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Luxembourg, 2021. szeptember 1. 

Az Európai Számvevőszék 
megvizsgálja az uniós 
intézményeknek a világjárvány 
idején tanúsított ellenálló 
képességét 
A Covid19-világjárvány messzemenő hatást gyakorolt az uniós intézmények 
működésére. Az Európai Számvevőszék ellenőrzést végez arra nézve, hogy az uniós 
intézmények milyen rugalmasan reagáltak a világjárvány okozta válságra, és milyen 
következtetéseket vonnak le abból. 

„A Covid19-világjárvány világszerte megkövetelte a különböző szervezetektől, hogy 
működőképességük megőrzése érdekében az új körülményekhez igazítsák munkamódszereiket”– 
jelentette ki Marek Opiola, az ellenőrzésért felelős számvevőszéki tag. „Ez alól az Unió intézményei 
sem kivételek, ők is kénytelenek voltak reagálni és alkalmazkodni. Ellenőrzésünk középpontjában 
az áll, milyen válaszintézkedéseket hoztak és mit tanultak az uniós intézmények.” 

A Számvevőszék az Unió fő intézményeinek (a Parlament, a Tanács, a Bizottság és a Bíróság) a 
Covid19-világjárvánnyal szemben tanúsított ellenálló képességét vizsgálja. Az ellenőrzés azokra a 
válaszintézkedésekre terjed ki, amelyeket Brüsszelben, Luxembourgban és Strasbourgban, 
valamint azokban az országokban hoztak, ahol a Bizottság Közös Kutatóközpontja működik. 

A számvevők különösen azt vizsgálják, hogy az uniós intézmények rendelkeznek-e átfogó és 
rendszeresen frissített üzletmenet-folytonossági és készültségi tervekkel, és hogy ezek a tervek 
megfeleltek-e a bevett normáknak. Ellenőrzik azt is, hogyan alakult az intézmények reagálása a 
válság során, és hogyan tudták teljesíteni megbízatásukat, miközben kezelniük kellett a válság 
kapcsán felmerült új kihívásokat is. Végezetül az ellenőrzés megvizsgálja azt is, hogy az 
intézmények milyen tanulságok levonásával készülnek fel a világjárvány utáni helyzetre. 
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Ez az ellenőrzés része annak az ellenőrzés-sorozatnak, amelyet az Európai Számvevőszék a 
Covid19-válság Unióra gyakorolt hatásának értékelése céljából végez. Más ellenőrzések az Unió 
szakpolitikai válaszintézkedéseire összpontosítanak, míg ez a vizsgálat magukra az uniós 
intézményekre, a válaszlépések lehetővé tevőire irányul. 

A Számvevőszék a közelmúltban két áttekintést is közzétett a Covid19-válság kapcsán tett uniós 
válaszlépésekről: az egyik az egészségügyi, a másik a gazdasági intézkedésekkel foglalkozik; egy 
különjelentésének pedig „a légi utasok jogai a Covid19-világjárvány idején” volt a témája. 2021. évi 
munkaprogramjában a Számvevőszék bejelentette, hogy idei új ellenőrzései közül minden 
negyedik a Covid19-járványhoz, illetve a helyreállítási csomaghoz fog kapcsolódni. 

Háttér-információk  

Az egyes uniós intézmények többnyire függetlenül működnek. Munkaerő-gazdálkodásukat illetően 
egy közös szabályozási kereten belül nagymértékű önállóságot élveznek. Az olyan kérdések 
tekintetében, mint az üzletmenet-folytonossági tervek, a kockázatértékelések, az informatikai 
biztonság, a munkakörülmények és az épületgazdálkodás, az egyes intézmények belső szabályai 
irányadók. 

Az ellenőrzés a tervek szerint 2022 közepére fejeződik be. Az ellenőrzés megkezdése előtt végzett 
előkészítő munkán alapuló előzetesek nem tekinthetők ellenőrzési észrevételeknek, 
következtetéseknek vagy ajánlásoknak. Az ellenőrzési előzetes teljes szövege angol nyelven 
elérhető a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu). 

A sajtó rendelkezésére áll: 

A Számvevőszék sajtóirodája: press@eca.europa.eu  
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu - M: (+352) 691 553 547 
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – M: (+352) 691 551 502 
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