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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 1. september 2022 

Revisorerne roser EU-
institutionernes modstandsdygtighed 
under pandemien 
Den Europæiske Revisionsret konkluderer i en beretning, der offentliggøres i dag, at EU-
institutionerne udviste betydelig modstandsdygtighed under covid-19-pandemien. Europa-
Parlamentet, Rådet, Europa-Kommissionen og EU-Domstolen var alle i stand til at reagere 
hurtigt og fleksibelt og drage fordel af deres tidligere investeringer i digitalisering. EU-
institutionerne står dog over for udfordringer med hensyn til at udnytte den krisedrevne 
innovation og fleksibilitet optimalt i tiden efter covid. 

I slutningen af januar 2020 blev det første tilfælde af covid-19 officielt registreret i Europa. Få 
uger senere havde sygdommen spredt sig over hele EU. I denne situation, hvor folk blev 
opfordret til at blive hjemme og telearbejde, måtte virksomheder og institutioner finde måder at 
sikre forretningskontinuiteten på. EU-institutionerne havde i de foregående år oplevet andre 
sundheds- og sikkerhedskriser, dels ebolaudbruddet (2014), som påvirkede EU-delegationerne, 
dels terrorangrebene i Bruxelles (2016) og Strasbourg (2018). Covid-19-krisens omfang og 
varighed var dog uden fortilfælde. EU-revisorerne vurderede EU-institutionernes 
modstandsdygtighed under krisen ved at undersøge deres beredskabsniveau og se på, hvordan 
de håndterede covid‑19-pandemien, og hvilke erfaringer de drog af den. 

"EU-institutionerne har ikke været immune over for covid-19-krisen. Krisen har haft dybtgående 
og vidtrækkende konsekvenser for institutionernes måde at fungere på og personalets 
arbejdsmetoder," siger Marek Opioła, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er 
ansvarligt for revisionen. "Det kendetegner modstandsdygtige organisationer, at de har kapacitet 
til at lære af en krise og komme stærkere ud på den anden side. Efter vores opfattelse har EU's 
institutioner bevist deres modstandsdygtighed under de seneste to års krise." 

I anden halvdel af februar 2020 begyndte de fire reviderede institutioner at aktivere deres 
forretningskontinuitetsplaner. Disse planer udgjorde et solidt grundlag for reaktionen på krisen, 
siger revisorerne, selv om de faktisk ikke var udformet til håndtering af langvarige forstyrrelser 
som dem, covid-19 forårsagede. EU-institutionerne måtte derfor træffe ad hoc-beslutninger for 

https://www.eca.europa.eu/


2 

 DA 

at tilpasse og supplere planerne. Ifølge revisorerne gjorde de dette med godt resultat, selv om 
deres muligheder for koordinering var begrænset af, at de er uafhængige og har forskellige roller, 
samt at der gjaldt forskellige regler i deres værtsmedlemsstater. 

Forskellene i institutionernes tilgange forhindrede dem ikke i at minimere forstyrrelserne og 
fortsat udfylde deres roller. De opretholdt samme aktivitetsniveau som i de foregående år. Det 
lykkedes dem endog at vedtage vigtige politikinitiativer - f.eks. genopretningsplanen 
NextGenerationEU til 750 milliarder euro - og det syvårige EU-budget for 2021-2027. Revisorerne 
fremhæver, at institutionerne opnåede alt dette, samtidig med at de beskyttede deres ansattes 
sundhed og trivsel. Trods uensartede beredskabsniveauer lykkedes det dem alle at give samtlige 
ansatte telearbejdsløsninger i løbet af seks uger. Pandemien accelererede udrulningen af 
kommunikations- og samarbejdsværktøjer samt papirløse arbejdsgange. Digitaliseringen af de 
administrative processer er dog en uafsluttet opgave, især hvad angår e-fakturaer. 

Så snart restriktionerne fra foråret 2020 blev ophævet, begyndte EU-institutionerne at drage 
erfaringer af deres reaktion på covid-19-krisen og vurdere, hvilke innovationer der kan være 
nyttige efter krisen. F.eks. kan udvidet anvendelse af fjernarbejde give store besparelser - især på 
rejseudgifter og potentielt på omkostninger til kontorbygninger. Ændringer med hensyn til rejser 
og bygninger giver ligesom udvidet anvendelse af telearbejde også muligheder for reduceret 
miljøbelastning. Disse muligheder er dog endnu ikke blevet afklaret, siger revisorerne. 

 

Baggrundsoplysninger  
Revisionen omfattede fire EU-institutioner: Europa-Parlamentet, Rådet, Europa-Kommissionen 
og EU-Domstolen. 
Denne beretning indgår i rækken af publikationer om Revisionsrettens arbejde vedrørende 
covid-19. Den giver en foreløbig vurdering af krisens effekt på EU-institutionernes drift. 
Særberetning 18/2022 "EU-institutionerne og covid-19 - Reaktionen var hurtig, men der venter 
udfordringer med hensyn til at udnytte den krisedrevne innovation og fleksibilitet optimalt" kan 
fås på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu). 
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