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Съобщение за пресата
Люксембург, 1 септември 2021 г.

Одитори проверяват
устойчивостта на институциите
на ЕС по време на пандемията
Пандемията от COVID-19 има сериозно отражение върху работата на институциите
на ЕС Европейската сметна палата (ЕСП) извършва одит, за да разгледа доколко е
бил устойчив отговорът на институциите на ЕС на кризата, предизвикана от
пандемията, и какви поуки са извлекли те.
„Пандемията от COVID-19 подтикна организации в целия свят да адаптират работните
си методи, за да могат да продължат своята дейност“, заяви Марек Опиола — членът на
Европейската сметна палата, който отговаря за извършването на одита. „Институциите на
ЕС не са изключение — те бяха принудени да реагират и да се адаптират към новите
обстоятелства. Нашият одит разглежда какви са били техните ответни действия
и какви изводи са били формирани.“
ЕСП одитира устойчивостта на основните институции на ЕС (Парламента, Съвета, Комисията
и Съда) по отношение на пандемията от COVID-19. Одитът ще обхване ответните мерки,
предприети в Брюксел, Люксембург, Страсбург и различните държави, в които се намират
служби на Съвместния изследователски център на Комисията.
По-специално одиторите ще проверят дали институциите на ЕС са разполагали
с изчерпателни и редовно актуализирани планове за непрекъснатост на дейността и за
подготвеност при кризи, както и дали тези планове са следвали приетите стандарти.
Одиторите ще разгледат също как са се развили ответните действия на институциите по
време на кризата и как те са успели да изпълнят съответните си мандати, отговаряйки на
новите предизвикателства, поставени от кризата. На последно място, одитът ще се фокусира
върху извлечените от институциите поуки, които биха им помогнали да се подготвят за
ситуацията след края на пандемията.
Този одит е част от серия одити, които Европейската сметна палата извършва, за да оцени
въздействието на кризата, свързана с COVID-19, в ЕС. Други одити се фокусират върху
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реакцията на ЕС от гледна точка на политиките, докато този одит ще разгледа самите
институции на ЕС — двигателите на тази реакция.
ЕСП наскоро публикува два прегледа във връзка с действията на ЕС в отговор на кризата,
свързана с COVID-19 — първият разглежда въпросите на здравеопазването, а вторият —
икономическите аспекти. Беше публикуван също така и специален доклад относно правата
на пътниците във въздушния транспорт по време на пандемията. В своята работна програма
за периода от 2021 година нататък ЕСП обяви, че един от четири новопредприети одита през
тази година ще бъде свързан с COVID-19 и пакета от мерки за възстановяване.
Обща информация
Всяка институция на ЕС функционира до голяма степен независимо. По отношение на
управлението на работната сила институциите като цяло са автономни, с обща регулаторна
рамка. Въпросите, свързани например с плановете за непрекъснатост на дейността,
оценките на риска, ИТ сигурността, работните условия и управлението на сградите, се
ръководят от вътрешните правила на всяка институция.
Очаква се одитът да приключи в средата на 2022 г. Документите за представяне на текущ
одит се основават на подготвителна работа, извършена преди началото на одита, и не следва
да се считат за одитни констатации, оценки, заключения или препоръки. Пълният текст на
документа е публикуван на английски език на уебстраницата на ЕСП www.eca.europa.eu.
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