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LV PE 733.195/BUR/ANN.2 

 
EIROPAS PARLAMENTA ATBILDES 

ATTIECĪBĀ UZ REVĪZIJAS PALĀTAS ĪPAŠO ZIŅOJUMU, 

KURAS EIROPAS PARLAMENTA PREZIDIJS PIEŅĒMA 2022. GADA 6. JŪNIJĀ 

“ES IESTĀDES COVID-19 PANDĒMIJAS LAIKĀ: ĀTRA REAKCIJA, TAČU JOPROJĀM 
PASTĀV PROBLĒMAS PĒC IESPĒJAS LABĀK IZMANTOT KRĪZES VIRZĪTU 
INOVĀCIJU UN ELASTĪBU” 

 

APSVĒRUMI 

Iestādēm izdevās līdz minimumam samazināt traucējumus pamatdarbībā 

Iestādes izpildīja savu pienākumu parūpēties par darbiniekiem un saglabāja darbspēju 

43. punkts. Parlamenta testēšanas iespējām, kas bija pieejamas no 2020. gada septembra, 
bija būtiska nozīme darbības nepārtrauktības nodrošināšanā Parlamentā, stingri izsekojot un 
ierobežojot inficēšanās gadījumus iestādē un nodrošinot, ka deputāti un darbinieki var ceļot, 
neraugoties uz pastāvošajiem ceļošanas ierobežojumiem. 

Sākta efektivitātes izvērtēšana attiecībā uz jaunajiem darba veidiem pēckrīzes 
apstākļos 

Pamatdarbību jomā izvērtēšanā ir paveikts vairāk nekā atbalsta uzdevumu jomā 

78. punkts. EP veica divus darbinieku apsekojumus: 2020. gada jūnijā un novembrī. Abu 
apsekojumu rezultāti liecināja par to, ka pēc pandēmijas darbinieki tāldarbu vēlētos izmantot 
plašāk. 

Jaunā darba režīma ietekme uz budžetu un vidi netiek konsekventi novērtēta visās 
iestādēs 

92. punkts. Parlaments veica vairākas analīzes par Covid-19 pasākumu ietekmi uz vidisko 
sniegumu, tostarp sākotnējās analīzes 2020. gada beigās, un saistībā ar regulārajiem vides 
pārskatiem 2021. gadā sniedza detalizētu sadalījumu. Kā visās ES iestādēs vispirms tika 
analizēta tāldarba ietekme uz vidi (gan izmaksu, gan ieguvumu ziņā), un rezultāti tika iekļauti 
Parlamenta galvenajos vidiskā snieguma rādītājos. 
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EMAS vidusposma stratēģijā, pārskatot vidisko sniegumu un mērķrādītājus, arī tika norādīta 
ar pandēmiju saistīto pasākumu ietekme, kā arī iespējamie ilgtermiņa ieguvumi, ko sniegtu 
dažu tādu pasākumu turpināšana, kas izstrādāti, reaģējot uz pandēmiju. 

93. punkts. Tulku, kā arī citu darbinieku komandējumu skaita samazināšana būtiski pozitīvi 
ietekmēja Parlamenta vidisko sniegumu, jo īpaši tā oglekļa pēdu. Iepriekšējos gados pirms 
Covid-19 personu pārvadāšana (tostarp svārstsatiksme, komandējumi, deputātu transports 
un subsidētu apmeklētāju transports) veidoja vairāk nekā 60 % no Parlamenta kopējās 
oglekļa pēdas. 2020. gadā šis skaitlis tika samazināts līdz 33 % no oglekļa pēdas, un tas bija 
gandrīz par 50 % mazāks nekā 2019. gadā.  

