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Hoge controle-instanties van de EU
hebben snel gereageerd op COVID-19
De COVID-19-pandemie is een van de meest ontwrichtende gezondheidscrises die de wereld
ooit heeft doorgemaakt en heeft grote gevolgen voor de samenleving, de economie en burgers
overal ter wereld. De pandemie had ook aanzienlijke gevolgen voor het werk van de hoge
controle-instanties van de EU (HCI’s). Zij hebben snel gereageerd en aanzienlijke middelen
uitgetrokken voor het beoordelen en controleren van de respons op de crisis. Het
controlecompendium dat vandaag wordt uitgebracht door het Contactcomité van de HCI’s van
de EU biedt een overzicht van de controlewerkzaamheden in verband met COVID-19 die de
HCI’s van de EU in 2020 hebben uitgevoerd en waarover zij verslagen hebben gepubliceerd.
De gevolgen van de pandemie voor de EU en de lidstaten zijn aanzienlijk, ontwrichtend en zeer
asymmetrisch. De timing, de omvang en de precieze aard van deze gevolgen en de respons
daarop lopen sterk uiteen in de EU, maar ook op regionaal en soms zelfs lokaal niveau, wat betreft
volksgezondheid, economische activiteit, arbeid, onderwijs en overheidsfinanciën.
Op de meeste terreinen die zwaar zijn getroffen door de pandemie heeft de EU slechts een
beperkte bevoegdheid om op te treden. Dit is deels te verklaren door het feit dat de EU niet
exclusief bevoegd is voor volksgezondheid, en deels door het feit dat de lidstaten weinig
voorbereid waren en aanvankelijk niet tot een consensus kwamen over een gemeenschappelijke
respons. Door het ontbreken van een gecoördineerde aanpak hebben de nationale en regionale
overheden onafhankelijk van elkaar gehandeld bij het nemen van preventie- en
inperkingsmaatregelen, bij het aanschaffen van apparatuur en bij het opzetten van
herstelpakketten en regelingen voor het behoud van banen om de sociaaleconomische gevolgen
te verzachten. Niettemin lijken de EU en de lidstaten na een moeilijke start beter samen te
werken om de gevolgen van de crisis te beperken.
“De COVID-19-pandemie heeft een multidimensionale crisis veroorzaakt die nagenoeg alle
domeinen van het openbare en privéleven heeft getroffen”, aldus Klaus-Heiner Lehne, de
president van de Europese Rekenkamer (ERK). “Er zullen aanzienlijke gevolgen zijn voor de
manier waarop we in de toekomst zullen leven en werken. Aangezien virussen geen oog hebben
voor nationale grenzen, heeft de EU middelen nodig om de lidstaten te ondersteunen. Het valt nog
te bezien of we onze lessen hebben geleerd, waaronder de behoefte aan betere samenwerking.”

Dit persbericht is bedoeld om de kernboodschap weer te geven van het controlecompendium van het Contactcomité van de
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De HCI’s van de lidstaten en de ERK hebben snel tal van controle- en monitoringactiviteiten
ondernomen. Naast de 48 in 2020 afgeronde controles zijn er nog meer dan 200 andere
controleactiviteiten gaande of gepland voor de komende maanden.
Het vandaag gepubliceerde compendium biedt een algemene inleiding tot de pandemie en een
samenvatting van de gevolgen ervan voor de EU en de lidstaten, met inbegrip van de
desbetreffende respons. Het is ook gebaseerd op de resultaten van controles die zijn uitgevoerd
door de HCI’s van België, Cyprus, Duitsland, Letland, Litouwen, Nederland, Portugal, Roemenië,
Slowakije, Zweden en de ERK. 17 (van de 48) in 2020 gepubliceerde verslagen worden
samengevat, waarbij vijf prioritaire gebieden worden bestreken: volksgezondheid, digitalisering,
sociaaleconomische respons, overheidsfinanciën en risico’s, en de algemene respons op
verschillende overheidsniveaus.
Achtergrondinformatie
Dit controlecompendium is een product van de samenwerking tussen de Europese HCI’s in het
kader van het Contactcomité van de EU. Het is bedoeld als bron van informatie voor iedereen die
is geïnteresseerd in de impact van COVID-19 en de relevante werkzaamheden van de HCI’s. Het is
momenteel in het Engels beschikbaar op de website van het EU-Contactcomité en zal later ook in
de andere officiële talen van de EU verschijnen.
Dit is de vierde editie van het controlecompendium van het Contactcomité. De eerste editie over
jeugdwerkloosheid en de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt werd in juni 2018
gepubliceerd. De tweede editie over volksgezondheid in de EU werd in december 2019
uitgebracht. De derde editie over cyberbeveiliging in de EU en haar lidstaten verscheen in
december 2020.
Het Contactcomité is een autonome, onafhankelijke en niet-politieke vergadering van de
voorzitters van de HCI’s van de EU en haar lidstaten. Het biedt een forum om kwesties van
gemeenschappelijk belang met betrekking tot de EU te bespreken en te behandelen. Door de
dialoog en de samenwerking tussen zijn leden te versterken, draagt het Contactcomité bij tot een
doeltreffende en onafhankelijke externe controle van het beleid en de programma’s van de EU.
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