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Persbericht 
Luxemburg, 28 mei 2020 

Controleurs evalueren de economische en 
volksgezondheidsmaatregelen van de EU in reactie op COVID-
19 
 
De Europese Rekenkamer (ERK) heeft vandaag haar werkprogramma voor 2020 herzien om het 
zwaartepunt van haar werkzaamheden te verschuiven naar COVID-19-gerelateerde aspecten: zij 
heeft de reikwijdte, aanpak en timing van een aantal lopende taken aangepast en heeft 
bovendien besloten bepaalde taken die oorspronkelijk in 2020 van start zouden moeten gaan 
stop te zetten. De extern controleur van de EU heeft ook twee nieuwe analyses aan het 
programma toegevoegd: één over de bijdrage van de EU aan de volksgezondheid en één over 
haar economische beleidsreactie op de coronapandemie. Beide analyses hebben tot doel bij te 
dragen tot de openbare discussie over de vraag hoe de EU en haar lidstaten de gevolgen van de 
pandemie hebben aangepakt. Daarnaast zullen zij bijdragen aan het inventariseren van de 
geleerde lessen en het debat over de rol van de EU en haar organen tijdens deze en toekomstige 
crises.  

 
De COVID-19-pandemie heeft geleid tot ongekende uitdagingen voor de EU en haar lidstaten op 
een breed scala van beleidsterreinen. De ERK heeft haar programma herzien om ervoor te zorgen 
dat haar werkzaamheden in 2020 zoveel mogelijk en flexibel op deze uitdagingen inspelen. In 
voorkomend geval hebben de controleurs de reikwijdte van hun lopende taken herzien en de 
aanpak en het tijdschema aangepast om rekening te houden met gewijzigde en veranderende 
omstandigheden. Zij hebben ook besloten vier taken stop te zetten en twee analyses toe te voegen 
die specifiek gericht zijn op de COVID-19-crisis. 
 
“De Europese Commissie en andere EU- en nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering van het beleid en de programma’s van de EU, werken nog in “crisismodus”. Wij hebben 
begrip voor de beperkingen die zij momenteel bij controles ondervinden en onze controleurs zullen 
alles in het werk stellen om hen niet te overbelasten en hun spoedeisende respons op de crisis niet in 
het gedrang te brengen,” aldus Klaus-Heiner Lehne, de president van de Rekenkamer. “Met deze 
herziening van ons werkprogramma in verband met COVID-19 willen we ervoor zorgen dat onze 
controles en analyses bijdragen aan de openbare discussie over de vraag hoe goed de EU en haar 
lidstaten de gevolgen van de pandemie hebben aangepakt.”  
 
De twee nieuwe analyses bieden een onafhankelijke, objectieve en onpartijdige evaluatie van het 
optreden en de rol van de EU bij de aanpak van de crisis op twee belangrijke terreinen: 
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- De volksgezondheidsmaatregelen in reactie op COVID-19 en de ernstige economische en 

sociale gevolgen hiervan zijn door de beleidsmakers van de EU en overheden in heel Europa 
als prioriteit vastgesteld. De respons van de EU staat al in de schijnwerpers, waardoor er 
spanningen ontstaan tussen de wettelijke verantwoordelijkheden van de EU en de 
verwachtingen van de burgers en er zeker intensieve politieke discussies zullen worden 
gevoerd op het hoogste niveau. Het belangrijkste doel van deze analyse zal bestaan uit het 
bekijken van de genomen maatregelen en de middelen die de Commissie en de EU-
agentschappen hebben gebruikt om de volksgezondheid te beschermen in reactie op de 
pandemie.  

 
- De analyse van de economische maatregelen zal gericht zijn op maatregelen en 

uitdagingen in het kader van de economische coördinatie van de EU en het uitgebreid 
inventariseren van de economische beleidsmaatregelen van de EU en de lidstaten ter 
bestrijding van de pandemie. De analyse zal een weerspiegeling zijn van hun kosten en 
governanceregelingen, en zal ook de risico’s en mogelijkheden in kaart brengen voor de 
toekomst van de budgettaire en economische coördinatie van de EU die voortvloeit uit de 
besluiten die de lidstaten en EU-autoriteiten hebben genomen en in de nabije toekomst 
zullen moeten nemen.  

 
Bij elk van deze analyses wordt een beschrijvend overzicht gegeven van de feiten op het betrokken 
terrein en een informatieve beoordeling van significante kwesties inzake financieel beheer, 
governance, transparantie en verantwoordingsplicht. In de analyses zal voornamelijk gebruik 
worden gemaakt van algemeen beschikbare documentatie en zij zullen bijdragen tot het in kaart 
brengen van specifieke kwesties waarvoor verdere, meer gedetailleerde controlewerkzaamheden 
nodig zijn, en zullen als voorbereiding op dergelijke controles dienen. 
 
 
Het herziene werkprogramma voor 2020 van de ERK is te vinden op haar website: eca.europa.eu. 
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Maatregelen van de ERK met het oog op de COVID-19-pandemie 

De Europese Rekenkamer (ERK) heeft het nodige ondernomen om tijdens de COVID-19-pandemie de 
overheidsfinanciën in de EU op doeltreffende wijze te kunnen blijven controleren en controleverslagen, 
adviezen en evaluaties tijdig uit te brengen, voor zover dit in deze moeilijke tijden mogelijk is. 
Tegelijkertijd gaat onze dank uit naar alle mensen die zich inzetten om levens te redden en de pandemie 
te bestrijden in Luxemburg, elders in de EU en overal ter wereld. We blijven ons ook inzetten om het 
beleid van de Luxemburgse overheid voor de bescherming van de volksgezondheid te ondersteunen. Wij 
beperken de effecten van de huidige gezondheidscrisis op ons personeel en hebben 
voorzorgsmaatregelen genomen om het risico voor hen en hun familie zoveel mogelijk te beperken. 

  
 

mailto:damijan.fiser@eca.europa.eu

