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ES revidenti pārbauda ES atbalstu darba
ņēmējiem pandēmijas laikā
Kad 2020. gadā sākās Covid-19 pandēmija, dalībvalstis ieviesa shēmas, ar kurām atbalstīt darba
ņēmējus, kuru iztikas līdzekļus destabilizēja dažādu ES ekonomikas nozaru plaša mēroga
slēgšana. ES savukārt sniedza atbalstu šiem pasākumiem ar instrumentu SURE, kas ir pagaidu
atbalsta instruments bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā. Šā instrumenta ietvaros ES
izdevās piešķirt aizdevumus 100 miljardu EUR apmērā dalībvalstu shēmām, kuru mērķis ir
atbalstīt darba ņēmējus, ja viņu ienākumi pandēmijas dēļ bijuši pakļauti riskam. Eiropas Revīzijas
palāta gatavo revīziju, lai noteiktu, vai Eiropas Komisija ar instrumentu SURE efektīvi reaģēja uz
pandēmijas izraisīto bezdarba risku Eiropas Savienībā.
Instrumentu SURE izstrādāja un īstenoja, reaģējot uz Covid-19 krīzi. Šis instruments bija paredzēts
kā papildinājums pašu dalībvalstu nodarbinātības saglabāšanas shēmām, kuras aptvēra gan
tradicionālas saīsināta darba laika un algu subsīdiju shēmas, gan jaunas ienākumu atbalsta shēmas
pašnodarbinātām personām. Ar instrumentu SURE var atbalstīt arī noteiktus veselības pasākumus.
Instruments SURE ir nozīmīgs pavērsiens veidā, kādā tiek iegūts ES finansējums, jo instrumentu
finansē ar aizdevumiem, ko Komisija piesaista kapitāla tirgū. Iegūtais finansējums ir piešķirts
19 dalībvalstīm, kuras piedalās instrumentā, un šo finansējumu var izmantot dalībvalstu Covid-19
reaģēšanas shēmās. Apliecinot solidaritāti, aizdevumus kopīgi garantēt ir piekritušas visas
27 ES dalībvalstis. Ja kāda dalībvalsts nespēs aizdevumu atmaksāt, visas pārējās dalībvalstis būs
solidāri atbildīgas par 25 % no kopējās aizdevuma summas proporcionāli valsts relatīvajai
labklājībai. Pārējo daļu garantē no ES budžeta.
“Jaunākās aplēses liecina, ka aptuveni 31 miljons cilvēku un 2,5 miljoni uzņēmumu 2020. gadā
saņēma atbalstu no instrumenta SURE,” sacīja ERP locekle Iliana Ivanova, kura vadīs revīziju. “Jau
ir izmaksāti gandrīz 90 miljardi EUR. Tas ir milzīgs ES atbalsta apjoms. Mēs vēlamies noskaidrot, vai
Eiropas Komisijas reakcija efektīvi palīdzēja krīzes skartajiem darba ņēmējiem un uzņēmumiem
Eiropas Savienībā saglabāt darbvietas. Mūsu revīzijas ziņojuma secinājumi un ieteikumi palīdzēs
ES mācīties no pieredzes, kas noderēs līdzīgām shēmām, ja šāda mēroga krīze jebkad atkārtosies.
”
Revidenti novērtēs, vai Komisijas darbības attiecībā uz instrumentu SURE bija savlaicīgas un
atbilstošas un vai Komisija ir izstrādājusi stabilu satvaru instrumenta īstenošanas uzraudzībai un
ziņošanai par to.

Šajā preses relīzē aprakstīti galvenie punkti, kas iekļauti Eiropas Revīzijas palātas ieskatā gaidāmajā revīzijā. Tā pilns teksts ir pieejams
Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu.
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Vispārīga informācija
Instruments SURE ir pagaidu pasākums, kura mērķis ir atbalstīt dalībvalstu reakciju uz Covid-19
krīzes ietekmi uz nodarbinātību. Līdz 2022. gada janvāra beigām ES Padome instrumenta
īstenošanai bija apstiprinājusi finansiālu atbalstu gandrīz 95 miljardu EUR apmērā, no kuriem
90 miljardi EUR jau bija izmaksāti.
Ieskats gaidāmajā revīzijā ir dokuments, kura pamatā ir sagatavošanas darbs, kas veikts pirms
revīzijas sākšanas. Tajos paustās atziņas nav uzskatāmas par revīzijas apsvērumiem, secinājumiem
vai ieteikumiem. Ieskats gaidāmajā revīzijā 01/2022 “Atbalsts bezdarba risku mazināšanai ārkārtas
situācijā (SURE)” ir pieejams angļu valodā ERP tīmekļa vietnē.
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