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EU:n
tarkastajat
aikovat
tarkastaa
työntekijöille pandemian aikana annetun
EU-tuen
Kun covid-19-pandemia puhkesi vuonna 2020, jäsenvaltiot ottivat käyttöön erilaisia järjestelyjä
niiden työntekijöiden tukemiseksi, joiden elinkeino oli vaarantunut talouden eri aloilla EU:ssa
toteutettujen laajamittaisten sulkutoimien vuoksi. EU puolestaan tuki näitä toimenpiteitä SUREvälineen kautta (eurooppalainen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen
tilapäinen tukiväline). EU on pystynyt myöntämään välineestä kaikkiaan 100 miljardin euron
arvosta lainoja, joiden avulla tuetaan jäsenvaltioiden omia toimenpiteitä niiden työntekijöiden
tukemiseksi, joiden toimeentulo vaarantui pandemian seurauksena. Euroopan
tilintarkastustuomioistuin valmistelee parhaillaan tarkastusta, jossa selvitetään, torjuiko
Euroopan komissio SURE-välineen avulla vaikuttavalla tavalla työttömyyden riskiä, jonka
pandemia aiheutti eri puolilla Eurooppaa.
SURE-väline suunniteltiin ja otettiin käyttöön covid-19-kriisin myötä. Se oli tarkoitettu
täydentämään jäsenvaltioiden omia työllisyyden ylläpitämiseen tähtääviä toimenpiteitä, joita ovat
muun muassa perinteinen lyhennetty työaika ja työntekijöiden palkkatukitoimenpiteet tai
itsenäisten ammatinharjoittajien uudet tulotukijärjestelmät. SURE-välineellä voidaan tukea myös
joitakin terveyteen liittyviä toimenpiteitä. Väline on merkittävä kehitysaskel EU:n myöntämien
tukien rahoitustavassa, sillä se rahoitetaan lainoilla, jotka komissio on ottanut
pääomamarkkinoilta. Kyseiset varat on toimitettu 19:lle välineeseen osallistuvalle jäsenvaltiolle,
jotka voivat käyttää ne omissa kansallisissa covid-19:n torjuntatoimenpiteissään. Solidaarisuuden
nimissä EU:n kaikki 27 jäsenvaltiota ovat kuitenkin suostuneet takaamaan lainat yhdessä. Jos jokin
jäsenvaltio ei pysty maksamaan lainaa tulevaisuudessa takaisin, kaikkia muita jäsenvaltioita
voidaan pitää yhteisesti vastuussa 25 prosentin osuudesta lainan kokonaissummasta, kutakin
maata suhteellista vaurauttaan vastaavalla osuudella. Loput taataan EU:n talousarviosta.
“Uusimman arvion mukaan noin 31 miljoonaa ihmistä ja 2,5 miljoonaa yritystä sai SURE-välineestä
tukea vuonna 2020,” toteaa tarkastusta johtava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen
Iliana Ivanova. “Lähes 90 miljardia euroa on jo maksettu. Kyseessä on valtava määrä EU-tukea.
Haluamme tutkia, oliko Euroopan komission vastaus vaikuttava siinä mielessä, että sen avulla
pystyttiin auttamaan kriisistä kärsiviä työntekijöitä ja yrityksiä EU:ssa säilyttämään työpaikkoja.
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskertomuksen johtopäätökset ja suositukset auttavat EU:ta
Lehdistötiedotteessa esitetään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen laatiman tarkastuksen ennakkoesittelyn keskeiset tiedot.
Ennakkoesittely löytyy kokonaisuudessaan sivustolta eca.europa.eu.
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hyödyntämään kokemuksiaan samanlaisten
mittaluokan kriisi koskaan toistuu. ”
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Tarkastajat aikovat arvioida, olivatko SURE-välineeseen liittyvät komission toimet oikea-aikaisia ja
tarkoituksenmukaisia ja onko komissio kehittänyt vakaan seuranta- ja raportointikehyksen
välineen täytäntöönpanoa varten.
Taustatietoa
SURE on väliaikaiseen käyttöön tarkoitettu väline, jolla tuetaan jäsenvaltioiden omia toimenpiteitä
covid-19-kriisin työllisyysvaikutusten torjumiseksi. Tammikuun 2022 loppuun mennessä EU:n
neuvosto oli hyväksynyt järjestelmän kautta lähes 95 miljardia euroa rahoitustukea. Tästä
määrästä 90 miljardia euroa on jo maksettu.
Tarkastusten ennakkoesittelyt perustuvat ennen tarkastuksen käynnistämistä suoritettuun
valmistelutyöhön. Niissä ei esitetä tarkastushavaintoja, johtopäätöksiä tai suosituksia.
Tarkastuksen ennakkoesittely 01/2022 Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency
(SURE) löytyy englanninkielisenä tilintarkastustuomioistuimen sivustolta ECA website.
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