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Bruselj, 2. junij 2022
Ref: ORG/121/22

SGS 22 / 02605
Klaus-Heiner Lehne 
Predsednik Evropskega računskega sodišča 
12, rue Alcide De Gasperi 
L-1615 Luxembourg 
 
 
po elektronski pošti: Eca-DQC-contact@eca.europa.eu  

Zadeva: Odgovor na predhodne ugotovitve o reviziji na temo „Institucije EU in COVID-19 – 

hitro odzivanje, ostajajo izzivi za čim boljši izkoristek inovacij in fleksibilnosti, ki so 

posledica krize“ 

V vednost: Marek Opioła, član Evropskega računskega sodišča 

Spoštovani g. Lehne, 

strinjamo se s splošno oceno Računskega sodišča, da je Svet dokazal odpornost na 
neprimerljiv izziv, tj. pandemijo COVID-19. Generalni sekretariat Sveta (GSS) se je hitro in 
prožno odzval in je tako lahko zagotovil oboje: 

 neprekinjeno delovanje Evropskega sveta in Sveta ministrov, tako da sta obe 
instituciji in njuna predsednika lahko izpolnjevali svoj mandat, in 

 varnost osebja GSS ter vseh delegatov in zunanjih gostov v naših stavbah. 

GSS se je v ta namen lahko oprl na svoja vlaganja v digitalizacijo in v pripravljenost na 
krize. Hitrost in prožnost odzivanja sta bili zagotovljeni s prilagodljivim in proaktivnim 
pristopom naše organizacije, s prožnostjo, ki je v središču obstoječih pravil in postopkov, ki 
jih je bilo po potrebi mogoče zlahka prilagoditi, ter s hitrim odzivanjem za pospešitev 
aktualnih projektov za modernizacijo, bodisi na področju informacijske tehnologije bodisi v 
zvezi z novimi načini dela na splošno. V tem zahtevnem obdobju je bila ključna 
komunikacija z osebjem, delegati in zunanjimi gosti, pa tudi interakcija, izmenjava 
informacij in usklajevanje z drugimi institucijami EU in nacionalnimi organi, kjer je bilo to 
potrebno. 
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GSS v zvezi z oceno Računskega sodišča o delu na daljavo zunaj kraja zaposlitve 
poudarja, da je po njegovem mnenju to ukrep, ki je v interesu službe pod določenimi 
pogoji, opredeljenimi v sklepu GSS o delu na daljavo. 

V zvezi s priporočili iz revizije in brez poseganja v stališča, ki jih Svet lahko zavzame v 
zvezi s poročilom ob njegovi preučitvi: 

Priporočilo 1: Generalni sekretariat Sveta sprejema priporočilo. GSS meni, da 
glede na naravo nalog in značilnosti obeh institucij, za kateri 
opravlja naloge, njegovi obstoječi načrti neprekinjenega 
poslovanja zagotavljajo zadostno jamstvo in prožnost za odzivanje 
na različne kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne krize. Meni 
tudi, da so bili interakcija, izmenjava informacij in usklajevanje z 
drugimi institucijami v različnih fazah pandemije z uporabo 
obstoječih kanalov in forumov zelo uspešni. Kljub temu bodo 
načrti za neprekinjeno poslovanje posodobljeni z vidika 
dolgoročnejše krize. GSS bo prispeval k medinstitucionalnemu 
usklajevanju v zvezi s tem priporočilom v okviru CCA in drugih 
morebitnih forumov. 

Priporočilo 2: Generalni sekretariat Sveta sprejema priporočilo. Delo se bo 
nadaljevalo v okviru tekočih projektov IT v zvezi z elektronskim 
podpisom, vključno z digitalnim sklepanjem pogodb in 
elektronskim podpisom finančnih dokumentov, ter pogostejšo 
uporabo orodij za e-javno naročanje, ob upoštevanju nacionalne 
zakonodaje v zvezi s tem. 

Priporočilo 3: Generalni sekretariat Sveta sprejema priporočilo. Nekatere ocene, 
zahtevane v priporočilih, smo že začeli izvajati. Ocena drugih 
vidikov novih načinov dela bo potekala v okviru razvoja nove 
nepremičninske strategije Sveta, ocene pilotnega projekta o novih 
načinih dela in dela okoljskega usmerjevalnega odbora. 

 

William SHAPCOTT 

generalni direktor 


