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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 
6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

«ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ COVID-19: ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ, 
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ» 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Τα θεσμικά όργανα κατάφεραν να ελαχιστοποιήσουν τη διατάραξη των βασικών 
δραστηριοτήτων τους 

Τα θεσμικά όργανα εκπλήρωσαν το καθήκον μέριμνας προς το προσωπικό και 
διατήρησαν την ικανότητα εργασίας τους 

Παράγραφος 43. Οι εγκαταστάσεις διαγνωστικών ελέγχων του Κοινοβουλίου, οι οποίες ήταν 
διαθέσιμες από τον Σεπτέμβριο του 2020, ήταν καθοριστικής σημασίας για να εξασφαλιστεί 
η επιχειρησιακή συνέχεια στο Κοινοβούλιο, χάρη στη στενή ιχνηλάτηση και τον περιορισμό 
της ενδοϋπηρεσιακής μετάδοσης, και για να διασφαλιστεί η δυνατότητα των βουλευτών και 
του προσωπικού να ταξιδεύουν, παρά τους ισχύοντες ταξιδιωτικούς περιορισμούς. 

Έχει ξεκινήσει να αξιολογείται η αποδοτικότητα των νέων τρόπων εργασίας σε ένα 
περιβάλλον μετά την κρίση 

Η αξιολόγηση είναι πιο προηγμένη για τις βασικές δραστηριότητες από ό,τι για τα 
υποστηρικτικά καθήκοντα 

Παράγραφος 78. Το ΕΚ διενήργησε δύο έρευνες προσωπικού: τον Ιούνιο και τον Νοέμβριο 
του 2020. Σύμφωνα με αμφότερες τις έρευνες, το προσωπικό εξέφρασε την προσδοκία να 
χρησιμοποιηθεί ευρύτερα η τηλεργασία μετά την πανδημία. 

Οι δημοσιονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των νέων ρυθμίσεων εργασίας 
δεν αξιολογούνται με συνέπεια σε όλα τα θεσμικά όργανα 

Παράγραφος 92. Το Κοινοβούλιο διενήργησε διάφορες αναλύσεις σχετικά με τον αντίκτυπο 
των μέτρων κατά της COVID-19 στις περιβαλλοντικές επιδόσεις, συμπεριλαμβανομένων 
προκαταρκτικών αναλύσεων στα τέλη του 2020 και λεπτομερών αναλύσεων στο πλαίσιο της 
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τακτικής υποβολής περιβαλλοντικών εκθέσεων το 2021. Για πρώτη φορά στο πλαίσιο των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ, αναλύθηκαν και συμπεριλήφθηκαν στους βασικούς δείκτες 
περιβαλλοντικών επιδόσεων του Κοινοβουλίου οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις (τόσο το 
κόστος όσο και τα οφέλη) της τηλεργασίας. 

Η ενδιάμεση επανεξέταση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και των στόχων της στρατηγικής 
EMAS κατέδειξε επίσης τις επιπτώσεις των μέτρων που σχετίζονται με την πανδημία, καθώς 
και τα δυνητικά μακροπρόθεσμα οφέλη από τη συνέχιση ορισμένων από τις πρακτικές που 
αναπτύχθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Παράγραφος 93. Οι μειωμένες μετακινήσεις για αποστολές των διερμηνέων, καθώς και 
άλλων μελών του προσωπικού, είχαν σημαντικές θετικές επιπτώσεις στις περιβαλλοντικές 
επιδόσεις του Κοινοβουλίου, ιδίως στο αποτύπωμα άνθρακα. Η μεταφορά προσώπων 
(συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεων μεταξύ κατοικίας και εργασίας, των ταξιδιών για 
αποστολές, της μεταφοράς βουλευτών, και της μεταφοράς επιδοτούμενων επισκεπτών) 
αντιπροσώπευε πάνω από το 60 % του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα του 
Κοινοβουλίου κατά τα έτη πριν από την COVID-19. Το 2020, το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε 
33 % του αποτυπώματος άνθρακα, που από μόνο του ήταν κατά σχεδόν 50 % χαμηλότερο 
από ό,τι το 2019.  

Προκειμένου να διατηρηθούν τα θετικά αυτά αποτελέσματα, δρομολογήθηκαν διάφορες 
δραστηριότητες για τη μείωση των εκπομπών από τη μεταφορά προσώπων μετά την COVID-
19, όπως η έγκριση του στρατηγικού εκτελεστικού πλαισίου 2022-2024, το οποίο 
περιλαμβάνει κεφάλαιο για τον οικολογικό μετασχηματισμό, καθώς και 17 έργα για τη 
βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, η έγκριση του σχεδίου δράσης της EMAS για το 
2022, η ανάλυση των ελλείψεων και η διερεύνηση πιθανών δράσεων για την επίτευξη των 
στόχων του 2024. 

