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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 1. september 2021 

EU-revisorerne ser på 
modstandsdygtigheden i EU-
institutionerne under pandemien 
Covid-19-pandemien har haft store konsekvenser for EU-institutionernes funktion. 
Den Europæiske Revisionsret er i gang med en revision om, hvor modstandsdygtigt EU-
institutionerne har reageret på pandemikrisen, og hvordan de gør brug af deres 
erfaringer. 

"Covid-19 pandemien tvang organisationer i hele verden til at tilpasse deres arbejdsmetoder for at 
forblive operationelle," siger Marek Opiola, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er 
ansvarligt for revisionen. "EU-institutionerne er ingen undtagelse: De blev tunget til at reagere på 
og tilpasse sig de nye forhold. Vores revision har fokus på, hvordan de reagerede, og hvilke 
erfaringer de har gjort." 

Revisionsretten vil foretage en revision af, hvor modstandsdygtige de vigtigste EU-institutioner 
(Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Domstolen) var over for covid-19-pandemien. Revisionen 
vil omfatte reaktionen i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg samt i de forskellige lande, hvor 
Kommissionens Fælles Forskningscenter har arbejdssteder.  

Revisionsretten vil navnlig undersøge, om EU-institutionerne havde omfattende og regelmæssigt 
opdaterede kontinuitets- og beredskabsplaner på plads, og om disse planer fulgte anerkendte 
standarder. Revisorerne vil også vurdere, hvordan institutionernes reaktion udviklede sig under 
krisen, og hvordan de kunne opfylde deres respektive mandater, samtidig med at de skulle klare 
krisens nye udfordringer. Endelig vil revisorerne se på, hvordan institutionerne gør brug af deres 
erfaringer til at forberede sig på situationen efter pandemien.  

Denne revision indgår i en række revisioner, som Den Europæiske Revisionsret udfører for at 
vurdere indvirkningen af covid-19-krisen i EU. Andre opgaver fokuserer på EU's politiske reaktion; 
denne revision fokuserer til gengæld på EU-institutionerne bag denne reaktion. 

Revisionsretten offentliggjorde for nylig to analyser vedrørende EU's reaktion på covid-19-krisen, 
den ene om sundhedsmæssige aspekter og den anden om økonomiske aspekter samt en 
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særberetning om flypassagerers rettigheder under covid-19-pandemien. Ifølge Revisionsrettens 
arbejdsprogram for 2021+ vil hver fjerde nye revision i år være knyttet til covid-19-krisen og 
genopretningspakken. 

Baggrundsoplysninger  

Alle EU-institutionerne fungerer stort set uafhængigt. Når det gælder personaleforvaltning, har de 
en omfattende autonomi under en fælles lovgivningsmæssig ramme. Aspekter såsom 
kontinuitetsplaner, risikovurderinger, IT-sikkerhed, arbejdsvilkår og bygningsforvaltning er 
omfattet af hver institutions interne regler.  

Revisionen forventes afsluttet i midten af 2022. Orienteringer om kommende revisioner er baseret 
på det forberedende arbejde, der er udført før en planlagt revisionsopgave, og de skal ikke 
betragtes som revisionsbemærkninger, konklusioner eller anbefalinger. Orienteringen i sin helhed 
kan fås på engelsk på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu). 
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