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CS PE 733.195/BUR/ANN.2 

 
ODPOVĚDI EVROPSKÉHO PARLAMENTU NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO 

ÚČETNÍHO DVORA 

PŘIJATO PŘEDSEDNICTVEM EVROPSKÉHO PARLAMENTU DNE 6. ČERVNA 2022 

„ORGÁNY EU A COVID-19: REAGOVALY RYCHLE, ALE STOJÍ PŘED VÝZVAMI, JAK 
CO NEJLÉPE VYUŽÍT INOVACE A FLEXIBILITU, KTERÉ KRIZE PŘINESLA” 

 

PŘIPOMÍNKY 

Orgánům se podařilo minimalizovat narušení hlavních činností 

Orgány splnily svou povinnost péče o zaměstnance a udržely si pracovní kapacitu 

Bod 43. Testovací zařízení Parlamentu, v provozu od září 2020, přispěla k zajištění kontinuity 
činností Parlamentu, díky tomu, že důsledně trasovala a omezovala interní přenosy a 
zajišťovala, aby poslanci a zaměstnanci mohli i přes cestovní omezení cestovat. 

Začala se posuzovat účinnost nových způsobů práce v prostředí po skončení krize 

Hodnocení je pokročilejší u hlavních činností než u podpůrných úkolů 

Bod 78. EP provedl dva průzkumy mezi zaměstnanci: v červnu a listopadu 2020. Oba 
průzkumy ukázaly, že zaměstnanci očekávají, že po pandemii bude rozšířena práce z 
domova. 

Rozpočtové a environmentální dopady nových pracovních ujednání nejsou ve všech 
orgánech hodnoceny jednotným způsobem 

Bod 92. Parlament provedl několik analýz dopadu opatření souvisejících s onemocněním 
COVID-19 na environmentální výkonnost, včetně předběžných analýz na konci roku 2020 a 
podrobného rozpisu v rámci pravidelného podávání environmentálních zpráv v roce 2021. 
Jako první ze všech orgánů EU analyzoval environmentální dopady (náklady i přínosy) práce 
z domova na životní prostředí a zahrnul je do klíčových ukazatelů vlivu činnosti Parlamentu 
na životní prostředí. 

Na dopad opatření souvisejících s pandemií poukázala rovněž střednědobá strategie EMAS 
a přezkum environmentální výkonnosti a cílů, jež upozornily na potenciální dlouhodobější 
přínosy zachování některých postupů vyvinutých v reakci na pandemii. 
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Bod 93. Omezení služebních cest tlumočníků i dalších zaměstnanců vedlo k významným 
pozitivním dopadům na environmentální výkonnost Parlamentu, zejména na jeho uhlíkovou 
stopu. Doprava osob (včetně dojíždění, služebních cest, přepravy poslanců a přepravy 
sponzorovaných návštěvníků) byla v letech před pandemií zodpovědná za více než 60 % 
celkové uhlíkové stopy Parlamentu. V roce 2020 došlo ke snížení na 33 %, tedy na hodnotu, 
která byla o téměř 50 % nižší než v roce 2019.  

V zájmu zachování těchto pozitivních trendů bylo zahájeno několik činností na snížení emisí 
z přepravy osob po pandemii COVID-19, jako je přijetí strategického prováděcího rámce 
2022–2024 obsahujícího kapitolu o ekologické transformaci, včetně 17 projektů na zlepšení 
environmentální výkonnosti, akčního plánu EMAS 2022, jakož i analýzy nedostatků a 
možných opatření k dosažení cílů pro rok 2024. 

Analýza nedostatků a možná opatření jsou v současné době posuzována na různých 
úrovních, mimo jiné na úrovni předsednictva. 

Evropský parlament je uhlíkově neutrální již od roku 2016, neboť na základě rozhodnutí 
předsednictva z října 2015 kompenzuje své nevyhnutelné emise. 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Doporučení 1 – Zahrnout dlouhodobá narušení a interinstitucionální spolupráci do 
plánů kontinuity činností 

Parlament přijímá doporučení Účetního dvora. 

Parlament zřídil novou řídící skupinu pro organizační odolnost sestávající ze zástupců 
různých GŘ. Hlavním úkolem skupiny je přispívat k analýze hrozeb a odhalování rizik. Budou 
analyzovány různé druhy možných narušení, včetně dlouhodobých. Plány kontinuity činností 
na úrovni generálního ředitelství a na úrovni podniků budou odpovídajícím způsobem 
obohacovány. 

Interinstitucionální spolupráce, která během krize COVID-19 probíhala pravidelně na všech 
úrovních, bude pokračovat a bude dále formalizována, kdykoli to bude považováno za 
vhodné. Zvláštní pozornost bude věnována vymezení praktických ujednání a dohod ohledně 
kontinuity činností, kdykoli to bude potřeba, s cílem zajistit koordinovanou reakci na krize, 
které mají dopad na několik nebo všechny orgány Unie. 

Doporučení 2 – Dále rozvíjet digitalizaci administrativních služeb 

Evropský parlament přijímá doporučení Účetního dvora. 

Tento cíl je součástí strategického prováděcího rámce generálního tajemníka na období 
2022–2024 a jeho strategie digitální transformace EP do roku 2024. 

Oba programy – „Digitální transformace pro účinné pracovní postupy“ a „produktivní 
pracoviště“ zahrnují celkem 12 projektů zahájených v letech 2021 a 2022, přičemž cílem 
každého z nich je dosáhnout další digitalizace správních a legislativních procesů Parlamentu. 
V tomto rámci bude řešena další digitalizace zadávání veřejných zakázek, včetně 
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elektronických faktur, a další digitalizace všech pracovních postupů, včetně elektronických 
podpisů. 

Parlament plánuje začít používat kvalifikovaný elektronický podpis ještě v průběhu roku 2022. 
Parlament zřídil pracovní skupinu, která má dále podporovat využívání platformy pro 
elektronickou fakturaci. 

Doporučení 3 – Posoudit vhodnost nových způsobů práce v prostředí po pandemii 
COVID-19 

Parlament přijímá doporučení Účetního dvora. 

Parlament má k dispozici sofistikovaný systém shromažďování ukazatelů svých klíčových 
činností. Tyto ukazatele se již používají a budou dále rozvíjeny, aby bylo možné měřit kvalitu 
a účinnost hybridních schůzí a práce z domova. 

Parlament zahájil jednání o využívání svých kancelářských prostor ve scénáři po pandemii 
COVID-19. 

Jakou součást monitorování klíčových ukazatelů vlivu jeho činnosti na životní prostředí 
monitoruje Parlament dopady všech svých činností na životní prostředí a provádí konkrétní 
analýzu dopadu práce z domova.   

 


