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NL PE 733.195/BUR/ANN.2 

 
ANTWOORDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT OP HET SPECIAAL VERSLAG 

VAN DE EUROPESE REKENKAMER 

AANGENOMEN DOOR HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT OP 6 JUNI 
2022 

“EU‑INSTELLINGEN EN COVID‑ 19: ER IS  SNEL GEREAGEERD, MAAR HET BLIJ FT 
EEN UITDAGING OM DE DOOR DE CRISIS AANGESTUURDE INNOVATIE EN 
FLEXIBILITEIT ZO GOED MOGELIJK TE BENUTTEN” 

 

OPMERKINGEN 

De instellingen zijn erin geslaagd de verstoring van hun kernactiviteiten tot een 
minimum te beperken 

De instellingen voldeden aan hun zorgplicht ten aanzien van het personeel en hielden 
hun arbeidscapaciteit in stand 

Punt 43. De sinds september 2020 beschikbare testfaciliteiten van het Parlement waren 
bepalend voor het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit in het Parlement, doordat tracering 
op een strikte manier werd doorgevoerd en de interne overdracht van het virus werd beperkt, 
en door ervoor te zorgen dat leden en personeel konden reizen, ondanks de bestaande 
reisbeperkingen. 

Er is een begin gemaakt met de beoordeling van de efficiëntie van de nieuwe 
werkmethoden in een postcrisisomgeving 

De beoordeling staat verder voor kernactiviteiten dan voor de ondersteunende taken 

Punt 78. Het EP heeft twee enquêtes onder het personeel gehouden: in juni en november 
2020. Uit beide enquêtes bleek dat het personeel ook voor de periode na de pandemie de 
verwachting koesterde meer gebruik te kunnen maken van telewerken. 

De gevolgen van de nieuwe werkregelingen voor de begroting en het milieu worden 
niet consistent in alle instellingen geëvalueerd 

Punt 92. Het Parlement voerde verschillende analyses uit over de impact van COVID‑19 -
maatregelen op de milieuprestaties, waaronder voorlopige analyses eind 2020 en een 
gedetailleerde uitsplitsing als onderdeel van de regelmatige milieurapportage in 2021. Als 
eerste van alle EU‑instellingen onderzocht het Parlement de milieueffect en (zowel de kosten 
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als de baten) van telewerken, en nam het deze op in de kernmilieuprestatie-indicatoren van 
het Parlement. 

In de EMAS‑strategie voor de middellange termijn, de evaluatie van de milieuprestaties en 
‑doelstellingen zijn ook de effecten van  de met de pandemie verband houdende maatregelen 
vermeld, en werd er ook verwezen naar de mogelijke voordelen op langere termijn van de 
voortzetting van sommige van de in reactie op de pandemie ontwikkelde praktijken. 

Punt 93. De beperking van het aantal dienstreizen voor tolken en andere personeelsleden 
heeft aanzienlijke positieve gevolgen gehad voor de milieuprestaties van het Parlement, met 
name voor zijn koolstofvoetafdruk. Het vervoer van personen (met inbegrip van 
woon‑werkverkeer, dienstreizen, verv oer van leden en vervoer van gesubsidieerde 
bezoekers) was goed voor meer dan 60 % van de totale koolstofvoetafdruk van het Parlement 
in het precovidtijdperk. In 2020 werd dit cijfer teruggebracht tot 33 % van de 
koolstofvoetafdruk, die zelf bijna 50 % kleiner was dan in 2019.  

Ter behoud van deze positieve effecten zijn verschillende activiteiten ontplooid om de 
emissies van het vervoer van personen in het postcovidtijdperk te verminderen, waaronder 
de goedkeuring van het SEF 2022‑2024 met een hoofdstuk ov er ecologische transformatie 
(dat 17 projecten bevat ter verbetering van de milieuprestaties), het EMAS‑actieplan 2022, 
alsook een kloofanalyse en mogelijke acties om de doelstellingen voor 2024 te halen. 

De kloofanalyse en mogelijke activiteiten worden momenteel op verschillende niveaus 
opgevolgd, waaronder door het Bureau. 

Het Europees Parlement is al sinds 2016 koolstofneutraal omdat het op basis van een besluit 
van het Bureau van oktober 2015 zijn onontkoombare emissies compenseert. 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Aanbeveling 1 – Langdurige verstoringen en interinstitutionele samenwerking 
opnemen in de bedrijfscontinuïteitsplannen 

Het Parlement aanvaardt de aanbeveling van de Rekenkamer. 

Het Parlement heeft een nieuwe Inter‑DG -stuurgroep inzake organisatorische veerkracht 
opgericht. Deze groep moet voornamelijk zorgen voor een betere dreigingsanalyse en 
risicodetectie. Verschillende soorten mogelijke verstoringen zullen worden geanalyseerd, met 
inbegrip van langdurige verstoringen. De bedrijfscontinuïteitsplannen op het niveau van de 
directoraten-generaal en de diensten zullen dienovereenkomstig worden uitgebreid. 

De interinstitutionele samenwerking die tijdens de COVID‑19 -crisis regelmatig op alle 
niveaus plaatsvond, zal verder worden voortgezet en geformaliseerd telkens wanneer dit 
doeltreffend wordt geacht. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan het vaststellen van 
praktische bedrijfscontinuïteitsregelingen en ‑overeenkomsten, waar nodig, zodat een 
gecoördineerd antwoord kan worden geboden op crises die gevolgen hebben voor meerdere 
of alle instellingen van de Unie. 

Aanbeveling 2 – De digitalisering van administratieve diensten verder ontwikkelen 

Het Europees Parlement aanvaardt de aanbeveling van de Rekenkamer. 
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Deze doelstelling maakt deel uit van het strategisch uitvoeringskader 2022‑2024 van de 
secretaris-generaal en diens EP‑strategie voor de digitale transformatie 2024.  

De twee programma’s “Digitale transformatie voor efficiënte workflows” en “Productieve 
werkplek” omvatten in totaal 12 projecten die in 2021 en 2022 zijn opgestart en elk tot doel 
hebben de administratieve en wetgevingsprocessen van het Parlement verder te 
digitaliseren. In dit kader zal aandacht worden besteed aan de verdere digitalisering van 
aanbestedingen, met inbegrip van elektronische facturen, en de verdere digitalisering van 
alle workflows, met inbegrip van elektronische handtekeningen. 

Het Parlement is van plan nog in de loop van dit jaar te beginnen met het gebruik van de 
gekwalificeerde elektronische handtekening. Het Parlement heeft een werkgroep opgericht 
om het gebruik van het e‑factureringsplatform verder te stimuleren.  

Aanbeveling 3 – De geschiktheid van nieuwe werkmethoden in de post-COVID‑19 -
omgeving beoordelen 

Het Parlement aanvaardt de aanbeveling van de Rekenkamer. 

Het Parlement beschikt over een geavanceerd systeem om cijfermateriaal inzake zijn 
kernactiviteiten te verzamelen. Dit cijfermateriaal wordt al gebruikt en zal verder worden 
verfijnd om de kwaliteit en efficiëntie van hybride vergaderingen en telewerken in kaart te 
brengen. 

Het Parlement is begonnen met besprekingen over het gebruik van zijn kantoorruimtes in een 
postcovidscenario. 

Het Parlement houdt toezicht op de milieueffecten van al zijn activiteiten, met inbegrip van 
een specifieke analyse van de impact van telewerken, als onderdeel van zijn toezicht op 
kernmilieuprestatie-indicatoren. 


