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ES auditoriai tikrins pandemijos metu ES
teikiamą paramą darbuotojams
2020 m. kilus COVID-19 pandemijai, valstybės narės parengė paramos programas darbuotojams,
kurių pragyvenimo šaltiniai, masiškai stojus įvairių ES ekonomikos sektorių veiklai, tapo
nestabilūs. ES šioms programoms suteikė paramą pagal priemonę SURE. Tai laikinos paramos
priemonė nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos mažinti. Pagal ją ES galėjo teikti iki 100
milijardų eurų vertės paskolas, skirtas remti valstybių narių parengtoms programoms, kuriomis
siekiama teikti paramą darbuotojams, kurių pajamoms dėl pandemijos kyla rizika. Europos
Audito Rūmai rengiasi atlikti auditą, kad nustatytų, ar taikydama priemonę SURE Europos
Komisija veiksmingai reagavo į su pandemija susijusio nedarbo riziką ES.
Priemonė SURE parengta ir įgyvendinta reaguojant į gilėjančią COVID-19 krizę. Ja siekta papildyti
valstybių narių užimtumo išsaugojimo programas, pradedant tradicinėmis sutrumpinto darbo laiko
ir darbuotojų darbo užmokesčio subsidijavimo sistemomis ir baigiant naujomis savarankiškai
dirbančių asmenų pajamų rėmimo sistemomis. SURE lėšomis taip pat galima remti kai kurias su
sveikata susijusias priemones. Priemonė SURE rodo reikšmingą ES teikiamo finansavimo šaltinių
pokytį, nes ji finansuojama kapitalo rinkose Komisijos gautomis paskolomis. Šios lėšos skirtos 19-ai
priemonėje dalyvaujančių valstybių narių, kad jos galėtų jas naudoti savo nacionalinėse reagavimo
į COVID-19 programose. Tačiau, rodydamos solidarumą, visos 27 ES valstybės narės sutiko bendrai
garantuoti paskolas. Jei kuri nors valstybė narė ateityje paskolos negrąžina, visos kitos valstybės
narės gali būti laikomos solidariai atsakingomis už 25 % visos paskolos sumos proporcingai pagal jų
santykinę gerovę. Likusi dalis garantuojama ES biudžeto lėšomis.
„Remiantis naujausiais skaičiavimais, 2020 m. pagal priemonę SURE paramą gavo apie 31 milijonas
žmonių ir 2,5 milijono įmonių, – teigė auditui vadovausianti Audito Rūmų narė Iliana Ivanova. –
Beveik 90 milijardų eurų jau išmokėta. Tai didžiulė ES paramos suma. Norime išsiaiškinti, ar Europos
Komisijos atsakas siekiant padėti krizės paveiktiems ES darbuotojams ir įmonėms išsaugoti darbo
vietas buvo veiksmingas. ES galės remtis mūsų audito ataskaitos išvadomis ir rekomendacijomis
rengdama panašias programas, jeigu tokio masto krizė vėl kada nors pasikartotų. “
Auditoriai vertins, ar su priemone SURE susiję Komisijos veiksmai buvo savalaikiai ir tinkami ir ar
Komisija parengė patikimą priemonės įgyvendinimo stebėsenos ir ataskaitų teikimo sistemą.

Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų preliminarios audito apžvalgos pagrindines mintis. Visa apžvalga pateikta
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Bendra informacija
Priemonė SURE yra laikina priemonė, kurios tikslas – remti valstybių narių atsaką į COVID-19 krizės
poveikį užimtumui. Iki 2022 m. sausio pabaigos ES Taryba buvo patvirtinusi pagal programą skirtą
beveik 95 milijardų eurų finansinę paramą, ir 90 milijardų eurų šios sumos jau išmokėta.
Preliminarios audito apžvalgos pagrįstos prieš audito pradžią atliktu parengiamuoju darbu. Jos
neturėtų būti laikomos audito pastabomis, išvadomis ar rekomendacijomis. Preliminari audito
apžvalga 01/2022 „Parama nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos mažinti (SURE)“
pateikiama anglų kalba Audito Rūmų interneto svetainėje.
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