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Revisorerne vil undersøge EU's folkesundhedsmæssige og
økonomiske reaktion på covid-19
Den Europæiske Revisionsret har i dag ændret sit arbejdsprogram for 2020 med henblik på at
flytte fokus over på covid-19-relaterede aspekter: Den har tilpasset omfang, revisionsmetode og
tidsplan for en række igangværende opgaver og endvidere besluttet at afbryde nogle opgaver,
som oprindelig skulle påbegyndes i 2020. EU's eksterne revisor har også tilføjet to nye analyser til
programmet: en om EU's bidrag til folkesundheden og en om dets økonomipolitiske reaktion på
coronaviruspandemien. Begge analyser skal bidrage til den offentlige debat om, hvordan EU og
dets medlemsstater har håndteret pandemiens økonomiske virkninger. De vil desuden bidrage til
erfaringsprocessen og til drøftelserne om EU's og dets organers rolle i denne og fremtidige kriser.
Covid-19-pandemien har medført hidtil usete udfordringer for EU og dets medlemsstater inden for
en lang række politikområder. Revisionsretten har ændret sit program for at sikre, at dens arbejde i
2020 imødegår disse udfordringer i videst muligt omfang og på en fleksibel måde. Revisorerne har,
hvor det er relevant, ændret omfanget af deres igangværende opgaver og tilpasset
revisionsmetoden og tidsplanen for at tage hensyn til forhold, der har ændret sig og stadig ændrer
sig. De har også besluttet at afbryde fire opgaver og tilføjet to analyser med specifikt fokus på
covid-19-krisen.
"Europa-Kommissionen og andre EU-organer og nationale organer med ansvar for gennemførelsen
af EU's politikker og programmer befinder sig stadig i en krisesituation. Vi forstår, at de på
nuværende tidspunkt har begrænsede muligheder for at beskæftige sig med revisioner, og vores
revisorer vil være meget forsigtige med ikke at overbebyrde dem og hindre deres presserende
arbejde som reaktion på krisen", siger Revisionsrettens formand, Klaus Heiner Lehne. "Vi ønsker
med denne covid-19-ændring af vores arbejdsprogram for 2020 at sikre, at vores revisioner og
analyser bidrager til den offentlige debat om, hvor godt EU og dets medlemsstater har håndteret
pandemiens virkninger."
De to nye analyser vil give en uafhængig, objektiv og upartisk gennemgang af EU's indsats og rolle i
håndteringen af krisen på to centrale områder:
-

Den folkesundhedsmæssige reaktion på covid-19, med dennes alvorlige økonomiske og
sociale konsekvenser, er den erklærede prioritet for EU's politiske beslutningstagere og
offentlige myndigheder i hele Europa. Med afstanden mellem EU's retlige forpligtelser og
offentlighedens forventninger samt visheden om, at der vil skulle foregå intense politiske
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drøftelser på højeste plan, er der allerede fokus på EU's reaktion. Hovedformålet med
denne analyse vil være at se på, hvilke foranstaltninger der er truffet, og hvilke ressourcer
Kommissionen og EU-agenturerne har anvendt for at beskytte folkesundheden mod
pandemien.
-

Analysen af den økonomiske reaktion vil fokusere på foranstaltninger og udfordringer i
forbindelse med EU's økonomiske koordinering og give en omfattende vurdering af EU's og
medlemsstaternes økonomipolitiske indsats for at bekæmpe pandemien. Den vil afspejle
deres omkostninger og ledelsesordninger samt kortlægge risiciene og mulighederne for den
fremtidige koordinering af EU's finanspolitik og økonomiske politik, som vil bero på de
beslutninger, som medlemsstaterne og EU's myndigheder har truffet og vil træffe i en nær
fremtid.

Hver af disse analyser vil give et beskrivende overblik over fakta på de respektive områder og en
informativ vurdering af vigtige spørgsmål vedrørende økonomisk forvaltning, ledelse,
gennemsigtighed og ansvarlighed. De vil hovedsagelig trække på offentligt tilgængelig
dokumentation og hjælpe med at identificere specifikke emner, som kræver yderligere og mere
detaljeret revisionsarbejde samt tjene som forberedelse af sådanne revisioner.
Revisionsrettens ændrede arbejdsprogram for 2020 kan findes på dens websted (eca.europa.eu).
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Foranstaltninger, Revisionsretten har taget på baggrund af covid-19-pandemien
Den Europæiske Revisionsret har taget de nødvendige skridt til fortsat at kunne udføre effektiv offentlig
revision i EU og udarbejde rettidige revisionsberetninger, udtalelser og analyser under covid-19pandemien, så vidt det er muligt i disse udfordrende tider. Al vores taknemmelighed går samtidig til
dem, der arbejder for at redde liv og bekæmpe pandemien i Luxembourg, EU og resten af verden. Vi er
desuden fortsat fast besluttede på at støtte den luxembourgske regerings politik om at beskytte
folkesundheden. Vi afbøder virkningerne af den aktuelle sundhedskrise for vores ansatte og har truffet
forholdsregler for at minimere risikoen for dem og deres familier.
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