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Jak UE pomogła osobom zagrożonym
bezrobociem przez pandemię?
Wraz z wybuchem pandemii COVID-19 w 2020 r. niektóre sektory gospodarki unijnej praktycznie
przestały funkcjonować. W odpowiedzi państwa członkowskie stworzyły programy pomocowe
dla osób, które straciły źródła utrzymania. Na te właśnie programy Unia przeznaczyła własne
środki finansowe pod postacią instrumentu SURE. To tymczasowe wsparcie ma na celu
zmniejszenie zagrożenia bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej. Dzięki SURE Unia może udzielać
państwom członkowskim pożyczek sięgających w sumie 100 mld euro, które pozwolą im
dofinansować wspomniane krajowe programy pomocowe. Europejski Trybunał Obrachunkowy
zamierza skontrolować, czy ustanawiając instrument SURE, Komisja Europejska skutecznie
zareagowała na zagrożenie bezrobociem w UE wywołane pandemią.
Komisja Europejska utworzyła instrument SURE w reakcji na pogłębiający się kryzys na rynku pracy
wywołany przez pandemię COVID-19. W zamyśle instrument ten ma uzupełnić krajowe programy
ochrony miejsc pracy, które w poszczególnych krajach oferują już różne rozwiązania, takie jak
stosowane wcześniej zmniejszenie wymiaru czasu pracy, dofinansowanie wynagrodzeń
pracowników czy systemy uzupełniania dochodów osób samozatrudnionych. Pieniądze z SURE
można też przeznaczyć na pewne działania w dziedzinie zdrowia publicznego. Aby sfinansować
SURE, Komisja zaciągnęła pożyczki na rynkach kapitałowych. To nowy sposób finansowania takich
instrumentów. Zgromadzone w ten sposób środki Unia przekazała 19 państwom, które przystąpiły
do SURE. I choć pieniądze zostaną wydane na programy kryzysowe w tych właśnie państwach, to
w dowód solidarności wszystkich 27 członków UE zgodziło się wspólnie udzielić gwarancji na
pożyczki. Oznacza to, że jeśli w przyszłości jedno z zadłużonych państw nie będzie w stanie spłacić
pożyczki, wszystkie pozostałe państwa członkowskie będą zobowiązane do spłaty 25% pożyczonej
kwoty, proporcjonalnie do swojego poziomu zamożności. Pozostała część pożyczki jest
gwarantowana z budżetu UE.
– Zgodnie z ostatnimi szacunkami pomoc w ramach SURE otrzymało w 2020 r. około 31 mln ludzi
i 2,5 mln firm – poinformowała Iliana Ivanova, członkini Trybunału odpowiedzialna za tę kontrolę.
Dodała, że Komisja wypłaciła państwom beneficjentom już prawie 90 mld euro pomocy unijnej –
to ogromna kwota. Ivanova potwierdziła, że kontrolerzy zamierzają zbadać, czy Komisji
Europejskiej rzeczywiście udało się zrealizować założony cel, czyli pomóc pracownikom
i przedsiębiorstwom w UE dotkniętym skutkami kryzysu w utrzymaniu zatrudnienia. Chodzi też
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o to, aby UE mogła wykorzystać wnioski i zalecenia z tej kontroli w przyszłości, w razie gdyby
dotknął ją kryzys o podobnej skali.
Kontrolerzy ocenią, czy wcielając instrument w życie, Komisja działała adekwatnie i terminowo,
a także, czy opracowała solidne zasady monitorowania i sprawozdawczości dla instrumentu.
Informacje ogólne
SURE to tymczasowy instrument, który UE stworzyła po to, by wspomóc państwa członkowskie
w ich samodzielnych próbach zaradzenia skutkom kryzysu na rynku pracy wywołanego pandemią
COVID-19. Do końca stycznia 2022 r. Rada UE zatwierdziła prawie 95 mld euro pomocy finansowej
w ramach SURE, z czego faktycznie wypłacono już 90 mld euro.
Wprowadzenia do kontroli opierają się na wynikach prac przygotowawczych podjętych przed
rozpoczęciem zadania kontrolnego. Nie zawierają uwag, wniosków ani zaleceń pokontrolnych.
Wprowadzenie do kontroli nr 01/2022 pt. „Wsparcie w celu zmniejszenia zagrożeń związanych
z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej (SURE)” jest dostępne na stronie internetowej Trybunału
w języku angielskim.
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