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Luxembourg, den 22. juli 2021 

EU's overordnede revisionsorganer 
reagerede hurtigt på covid-19 
Covid-19-pandemien er en af de mest ødelæggende sundhedskriser, verden nogensinde har 
oplevet, med betydelige konsekvenser for samfund, økonomier og enkeltpersoner overalt i 
verden. Pandemien har blandt sine mange indvirkninger haft betydelige konsekvenser for 
arbejdet i EU's overordnede revisionsorganer (OR'er). De reagerede hurtigt og har afsat 
betydelige ressourcer til at vurdere og revidere reaktionen på krisen. Det 
revisionskompendium, Kontaktkomitéen for OR'erne i EU offentliggør i dag, giver et overblik 
over det revisionsarbejde, som er udført i forbindelse med covid-19 og offentliggjort i 2020 af 
EU's overordnede revisionsorganer. 

Pandemiens effekt på EU og medlemsstaterne har været betydelig, ødelæggende og meget 
asymmetrisk. For så vidt angår folkesundhed, økonomisk aktivitet, beskæftigelse, uddannelse og 
offentlige finanser har der i EU, men også regionalt og somme tider endog lokalt, været stor 
forskel på, hvornår krisen indtraf, hvor omfattende den var, hvori den præcis bestod, og hvordan 
der blev reageret på den.  

På de fleste af de områder, som blev hårdt ramt af pandemien, har EU kun begrænsede 
muligheder for at handle. Dette skyldes dels, at EU ikke har enekompetence på 
folkesundhedsområdet, dels, at der manglede beredskabskapacitet og tidlig enighed mellem 
medlemsstaterne om en fælles reaktion. På grund af denne mangel på en koordineret tilgang 
handlede de nationale og regionale myndigheder uafhængigt i forbindelse med indførelse af 
forebyggende foranstaltninger og inddæmningsforanstaltninger, ved indkøb af udstyr og ved 
etablering af genopretningspakker og jobbevarelsesordninger for at afbøde pandemiens 
socioøkonomiske konsekvenser. Efter en vanskelig start ser det ikke desto mindre ud til, at 
medlemsstaterne har forbedret deres samarbejde for at afbøde konsekvenserne af krisen.  

"Covid-19-pandemien forårsagede en flerdimensionel krise, som har påvirket næsten alle områder 
af den offentlige og private sfære," siger formanden for Den Europæiske Revisionsret, 
Klaus-Heiner Lehne. "Den vil få betydelige konsekvenser for den måde, vi kommer til at leve og 
arbejde på i fremtiden. Eftersom virus ikke tager hensyn til nationale grænser, har EU behov for 
midler til at støtte medlemsstaterne. Det vil vise sig, om vi har lært af vores erfaringer, bl.a. 
behovet for bedre samarbejde."  

https://www.eca.europa.eu/sites/cc/da/Pages/ccdefault.aspx
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Medlemsstaternes overordnede revisionsorganer og Revisionsretten har hurtigt påtaget sig 
mange revisions- og overvågningsaktiviteter. Foruden de 48 revisioner, som blev afsluttet i 2020, 
er over 200 andre revisionsaktiviteter i gang eller planlagt for de kommende måneder. 

Det kompendium, der offentliggøres i dag, indeholder en generel introduktion til pandemien og et 
resumé af dens konsekvenser for EU og medlemsstaterne, herunder de reaktioner, den har 
udløst. Kompendiet trækker også på resultaterne af revisioner udført af OR'erne i Belgien, Cypern, 
Tyskland, Letland, Litauen, Nederlandene, Portugal, Rumænien, Slovakiet og Sverige samt af 
Revisionsretten. Det omfatter resuméer af 17 beretninger (ud af 48) offentliggjort i 2020, og 
dækker fem prioriterede områder: folkesundhed, digitalisering, socioøkonomisk reaktion, 
offentlige finanser og risici samt den generelle reaktion på forskellige myndighedsniveauer. 

Baggrundsoplysninger 

Dette revisionskompendium udspringer af samarbejdet mellem europæiske OR'er i 
Kontaktkomitéen. Det er tænkt som en informationskilde for personer med interesse i 
konsekvenserne af covid-19 og OR'ernes relevante arbejde. Det findes i øjeblikket på engelsk og 
vil senere også foreligge på Kontaktkomitéens websted på de andre officielle EU-sprog.  

Det er Kontaktkomitéens fjerde revisionskompendium. Det første omhandlede 
ungdomsarbejdsløshed og integration af unge på arbejdsmarkedet og blev offentliggjort i juni 
2018. Det andet omhandlede folkesundhed i EU og blev offentliggjort i december 2019. Det tredje 
blev offentliggjort i december 2020 og omhandlede cybersikkerhed i EU og medlemsstaterne. 

Kontaktkomitéen er en autonom, uafhængig og ikkepolitisk forsamling af formændene for EU's og 
medlemsstaternes OR'er. Den er et forum, hvor spørgsmål af fælles interesse i relation til EU kan 
drøftes og behandles. Ved at styrke dialogen og samarbejdet mellem medlemmerne bidrager 
Kontaktkomitéen til effektiv og uafhængig ekstern revision af EU's politikker og programmer. 
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