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Pressmeddelande 
Luxemburg den 28 maj 2020 

Revisionsrätten ska granska EU:s folkhälsoinsatser och 
ekonomiska insatser mot covid-19 
 
Europeiska revisionsrätten har i dag reviderat sitt arbetsprogram för 2020 för att flytta fokus för 
sitt arbete till frågor som rör covid-19. Den har anpassat inriktningen, omfattningen, metoden 
och tidsplanen för flera pågående arbetsuppgifter och dessutom beslutat att avbryta några 
uppgifter som ursprungligen skulle påbörjas under 2020. EU:s externa revisor har också lagt till 
två nya översikter till programmet: en om EU:s bidrag till folkhälsan och en om dess ekonomisk-
politiska insatser mot coronaviruspandemin. Båda översikterna är avsedda att bidra till den 
offentliga debatten om hur EU och dess medlemsstater har hanterat pandemins effekter. Utöver 
detta kommer de att bidra till de lärdomar som dras och till debatten om EU:s och EU-organens 
roll under denna och framtida kriser.  

 
Covid-19-pandemin har lett till helt nya utmaningar för EU och dess medlemsstater inom ett brett 
spektrum av politikområden. Revisionsrätten har reviderat sitt program för att i möjligaste mån och 
på ett flexibelt sätt anpassa sitt arbete under 2020 efter dessa utmaningar. I förekommande fall har 
revisorerna ändrat inriktningen och omfattningen för sina pågående uppgifter och anpassat 
revisionsmetoden och tidsplanen för att ta hänsyn till ändrade och föränderliga omständigheter. De 
har även beslutat att avbryta fyra uppgifter och lägga till två översikter med särskild inriktning på 
covid-19-krisen. 
 
”Europeiska kommissionen och andra EU-organ och nationella organ som ansvarar för 
genomförandet av EU:s politik och program befinner sig fortfarande i krisläge. Vi förstår att de för 
närvarande har begränsade möjligheter att hantera revisioner, och våra revisorer kommer att vara 
mycket noga med att inte överbelasta dem och hindra deras brådskande insatser för att bemöta 
krisen,” sade revisionsrättens ordförande Klaus-Heiner Lehne. ”Syftet med att revidera vårt 
arbetsprogram med anledning av covid-19 är att vi vill se till att våra revisioner och översikter kan 
bidra till den offentliga debatten om hur väl EU och dess medlemsstater har hanterat effekterna av 
pandemin.”  
 
De två nya översikterna kommer att handla om en oberoende, objektiv och opartisk analys av EU:s 
åtgärder och dess roll i hanteringen av krisen inom följande två centrala områden: 
 

- Folkhälsoinsatserna mot covid-19, med dess allvarliga ekonomiska och sociala 
konsekvenser, är den uttalade prioriteringen för EU:s beslutsfattare och offentliga 
förvaltningar i hela Europa. EU:s insatser står redan i fokus och präglas av spänningar 
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mellan EU:s rättsliga skyldigheter och allmänhetens förväntningar samt vissheten om att 
det kommer att föras intensiva politiska diskussioner på högsta nivå. Det huvudsakliga 
syftet med denna översikt blir att titta på vilka åtgärder som vidtagits och vilka resurser 
som kommissionen och EU-organen har använt för att skydda allmänhetens hälsa mot 
pandemin.  

 
- Översikten om de ekonomiska insatserna kommer att fokusera på åtgärder och 

utmaningar inom ramen för EU:s ekonomiska samordning och ge en grundlig beskrivning av 
EU:s och medlemsstaternas ekonomisk-politiska åtgärder för att bekämpa pandemin. Den 
kommer att återspegla deras kostnader och styrformer samt kartlägga riskerna och 
möjligheterna för EU:s framtida finanspolitiska och ekonomiska samordning till följd av de 
beslut som medlemsstaterna och EU:s myndigheter har fattat och kommer att behöva fatta 
den närmaste tiden.  

 
Var och en av översikterna kommer att ge en översiktlig beskrivning av förhållandena inom 
respektive område och en informativ bedömning av viktiga frågor som rör ekonomisk förvaltning, 
samhällsstyrning, öppenhet och ansvarsskyldighet. De kommer i huvudsak att bygga på allmänt 
tillgänglig dokumentation och bidra till att identifiera specifika frågor som kräver ytterligare och 
mer detaljerat revisionsarbete samt fungera som förberedelse för sådana revisioner. 
 
 
Revisionsrättens reviderade arbetsprogram för 2020 finns på webbplatsen eca.europa.eu. 
 
 
Presskontakt: Damijan Fišer  
E: damijan.fiser@eca.europa.eu T: +352 4398–45410 M: +352 621552224 
 

Revisionsrättens åtgärder med anledning av covid-19-pandemin 

Europeiska revisionsrätten har vidtagit nödvändiga åtgärder för att kunna fortsätta utföra 
ändamålsenlig offentlig revision i EU och leverera granskningsrapporter, yttranden och översikter i rätt 
tid under covid-19-pandemin, så långt det är möjligt under de rådande omständigheterna. Samtidigt 
vill vi uttrycka vår stora tacksamhet till dem som arbetar för att rädda liv och bekämpa pandemin, i 
Luxemburg, i EU och runt om i världen. Vi fortsätter också att göra vad vi kan för att stödja den 
luxemburgska regeringens strategi för att skydda folkhälsan. Vi dämpar effekterna av den pågående 
hälsokrisen för vår personal och har vidtagit förebyggande åtgärder för att i möjligaste mån minska 
risken för dem och deras familjer. 
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