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Ärende: Svar på de preliminära iakttagelserna om granskningen i fråga om EU-

institutionerna och covid-19: ett snabbt svar, fortsatta utmaningar för att göra det 

bästa av den innovation och flexibilitet som krisen medfört 

Kopia: Marek Opioła, ledamot av Europeiska revisionsrätten 

Till Klaus-Heiner Lehne 

Vi håller med om revisionsrättens samlade bedömning, nämligen att rådet har visat sin 
motståndskraft mot den unika utmaning som covid-19-pandemin inneburit. Rådets 
generalsekretariat reagerade snabbt och flexibelt och kunde således garantera både 

 kontinuiteten i Europeiska rådets och ministerrådets verksamhet, och de båda 
institutionerna och deras ordförande kunde därmed fullgöra respektive mandat, och 

 säkerheten för generalsekretariatets anställda samt alla delegater och externa gäster 
i våra byggnader. 

Generalsekretariatet kunde här bygga vidare på de investeringar som gjorts inom 
digitalisering och krisberedskap. Det snabba och flexibla svaret var möjligt på grund av 
organisationens smidiga och proaktiva strategi, den inbyggda flexibiliteten i nuvarande 
regler och förfaranden, som vid behov lätt kunde anpassas, och en snabb reaktion för att 
snabba på pågående moderniseringsprojekt, såväl på it-området som när det gäller nya 
arbetssätt mer allmänt. Kommunikationen med personalen, delegaterna och de externa 
gästerna var av stor betydelse under denna utmanande period, liksom samspelet, 
informationsutbytet och samordningen, när så var lämpligt, med de andra EU-
institutionerna och de nationella myndigheterna. 
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När det gäller revisionsrättens bedömning vad gäller arbete som utförs på distans, utanför 
anställningsorten, poängterar generalsekretariatet att detta – på vissa villkor som fastställs 
i generalsekretariatets beslut om distansarbete – ses som en åtgärd i tjänstens intresse. 

Svar på de rekommendationer som följer av granskningen, och utan att det påverkar de 
ståndpunkter som rådet kan komma att inta när det behandlar rapporten: 

Rekommendation 1: Rådets generalsekretariat godtar rekommendationen. 
Generalsekretariatet anser att dess befintliga kontinuitetsplaner, 
med tanke på uppgifternas art och särdragen hos de två 
institutioner som det arbetar för, ger tillräcklig säkerhet och 
flexibilitet för att man ska kunna reagera på olika sorters korta, 
medellånga och långa kriser. Generalsekretariatet anser också att 
samverkan, informationsutbytet och samordningen med de andra 
institutionerna under pandemins olika faser fungerade mycket bra 
via befintliga kanaler och forum. Kontinuitetsplanerna kommer 
dock att uppdateras med tanke på utdragna kriser. 
Generalsekretariatet kommer att bidra till den interinstitutionella 
samordningen i fråga om denna rekommendation inom ramen för 
CHA och andra möjliga forum. 

Rekommendation 2: Rådets generalsekretariat godtar rekommendationen. Arbetet 
kommer att fortsätta när det gäller pågående it-projekt om 
elektroniska signaturer, däribland digitala kontrakt och 
elektroniska signaturer på finansiella handlingar, samt en ökad 
användning av verktyg för e-upphandling, med beaktande av 
nationell lagstiftning på detta område. 

Rekommendation 3: Rådets generalsekretariat godtar rekommendationen. Några 
bedömningar som begärs i rekommendationen har inletts. De 
andra aspekterna av nya arbetssätt kommer att bedömas i 
samband med utarbetandet av rådets nya fastighetsstrategi, 
bedömningen av pilotprojektet för nya arbetssätt (NWOW) och 
arbetet med styrkommittén för miljön. 
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