργων εκσυγχρονισμού, είτε στον τομέα της ΤΠ είτε σε νέους 
τρόπους εργασίας γενικότερα. Κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, η 
επικοινωνία με το προσωπικό, τους αντιπροσώπους και τους εξωτερικούς επισκέπτες 
ήταν καίριας σημασίας, όπως ήταν και η αλληλεπίδραση, η ανταλλαγή πληροφοριών και ο 
συντονισμός, όπου κρίθηκε σκόπιμο, με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και με τις 
εθνικές αρχές. 
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Όσον αφορά την αξιολόγηση του Δικαστηρίου σχετικά με την τηλεργασία από χώρες εκτός 
του τόπου απασχόλησης, η ΓΓΣ θα ήθελε να τονίσει ότι θεωρεί πως πρόκειται για μέτρο 
που είναι προς το συμφέρον της υπηρεσίας υπό ορισμένες προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στην απόφαση της ΓΓΣ για την τηλεργασία. 

Όσον αφορά τις συστάσεις του ελέγχου και με την επιφύλαξη τυχόν θέσεων που μπορεί να 
λάβει το Συμβούλιο σχετικά με την έκθεση κατά την εξέτασή της: 

Σύσταση 1: Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αποδέχεται τη σύσταση. Η 
ΓΓΣ θεωρεί ότι, δεδομένης της φύσης των καθηκόντων της και των 
χαρακτηριστικών των δύο θεσμικών οργάνων που υποστηρίζει, τα 
υφιστάμενα σχέδια της για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων 
προβλέπουν επαρκείς εγγυήσεις και ευελιξία για την αντιμετώπιση 
διαφόρων ειδών κρίσεων, βραχυχρόνιων, μεσοχρόνιων και 
μακροχρόνιων. Η ΓΓΣ φρονεί επίσης ότι η αλληλεπίδραση, η 
ανταλλαγή πληροφοριών και ο συντονισμός με τα άλλα θεσμικά 
όργανα λειτούργησαν πολύ καλά κατά τα διάφορα στάδια της 
πανδημίας, με τη χρήση υφιστάμενων διαύλων και φόρουμ. 
Ωστόσο, τα σχέδια για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων θα 
επικαιροποιηθούν σε σχέση με τις πιο μακροχρόνιες κρίσεις. Η 
ΓΓΣ θα συμβάλει στον διοργανικό συντονισμό όσον αφορά την 
παρούσα σύσταση στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων ρυθμίσεων 
της ΕΕ για την πολιτική αντιμετώπιση κρίσεων (CCA) και άλλων 
πιθανών φόρουμ. 

Σύσταση 2: Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αποδέχεται τη σύσταση. Οι 
εργασίες θα προωθηθούν στο πλαίσιο των εν εξελίξει έργων ΤΠ 
για την ηλεκτρονική υπογραφή, συμπεριλαμβανομένων των 
ψηφιακών συμβάσεων και της ηλεκτρονικής υπογραφής 
οικονομικών εγγράφων, καθώς και της αυξημένης χρήσης 
εργαλείων ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, λαμβανομένης 
υπόψη της σχετικής εθνικής νομοθεσίας. 

Σύσταση 3: Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αποδέχεται τη σύσταση. 
Ορισμένες από τις αξιολογήσεις που ζητούνται στις συστάσεις 
έχουν ξεκινήσει. Η αξιολόγηση των άλλων πτυχών των νέων 
τρόπων εργασίας θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ανάπτυξης 
της νέας κτιριακής στρατηγικής του Συμβουλίου, της αξιολόγησης 
του πιλοτικού έργου NWOW και των εργασιών της συντονιστικής 
επιτροπής για το περιβάλλον. 

 

William SHAPCOTT 

Γενικός Διευθυντής 


