
Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens förhandsbeskrivning av revisionen. 
Hela förhandsbeskrivningen finns på engelska på eca.europa.eu. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors eca.europa.eu 

 

SV 

Pressmeddelande 
Luxemburg den 1 september 2021 

EU:s revisorer undersöker 
motståndskraften hos EU-
institutionerna under pandemin 
Covid-19-pandemin har fått långtgående effekter på EU-institutionernas arbete. 
Europeiska revisionsrätten utför för närvarande en revision av hur motståndskraftigt EU-
institutionerna har reagerat på pandemikrisen och hur de drar lärdomar av den. 

”Covid-19-pandemin gjorde att organisationer runtom i världen måste anpassa sina arbetsmetoder 
för att kunna fortsätta bedriva verksamhet”, säger Marek Opiola, den ledamot av Europeiska 
revisionsrätten som ansvarar för revisionen. ”EU-institutionerna är inget undantag: de var också 
tvungna att reagera och anpassa sig till de nya förhållandena. Vår revision handlar om hur de har 
agerat och vilka lärdomar de har dragit.” 

Revisionsrätten granskar för närvarande de viktigaste EU-institutionernas (parlamentet, rådet, 
kommissionen och domstolen) motståndskraft mot covid-19-pandemin. Revisionen kommer att 
omfatta insatserna i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg samt i de olika länder där kommissionens 
gemensamma forskningscentrum är beläget.  

Revisorerna kommer framför allt att granska huruvida EU-institutionerna hade upprättat 
omfattande kontinuitets- och beredskapsplaner som uppdaterades regelbundet och huruvida 
dessa planer följde vedertagna standarder. Revisorerna kommer också att kontrollera hur 
institutionernas åtgärder utvecklades under krisen och hur de kunde fullgöra sina respektive 
uppdrag och samtidigt möta de nya utmaningar som följde av krisen. Slutligen kommer revisorerna 
att undersöka de lärdomar som institutionerna har dragit för att förbereda sig för fasen efter 
pandemin.  

Denna revision är en av flera revisioner som Europeiska revisionsrätten utför för att bedöma 
effekterna av covid-19-krisen i EU. Medan andra revisioner är inriktade på EU:s politiska åtgärder, 
undersöker vi i denna revision dem som har genomfört åtgärderna: EU:s institutioner. 

Revisionsrätten har nyligen offentliggjort två översikter över EU:s insatser med anledning av covid-
19-krisen, den ena om hälsorelaterade aspekter och den andra om ekonomiska aspekter, och en 
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särskild rapport om flygpassagerares rättigheter under pandemin. I revisionsrättens 
arbetsprogram för 2021+ anges att en fjärdedel av de nya revisionerna det här året kommer att ha 
anknytning till covid-19 och återhämtningspaketet. 

Bakgrundsinformation  

Varje EU-institution arbetar i huvudsak självständigt. Vad beträffar personalförvaltning är de i stort 
sett självstyrande inom ramen för ett gemensamt regelverk. Frågor som rör kontinuitetsplaner, 
riskbedömningar, it-säkerhet, arbetsvillkor och fastighetsförvaltning regleras av varje institutions 
interna bestämmelser.  

Revisionen ska enligt planerna vara klar i mitten av 2022. Förhandsbeskrivningar av revisioner 
bygger på förberedande arbete som utförts innan revisionen inleds och ska inte ses som 
granskningsiakttagelser, slutsatser eller rekommendationer. Hela förhandsbeskrivningen finns på 
engelska på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu). 
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