Lai saglabātu šo pozitīvo ietekmi, ir sākti vairāki pasākumi, kuru mērķis ir samazināt cilvēku 
pārvadāšanas radītās emisijas pēc Covid-19, piemēram, stratēģiskās izpildes sistēmas (SEF) 
2022.–2024. gadam pieņemšana, iekļaujot nodaļu par ekoloģisko pārveidi, tostarp 17 projekti 
vidiskā snieguma uzlabošanai, EMAS rīcības plāns 2022. gadam, kā arī nepilnību analīze un 
iespējamās darbības 2024. gada mērķrādītāju sasniegšanai. 

Nepilnību analīze un iespējamie pasākumi pašlaik tiek uzraudzīti dažādos līmeņos, tostarp 
Prezidijā. 

Eiropas Parlaments jau kopš 2016. gada ir oglekļneitrāls, jo tas kompensē nenovēršamās 
emisijas, pamatojoties uz Prezidija 2015. gada oktobra lēmumu. 

SECINĀJUMI UN IETEIKUMI 

1. ieteikums: Darbības nepārtrauktības plānos paredzēt ilgtermiņa traucējumus un 
iestāžu sadarbību 

Parlaments piekrīt Revīzijas palātas ieteikumam. 

Parlaments ir izveidojis jaunu ģenerāldirektorātu sadarbības vadības grupu organizatoriskās 
noturības jautājumos. Tās galvenais uzdevums ir veicināt draudu analīzi un risku atklāšanu. 
Tiks analizēti dažādi iespējamo traucējumu veidi, tostarp ilgtermiņa traucējumi. Attiecīgi tiks 
pilnveidoti darbības nepārtrauktības plāni ģenerāldirektorāta un iestādes līmenī. 

Iestāžu sadarbība, kas Covid-19 krīzes laikā regulāri notika visos līmeņos, tiks turpināta un 
formalizēta visos gadījumos, kad tiks uzskatīta par efektīvu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta 
praktisku darbības nepārtauktības mehānismu un nolīgumu paredzēšanai attiecīgā 
gadījumā, lai saskaņoti reaģētu uz krīzēm, kas skar vairākas vai visas Savienības iestādes. 

2. ieteikums: Turpināt administratīvo pakalpojumu digitalizācijas attīstību 

Eiropas Parlaments piekrīt Revīzijas palātas ieteikumam. 

Šis mērķis ir daļa no ģenerālsekretāra stratēģiskās izpildes sistēmas 2022.–2024. gadam un 
tās 2024. gada EP digitālās pārveides stratēģijas. 

Abas programmas “Digitālā pārveide efektīvām darbplūsmām” un “Produktīva darba vieta” 
ietver kopā 12 projektus, kuri tika uzsākti 2021. un 2022. gadā un ar kuriem paredzēts panākt 
Parlamenta administratīvo un likumdošanas procesu turpmāku digitalizāciju. Minētajā satvarā 
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tiks risināts jautājums par iepirkuma, tostarp elektronisko rēķinu, turpmāku digitalizāciju un 
visu darbplūsmu, tostarp elektronisko parakstu, turpmāku digitalizāciju. 

Parlaments ir paredzējis sākt izmantot kvalificēto elektronisko parakstu jau 2022. gadā. 
Parlaments ir izveidojis darba grupu, lai vēl vairāk veicinātu e-rēķinu sagatavošanas 
platformas izmantošanu. 

3. ieteikums: Novērtēt jaunu darba veidu piemērotību apstākļos pēc Covid-19 

Parlaments piekrīt Revīzijas palātas ieteikumiem. 

Parlaments savu galveno darbību rādītāju apkopošanai izmanto sarežģītu sistēmu. Šie 
rādītāji jau tiek izmantoti un tiks pilnveidoti, lai novērtētu hibrīdsanāksmju un tāldarba kvalitāti 
un efektivitāti. 

Parlaments ir sācis apspriešanos par savu biroja telpu izmantošanu apstākļos pēc Covid. 

Saistībā ar galveno vidiskās ietekmes rādītāju uzraudzību Parlaments uzrauga visu savu 
darbību ietekmi uz vidi, cita starpā īpaši analizējot tāldarba ietekmi.  


