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Pressmeddelande 
Luxemburg den 1 september 2022 

EU:s revisorer berömmer EU-
institutionernas resiliens under 
pandemin 
EU:s institutioner visade avsevärd resiliens i samband med covid-19-pandemin enligt en 
rapport från Europeiska revisionsrätten som offentliggörs i dag. Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska kommissionen och EU-domstolen reagerade alla snabbt och flexibelt och drog nytta 
av tidigare gjorda digitaliseringsinvesteringar. Men EU-institutionerna har fortfarande 
utmaningar framför sig när det gäller att dra nytta av den innovation och flexibilitet som drivits 
på av krisen i situationen efter covid-19-pandemin. 

I slutet av januari 2020 registrerades det första fallet av covid-19 officiellt i Europa. På några 
veckor hade sjukdomen spridit sig över hela EU. Människor uppmanades att stanna hemma och 
arbeta på distans, och företag och institutioner blev tvungna att hitta sätt att säkerställa 
kontinuiteten i verksamheten. EU-institutionerna hade redan tvingats hantera ett par hälso- och 
säkerhetskriser på senare tid: ebolautbrottet (2014) för EU:s delegationer och terrorattentaten i 
Bryssel (2016) och Strasbourg (2018). Men covid-19-krisen var av en helt annan dimension och 
pågick under mycket längre tid. För att bedöma EU-institutionernas resiliens i samband med 
krisen tittade EU-revisorerna på institutionernas beredskapsnivå och bedömde hur de hade 
hanterat covid-19-pandemin och vilka lärdomar de hade dragit av den. 

”EU-institutionerna har inte varit immuna mot covid-19-krisen. Krisen har haft djupgående och 
långtgående effekter på hur institutionerna fungerar och hur deras personal arbetar”, säger 
Marek Opioła, revisionsrättens ledamot med ansvar för revisionen. ”Resilienta organisationer är 
de som har förmåga att lära av en kris och gå starkare ur den. Vi anser att EU:s organ har visat 
prov på resiliens under de två senaste åren då krisen pågått.” 

I mitten av februari 2020 hade de fyra granskade institutionerna börjat aktivera sina 
kontinuitetsplaner. Dessa planer utgjorde en solid grund för institutionernas hantering av krisen, 
säger revisorerna, även om de egentligen inte var utformade för att hantera den typ av 
långsiktiga störningar som covid-19 orsakade. EU-institutionerna var därför tvungna att anpassa 
och komplettera sina planer med ad hoc-beslut. Revisorerna konstaterade att institutionerna 
lyckades bra med detta, även om samordningen var begränsad på grund av att institutionerna är 
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självständiga och har olika roller och på grund av att de gällande reglerna i värdmedlemsstaterna 
skilde sig åt. 

De olika tillvägagångssätten hindrade inte institutionerna från att minimera störningarna och 
fortsätta att fullgöra sina roller. Verksamheten upprätthölls på en liknande nivå som tidigare år. 
Institutionerna lyckades till och med anta viktiga politiska initiativ, såsom återhämtningsplanen 
NextGenerationEU på 750 miljarder euro och EU:s sjuåriga budget för 2021–2027. Allt detta 
uppnåddes samtidigt som man skyddade personalens hälsa och välbefinnande, betonar 
revisorerna. Trots ojämna beredskapsnivåer lyckades de granskade EU-institutionerna inom sex 
veckor förse all personal med utrustning för distansarbete. Pandemin påskyndade införandet av 
kommunikations- och samarbetsverktyg och papperslösa arbetsflöden. Men arbetet med att 
digitalisera de administrativa processerna pågår fortfarande, särskilt när det gäller e-fakturor. 

Så snart restriktionerna från våren 2020 hade hävts började EU-institutionerna ta vara på 
erfarenheterna från sina insatser mot covid-19-krisen och identifiera innovationer som skulle 
kunna behållas i situationen efter krisen. Till exempel skulle det utökade distansarbetet kunna 
medföra betydande besparingar, särskilt i fråga om kostnader för resor och eventuellt kostnader 
för kontorslokaler. Förändringar av resmönster och utnyttjandet av lokaler samt utökat 
distansarbete innebär också möjligheter i fråga om miljöpåverkan. Exakt vilka möjligheter detta 
innebär har dock ännu inte klargjorts, säger revisorerna. 

 

Bakgrundsinformation  
Revisionen omfattade fyra EU-institutioner: Europaparlamentet, rådet, Europeiska kommissionen 
och EU-domstolen. 
Denna rapport ingår i en serie av granskningsrapporter från revisionsrätten som rör covid-19. 
Den innehåller en första bedömning av krisens inverkan på EU-institutionernas funktionssätt. 
Särskild rapport 18/2022 EU-institutionerna och covid-19-pandemin: reagerade snabbt, 
utmaningen blir nu att dra nytta av den innovation och flexibilitet som drivits på av krisen finns på 
revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu). 

Presskontakt 
Revisionsrättens presstjänst: press@eca.europa.eu  

- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – M: +352 691551502 
- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu – M: +352 621552224 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – M: +352 691553547 

 

 

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/ecadefault.aspx
mailto:press@eca.europa.eu
mailto:vincent.bourgeais@eca.europa.eu
mailto:damijan.fiser@eca.europa.eu
mailto:claudia.spiti@eca.europa.eu