Η ανάλυση των ελλείψεων και η διερεύνηση πιθανών δραστηριοτήτων παρακολουθούνται 
αυτή τη στιγμή σε διάφορα επίπεδα, μεταξύ άλλων και από το Προεδρείο. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ήδη από το 2016 ουδέτερο από πλευράς ανθρακούχων 
εκπομπών, καθώς αντισταθμίζει τις αναπόφευκτες εκπομπές του, με βάση απόφαση που 
έλαβε το Προεδρείο τον Οκτώβριο του 2015. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Σύσταση 1 – Συμπερίληψη, στα σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας, των 
μακροπρόθεσμων διαταραχών και της διοργανικής συνεργασίας 

Το Κοινοβούλιο αποδέχεται τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Το Κοινοβούλιο έχει συγκροτήσει μια νέα διυπηρεσιακή διευθύνουσα ομάδα για την 
οργανωτική ανθεκτικότητα. Κύρια αποστολή της είναι η προώθηση της ανάλυσης απειλών 
και του εντοπισμού κινδύνων. Θα αναλυθούν διάφορα είδη πιθανών διαταραχών, 
συμπεριλαμβανομένων μακροπρόθεσμων διαταραχών. Τα σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας, 
σε επίπεδο Γενικών Διευθύνσεων και επιχειρήσεων, θα εμπλουτιστούν αναλόγως. 
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Η διοργανική συνεργασία που εφαρμόστηκε τακτικά σε όλα τα επίπεδα κατά τη διάρκεια της 
κρίσης COVID-19 θα συνεχιστεί και θα επισημοποιηθεί περαιτέρω, όποτε κρίνεται 
αποτελεσματικό. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στον καθορισμό πρακτικών ρυθμίσεων και 
συμφωνιών επιχειρησιακής συνέχειας, κατά περίπτωση, προκειμένου να αντιμετωπίζονται με 
συντονισμένο τρόπο κρίσεις που επηρεάζουν διάφορα θεσμικά όργανα της Ένωσης ή και 
όλα. 

Σύσταση 2 – Περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιοποίησης των διοικητικών υπηρεσιών 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδέχεται τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Ο στόχος αυτός αποτελεί μέρος του στρατηγικού εκτελεστικού πλαισίου 2022-2024 του 
Γενικού Γραμματέα και της συναφούς στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του 2024 
για το ΕΚ. 

Τα δύο προγράμματα «ψηφιακός μετασχηματισμός για αποδοτικές ροές εργασίας» και 
«παραγωγικός χώρος εργασίας» περιλαμβάνουν συνολικά 12 έργα που δρομολογήθηκαν το 
2021 και το 2022, καθένα από τα οποία αποσκοπεί στην περαιτέρω ψηφιοποίηση των 
διοικητικών και νομοθετικών διαδικασιών του Κοινοβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν 
η περαιτέρω ψηφιοποίηση των δημόσιων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
ηλεκτρονικών τιμολογίων, και η περαιτέρω ψηφιοποίηση όλων των ροών εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπογραφών. 

Το Κοινοβούλιο ακόμα σχεδιάζει να αρχίσει να χρησιμοποιεί την εγκεκριμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή κατά τη διάρκεια του έτους 2022. Το Κοινοβούλιο έχει συγκροτήσει ομάδα 
εργασίας ώστε να προωθηθεί περαιτέρω η χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής τιμολόγησης 
(eInvoicing). 

Σύσταση 3 – Αξιολόγηση της καταλληλότητας νέων τρόπων εργασίας στο περιβάλλον 
μετά την COVID-19 

Το Κοινοβούλιο αποδέχεται τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Το Κοινοβούλιο διαθέτει ένα εξελιγμένο σύστημα για τη συλλογή δεικτών μέτρησης των 
βασικών δραστηριοτήτων του. Οι εν λόγω δείκτες μέτρησης χρησιμοποιούνται ήδη και θα 
βελτιωθούν περαιτέρω ώστε να μετρούν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των 
υβριδικών συνεδριάσεων και της τηλεργασίας. 

Το Κοινοβούλιο έχει ξεκινήσει διαβουλεύσεις σχετικά με τη χρήση των χώρων γραφείων του 
στο πλαίσιο ενός μετά την COVID-19 σεναρίου. 

Το Κοινοβούλιο παρακολουθεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις όλων των δραστηριοτήτων 
του, μεταξύ άλλων αναλύοντας ειδικά τον αντίκτυπο της τηλεργασίας, στο πλαίσιο της 
παρακολούθησης των βασικών δεικτών περιβαλλοντικών επιδόσεων.  


