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DA PE 733.195/BUR/ANN.2 

 
EUROPA-PARLAMENTETS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS 

SÆRBERETNING 

VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTETS PRÆSIDIUM DEN 6. JUNI 2022 

"EU-INSTITUTIONER OG COVID-19: DER BLEV REAGERET HURTIGT, DER SKAL 
FORTSAT GØRES EN INDSATS FOR BEDST MULIGT AT UDNYTTE DEN 
KRISEAFLEDTE INNOVATION OG FLEKSIBILITET" 

 

BEMÆRKNINGER 

Det lykkedes institutionerne at minimere forstyrrelser i deres kerneaktiviteter 

Institutionerne opfyldte deres omsorgspligt over for personalet og opretholdt deres 
arbejdsevne 

Punkt 43. Parlamentets testfaciliteter, der var til rådighed pr. september 2020, var 
medvirkende til at sikre forretningskontinuiteten i Parlamentet gennem en konsekvent sporing 
og begrænsning af intern smitteoverførsel og til at sikre, at medlemmer og personale kunne 
rejse på trods af de eksisterende rejserestriktioner. 

Vurderingen af effektiviteten af de nye arbejdsmetoder i et efterkrisemiljø er påbegyndt 

Vurderingen er mere fremskreden for kerneaktiviteter end for støtteopgaver 

Punkt 78. Europa-Parlamentet har gennemført to personaleundersøgelser: juni og november 
2020. Begge undersøgelser viste, at der efter pandemien var forventninger fra personalets 
side om en mere udbredt anvendelse af telearbejde. 

De budgetmæssige og miljømæssige virkninger af de nye arbejdsordninger evalueres 
ikke konsekvent på tværs af institutionerne 

Punkt 92. Parlamentet gennemførte flere analyser af covid-19-foranstaltningernes indvirkning 
på miljøpræstationerne, herunder foreløbige analyser i slutningen af 2020 og en detaljeret 
analyse som led i den regelmæssige miljørapportering i 2021. For første gang blandt alle EU-
institutioner blev miljøvirkningerne (både omkostninger og fordele) af telearbejde analyseret 
og medtaget i Parlamentets centrale miljøpræstationsindikatorer. 

EMAS-midtvejsstrategien samt gennemgangen af miljøpræstationer og miljømål viste også 
virkningerne af de pandemirelaterede foranstaltninger og pegede hen på de potentielle 
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langsigtede fordele ved at fortsætte nogle af de praksisser, der blev udviklet som reaktion på 
pandemien. 

Punkt 93. Færre tjenesterejser for tolke og andre ansatte havde en betydelig positiv 
indvirkning på Parlamentets miljøpræstationer og navnlig på institutionens CO2-fodaftryk. 
Persontransport (herunder pendling, tjenesterejser, transport af medlemmer og transport af 
subsidierede besøgende) tegnede sig for over 60 % af Parlamentets samlede CO2-fodaftryk 
i årene før covid-19-pandemien. I 2020 blev dette tal reduceret til 33 % af CO2-aftrykket, der 
i sig selv var næsten 50 % mindre end i 2019.  

For at fastholde disse positive virkninger er der iværksat en række aktiviteter for at reducere 
emissionerne fra transport af personer efter covid såsom vedtagelsen af den strategiske 
forvaltningsramme 2022-2024 med et kapitel om økologisk omstilling, herunder 17 projekter 
til forbedring af miljøpræstationerne, EMAS-handlingsplanen for 2022 samt en 
mangelanalyse og mulige foranstaltninger til at nå 2024-målene. 

Der foretages i øjeblikket en opfølgning vedrørende mangelanalysen og mulige aktiviteter på 
forskellige niveauer, bl.a. i Præsidiet. 

Europa-Parlamentet har været CO2-neutralt siden 2016, da institutionen udligner sine 
uundgåelige emissioner i henhold til en afgørelse, der blev truffet af Præsidiet i oktober 2015. 

KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

Anbefaling 1 – Inklusion af langsigtede forstyrrelser og interinstitutionelt samarbejde 
i forretningskontinuitetsplanerne 

Parlamentet accepterer Revisionsrettens anbefaling. 

Parlamentet har nedsat en ny styringsgruppe, der skal beskæftige sig med organisatorisk 
modstandsdygtighed på tværs af generaldirektoraterne. Gruppens vigtigste opgave er at 
fremme trusselsanalyse og risikosporing. Forskellige typer af mulige forstyrrelser, herunder 
langsigtede forstyrrelser, vil blive analyseret. Forretningskontinuitetsplanerne på 
generaldirektorats- og virksomhedsniveau vil blive forbedret i overensstemmelse hermed. 

Det interinstitutionelle samarbejde, der fandt sted regelmæssigt på alle niveauer under covid-
19-krisen, vil blive videreført og formaliseret i de tilfælde, hvor det anses for effektivt. Der vil 
blive lagt særlig vægt på at fastlægge praktiske kontinuitetsordninger og -aftaler, hvor det er 
relevant, med henblik på at sikre en koordineret reaktion på kriser, der påvirker flere eller alle 
EU-institutioner. 

Anbefaling 2 – Videreførelse af digitaliseringen af administrative tjenester 

Parlamentet accepterer Revisionsrettens anbefaling. 

Denne målsætning indgår i generalsekretærens strategiske forvaltningsramme for 2022-2024 
og den tilhørende 2024-strategi for en digital omstilling af EP. 
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De to programmer "Digital omstilling med henblik på effektive arbejdsgange" og "En produktiv 
arbejdsplads" omfatter i alt 12 projekter, der blev iværksat i 2021 og 2022, og som hver især 
har til formål at gennemføre yderligere digitalisering af Parlamentets administrative og 
lovgivningsmæssige processer. Den fortsatte digitalisering af udbud, herunder elektroniske 
fakturaer, og den fortsatte digitalisering af alle arbejdsgange, herunder elektroniske 
signaturer, vil blive håndteret inden for denne ramme. 

Parlamentet planlægger stadig at begynde at anvende den kvalificerede elektroniske signatur 
i løbet af 2022. Parlamentet har nedsat en arbejdsgruppe for yderligere at fremme brugen af 
e-faktureringsplatformen. 

Anbefaling 3 – Vurdering af egnetheden af nye arbejdsmetoder efter covid-19-
pandemien 

Parlamentet accepterer Revisionsrettens anbefalinger. 

Parlamentet råder over et sofistikeret system til indsamling af parametre for sine centrale 
aktiviteter. Disse parametre anvendes allerede og vil blive yderligere forbedret for at måle 
kvaliteten og effektiviteten af hybridmøder og telearbejde. 

Parlamentet har indledt drøftelser om udnyttelsen af sit kontorareal i et scenarie efter covid-
19-pandemien. 

Parlamentet overvåger miljøvirkningerne af alle sine aktiviteter, bl.a. ved at foretage en 
særskilt analyse af virkningerne af telearbejde, som led i sin overvågning af centrale 
miljøpræstationsindikatorer. 

 


