BG
Съобщение за пресата
Люксембург, 14 март 2022 г.

Европейската сметна палата проверява
подкрепата на ЕС за работниците по
време на пандемията
След избухването на пандемията от COVID-19 през 2020 г. държавите членки въведоха
мерки за подкрепа на работниците, чиито доходи са били силно засегнати от драстичното
свиване на дейността в различни отрасли на икономиката на Европейския съюз. ЕС
подпомогна тези мерки, като създаде SURE — инструмент за временна подкрепа с цел
смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства. Този инструмент
позволява на ЕС да предостави заеми на стойност до 100 млрд. евро, които да подкрепят
националните схеми на държавите членки за подпомагане на работниците, чиито доходи
са изложени на риск в резултат на пандемията. Европейската сметна палата (ЕСП) подготвя
одит, с който ще провери дали чрез инструмента SURE Комисията е предприела ефективни
действия в отговор на риска от свързаната с пандемията безработица в ЕС.
Инструментът SURE е създаден и се прилага в отговор на текущата криза, предизвикана от
COVID-19. Той е замислен като допълнение към собствените схеми на държавите членки за
запазване на заетостта, вариращи от традиционни схеми за заетост на непълно работно
време и за субсидиране на заплатите на работниците до нови схеми за подпомагане на
доходите на самостоятелно заетите лица. В рамките на SURE могат също така да се подкрепят
мерки, свързани със здравеопазването. Инструментът внася значителна промяна в начина на
предоставяне на финансова помощ от ЕС, тъй като се финансира чрез заемни средства, които
Комисията набира на капиталовите пазари. Тези средства се предоставят на 19-те държави
членки, участващи в инструмента, с цел използването им в националните схеми, въведени
в отговор на COVID-19. В знак на солидарност обаче всички 27 държави — членки на ЕС са се
споразумели да предоставят съвместна гаранция за отпуснатите заеми. Ако в бъдеще една
държава членка не погаси своите задължения, всички останали държави членки са
солидарно отговорни за 25 % от общия размер на финансовата помощ, пропорционално на
своя относителен просперитет. Останалата част се гарантира от бюджета на ЕС.
„Последните оценки сочат, че през 2020 г. приблизително 31 млн. души и 2,5 млн.
предприятия са получили подкрепа по линия на инструмента SURE“, заяви г-жа Илиана
Иванова, членът на ЕСП, който ръководи одита. „Вече са отпуснати почти 90 млрд. евро.
Това е огромна по размер подкрепа от ЕС. Бихме искали да проверим дали отговорът на
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Европейската комисия е бил ефективен по отношение на целта ѝ да помогне на
засегнатите от кризата работници и предприятия в ЕС да запазят работните си
места. Заключенията и препоръките на нашия одитен доклад ще помогнат на ЕС да
извлече поуки относно подобни схеми в случай на повторна криза от такъв мащаб. “
Одиторите ще oценят дали действията на Комисията в рамките на инструмента SURE са били
навременни и подходящи и дали тя е разработила стабилна рамка за наблюдение
и докладване относно прилагането на инструмента.
Обща информация
SURE е временен инструмент, насочен към подпомагане на националните мерки,
предприети от държавите членки в отговор на въздействието на кризата, свързана с COVID19, върху заетостта. Към края на януари 2022 г. размерът на одобрената от Съвета на ЕС
финансова подкрепа в рамките на инструмента е почти 95 млрд. евро, от които 90 млрд. са
вече отпуснати.
Документите за представяне на текущ одит се основават на подготвителната работа,
извършена преди началото на одита. Тези документи не следва да се разглеждат като одитни
констатации, заключения или препоръки. Документът за представяне на текущ одит
01/2022 г. „Подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни
обстоятелства (SURE)“ е публикуван на английски език на уебсайта на ЕСП.
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