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Persbericht 
Luxemburg, 1 september 2022 

Auditors prijzen veerkracht van EU-
instellingen tijdens de pandemie 
De EU-instellingen hebben tijdens de COVID-19-pandemie blijk gegeven van aanzienlijke 
veerkracht. Dat is de conclusie van een verslag dat de Europese Rekenkamer vandaag heeft 
gepubliceerd. Het Europees Parlement, de Raad, de Europese Commissie en het Hof van Justitie 
van de EU hebben snel en flexibel op de crisis gereageerd. Zij profiteerden daarbij van hun 
eerdere investeringen in digitalisering. De EU-instellingen willen de innovatie en flexibiliteit die 
uit de COVID-19-pandemie zijn voortgevloeid ook na de crisis optimaal blijven benutten. Zij 
staan hierbij echter nog steeds voor uitdagingen. 

Eind januari 2020 werd het eerste geval van COVID-19 officieel in Europa geregistreerd. In enkele 
weken verspreidde de ziekte zich over de hele EU. Toen mensen werden aangespoord om thuis 
te blijven en te telewerken, moesten ondernemingen en instellingen manieren vinden om de 
bedrijfscontinuïteit te waarborgen. De EU-instellingen werden in het recente verleden ook al 
geconfronteerd met gezondheids- en veiligheidscrises: de ebola-uitbraak (2014) voor de EU-
delegaties, en de terroristische aanslagen in Brussel (2016) en Straatsburg (2018). De COVID-19-
crisis was qua omvang en duur echter ongekend. Om de veerkracht van de EU-instellingen tijdens 
deze crisis te beoordelen, keken de EU-auditors naar de mate van paraatheid van de instellingen. 
Zij beoordeelden ook hoe de instellingen met de COVID-19-pandemie zijn omgegaan en welke 
lessen zij hieruit hebben getrokken. 

“De EU-instellingen waren niet immuun voor de COVID-19-crisis. De crisis heeft ingrijpende en 
verstrekkende gevolgen gehad voor de manier waarop de instellingen en hun personeel werken”, 
zegt Marek Opioła, het ERK-lid dat verantwoordelijk is voor de controle. “Veerkrachtige 
organisaties beschikken over het vermogen om van een crisis te leren en er sterker uit te komen. 
Wij zijn van mening dat de EU-organen hun veerkracht in de afgelopen twee crisisjaren hebben 
bewezen.” 

In de tweede helft van februari 2020 waren de vier gecontroleerde instellingen begonnen met 
het activeren van hun bedrijfscontinuïteitsplannen. Deze plannen vormden een solide basis voor 
hun respons op de crisis, zeggen de auditors. Maar zij waren niet echt ontworpen om het hoofd 
te bieden aan het soort langdurige verstoringen dat door COVID-19 werd veroorzaakt. Daarom 
moesten de EU-instellingen hun plannen aanpassen en aanvullen met ad-hocbesluiten. Volgens 
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de auditors zijn zij hierin geslaagd, ook al werd de coördinatie beperkt door de autonomie en 
verschillende rollen van de instellingen. Ook verschilden de regels per lidstaat waarin de 
instellingen zijn gevestigd. 

Deze diverse benaderingen weerhielden de instellingen er niet van om verstoringen tot een 
minimum te beperken en hun rol te blijven vervullen. Zij handhaafden hun activiteiten op een 
niveau dat vergelijkbaar was met dat van voorgaande jaren. De instellingen slaagden er zelfs in 
belangrijke beleidsinitiatieven te nemen — zoals het herstelplan NextGenerationEU, ter waarde 
van 750 miljard EUR — en de zevenjarige begroting van de EU voor 2021-2027 vast te stellen. Dit 
alles werd bereikt terwijl zij tegelijkertijd de gezondheid en het welzijn van hun medewerkers 
beschermden, benadrukken de auditors. Hoewel de mate van paraatheid van de gecontroleerde 
EU-instellingen uiteenliep, slaagden zij erin om al hun personeel binnen zes weken te voorzien 
van telewerkoplossingen. De pandemie heeft de uitrol van communicatie- en 
samenwerkingsinstrumenten en papierloze werkstromen versneld. Toch is de digitalisering van 
administratieve processen, met name voor e-facturen, nog steeds in ontwikkeling. 

Zodra de beperkingen van het voorjaar van 2020 werden opgeheven, zijn de EU-instellingen 
gestart met het delen van geleerde lessen over hun respons op de COVID-19-crisis. Daarnaast zijn 
zij begonnen met het vaststellen van innovaties die na de crisis kunnen worden gehandhaafd. De 
uitbreiding van manieren om te telewerken kan bijvoorbeeld aanzienlijke besparingen opleveren, 
met name op reiskosten en mogelijk op de kosten van kantoorgebouwen. Wijzigingen in 
reisregelingen en het gebruik van gebouwen, en de voortzetting van telewerken zouden ook de 
milieu-impact kunnen verminderen. Deze veranderingen zijn volgens de auditors echter nog niet 
duidelijk in kaart gebracht. 

 

Achtergrondinformatie  
De controle had betrekking op vier EU-instellingen: het Europees Parlement, de Raad, de 
Europese Commissie en het Hof van Justitie van de EU. 
Dit verslag maakt deel uit van de reeks controlewerkzaamheden van de ERK op het gebied van 
COVID-19. Het bevat een eerste beoordeling van de impact van de crisis op het functioneren van 
de EU-instellingen. 
Speciaal verslag 18/2022 “De EU-instellingen en COVID-19: snelle respons, maar optimale 
benutting van door de crisis ingegeven innovatie en flexibiliteit blijft uitdagingen opleveren” is 
beschikbaar op de website van de ERK (eca.europa.eu). 
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