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Persbericht 
Luxemburg, 1 september 2021 

Auditors nemen de veerkracht van 
de EU-instellingen tijdens de 
pandemie onder de loep 
De COVID-19-pandemie heeft verstrekkende gevolgen gehad voor de werking van de EU-
instellingen. De Europese Rekenkamer (ERK) controleert momenteel in hoeverre de EU-
instellingen veerkrachtig hebben gereageerd op de pandemiecrisis, en hoe zij er lering 
uit trekken. 

“Door de COVID-19-pandemie moesten organisaties overal ter wereld hun werkmethoden 
aanpassen om operationeel te blijven”, aldus Marek Opioła, het lid van de Europese Rekenkamer 
dat verantwoordelijk is voor de controle. “De EU-instellingen zijn geen uitzondering: zij moesten 
reageren en zich aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Bij onze controle kijken we naar hoe 
zij hebben gereageerd en wat zij hebben geleerd.” 

De ERK verricht een controle inzake de veerkracht van de belangrijkste EU-instellingen (het 
Parlement, de Raad, de Commissie en het Hof van Justitie) ten aanzien van de COVID-19-pandemie. 
De controle heeft betrekking op de respons in Brussel, Luxemburg, Straatsburg en de verschillende 
landen waar het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Commissie is gevestigd.  

De auditors zullen met name onderzoeken of de EU-instellingen over alomvattende en regelmatig 
geactualiseerde bedrijfscontinuïteits- en paraatheidsplannen beschikten en of die plannen 
voldeden aan erkende normen. De auditors zullen ook nagaan hoe de respons van de instellingen 
zich tijdens de crisis heeft ontwikkeld en hoe zij in staat waren hun respectieve mandaten te 
vervullen en tegelijkertijd het hoofd te bieden aan de nieuwe uitdagingen die de crisis met zich 
meebracht. Tot slot zal bij de controle worden gekeken naar de lessen die de instellingen trekken 
om zich voor te bereiden op de wereld na de pandemie.  

Deze controle maakt deel uit van een reeks controles die de Europese Rekenkamer uitvoert om de 
impact van de COVID-19-crisis in de EU te beoordelen. Andere werkzaamheden zijn gericht op de 
beleidsrespons van de EU; bij deze controle zal naar de EU-instellingen zelf worden gekeken — de 
organisaties achter deze respons. 

https://www.eca.europa.eu/
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De ERK publiceerde onlangs twee analyses van de EU-respons op de COVID-19-crisis, één over 
gezondheid en één over economische aspecten, en een speciaal verslag over de rechten van 
luchtvaartpassagiers tijdens de pandemie. In haar werkprogramma voor 2021 en daarna kondigde 
de ERK aan dat één op de vier van haar nieuwe controles dit jaar verband zal houden met COVID-
19 en het herstelpakket. 

Achtergrondinformatie  

Elke EU-instelling functioneert in hoofdzaak onafhankelijk. Wat het personeelsbeheer betreft, 
werken zij grotendeels autonoom binnen een gemeenschappelijk regelgevingskader. Kwesties als 
bedrijfscontinuïteitsplannen, risicobeoordelingen, IT-beveiliging, werkomstandigheden en 
gebouwenbeheer vallen onder de interne regels van elke instelling.  

De controle zal volgens de planning medio 2022 worden afgerond. Vooruitblikken op de controle 
zijn gebaseerd op het voorbereidende werk dat wordt verricht voor aanvang van een controle en 
mogen niet als controleopmerkingen, -conclusies of -aanbevelingen worden beschouwd. De 
volledige vooruitblik op de controle is in het Engels beschikbaar op de website van de ERK 
(eca.europa.eu). 

Perscontact 

Persdienst van de ERK: press@eca.europa.eu  
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu - M: (+352) 691 553 547 
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu - M: (+ 352) 691 551 502 
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