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Ref: ORG/121/22

SGS 22 / 02605
pán Klaus-Heiner Lehne 
predseda Európskeho dvora audítorov 
12, rue Alcide De Gasperi 
L-1615 Luxembourg 
 
 
e-mail: Eca-DQC-contact@eca.europa.eu  

Predmet: Odpoveď na predbežné pripomienky k auditu s názvom „Inštitúcie EÚ a COVID-19 

– rýchla reakcia, výzvy stále pretrvávajú, pokiaľ ide o najlepšie využitie inovácie 

a flexibility v dôsledku krízy“ 

Kópia: Marek Opioła, člen Európskeho dvora audítorov 

Vážený pán Lehne, 

Súhlasíme s celkovým posúdením Dvora audítorov, že Rada preukázala svoju odolnosť 
voči bezprecedentnej výzve spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19. Generálny 
sekretariát Rady (GSR) reagoval rýchlo a flexibilne, a preto bol schopný zabezpečiť 

 kontinuitu činností Európskej rady a Rady ministrov, čím sa obom inštitúciám a ich 
predsedom umožňuje plniť ich príslušné mandáty a 

 bezpečnosť zamestnancov GSR, ako aj všetkých delegátov a externých 
návštevníkov v našich budovách. 

GSR bol na tento účel schopný stavať na svojich investíciách do digitalizácie,  
ako aj do pripravenosti na krízy. Rýchlosť a pružnosť reakcie bola zaručená pružným 
a proaktívnym prístupom organizácie, flexibilitou vlastnou existujúcim pravidlám 
a postupom, ktoré by bolo možné v prípade potreby ľahko prispôsobiť, a rýchlou reakciou 
v súvislosti s urýchľovaním prebiehajúcich modernizačných projektov, či už v oblasti 
informačných technológií alebo nových spôsobov práce vo všeobecnosti. V tomto 
náročnom období mala komunikácia so zamestnancami, s delegátmi a externými 
návštevníkmi a vo vhodných prípadoch aj interakcia, výmena informácií a koordinácia 
s ostatnými inštitúciami EÚ, ako aj s vnútroštátnymi orgánmi, kľúčový význam. 
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Pokiaľ ide o posúdenie, ktoré Dvora audítorov vykonal v súvislosti s teleprácou mimo 
miesta zamestnania, GSR by chcel zdôrazniť, že sa domnieva, že ide o opatrenie, ktoré 
je za určitých podmienok vymedzených v rozhodnutí GSR o telepráci opodstatnené 
služobným záujmom. 

Pokiaľ ide o odporúčania auditu a bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek pozície k správe, 
ktoré môže Rada prijať pri jej skúmaní: 

Odporúčanie č. 1: Generálny sekretariát Rady toto odporúčanie prijíma. 
GSR sa domnieva, že vzhľadom na povahu svojich úloh 
a charakteristických čŕt oboch inštitúcií, pre ktoré pracuje, jeho 
existujúce plány na zabezpečenie kontinuity činností poskytujú 
dostatočnú záruku a flexibilitu, aby bolo možné reagovať 
na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé krízy rôzneho druhu. 
GSR sa tiež domnieva, že interakcia, výmena informácií 
a koordinácia s ostatnými inštitúciami počas rôznych fáz 
pandémie fungovala prostredníctvom existujúcich kanálov a fór 
veľmi dobre. Plány na zabezpečenie kontinuity činností sa však 
budú vzhľadom na dlhodobejšie krízy aktualizovať. GSR bude 
prispievať k medziinštitucionálnej koordinácii tohto odporúčania 
v rámci kolégia vedúcich administratívy a ďalších možných fór. 

Odporúčanie č. 2: Generálny sekretariát Rady toto odporúčanie prijíma. 
Bude sa pokračovať v práci v rámci prebiehajúcich IT projektov 
týkajúcich sa elektronického podpisu vrátane digitálneho 
uzatvárania zmlúv a elektronického podpisu finančných 
dokumentov, ako aj intenzívnejšieho využívania nástrojov 
elektronického obstarávania, pričom sa v tejto súvislosti zohľadnia 
vnútroštátne právne predpisy. 

Odporúčanie č. 3: Generálny sekretariát Rady toto odporúčanie prijíma. 
Na niektorých posúdeniach požadovaných v odporúčaniach  
sa už začalo pracovať. Posúdenie ostatných zložiek nových 
spôsobov práce sa uskutoční v kontexte vývoja novej stratégie 
Rady v oblasti budov, hodnotenia pilotného projektu NWOW 
(„New Ways of Working“ – nové spôsoby práce) a práce 
riadiaceho výboru pre otázky životného prostredia. 

 

William SHAPCOTT 

generálny riaditeľ 


