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Pressmeddelande 
Luxemburg den 14 mars 2022 

EU:s revisorer ska granska EU:s stöd till 
arbetstagare under pandemin 
När covid-19-pandemin slog till 2020 införde EU:s medlemsstater system för att stödja 
arbetstagare som drabbats av försörjningssvårigheter till följd av de omfattande 
nedstängningarna inom olika sektorer av EU:s ekonomi. EU gav eget stöd till dessa åtgärder i 
form av Sure-instrumentet, ett tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en 
krissituation. Systemet har inneburit att EU kunnat bevilja lån på upp till 100 miljarder euro som 
stöd till medlemsstaternas egna system för att stödja arbetstagare som riskerade att förlora sina 
inkomster till följd av pandemin. Europeiska revisionsrätten förbereder en revision för att 
bedöma om Europeiska kommissionen genom Sure-instrumentet reagerade ändamålsenligt på 
den risk för arbetslöshet i EU som pandemin innebar. 
 
Sure-instrumentet togs fram och genomfördes som svar på den framväxande covid-19-krisen. Det 
utformades som ett komplement till medlemsstaternas egna system för att bevara arbetstillfällen, 
det vill säga allt från traditionella system för korttidsarbete och lönesubventioner för arbetstagare 
till nya inkomststödsystem för egenföretagare. Sure kan också stödja vissa hälsorelaterade 
åtgärder. Sure-instrumentet är ett viktigt led i utvecklingen när det gäller finansieringen av EU-
stöd, eftersom det finansieras genom lån som kommissionen tagit upp på kapitalmarknaderna. 
Pengarna har gått till de 19 medlemsstater som deltar i instrumentet och som ska använda dem i 
sina nationella system för insatser mot covid-19. Men för att visa sin solidaritet har EU:s samtliga 
27 medlemsstater gått med på att garantera lånen gemensamt. Om en medlemsstat inte skulle 
kunna betala tillbaka lånen i framtiden kan alla övriga medlemsstater hållas solidariskt ansvariga 
för 25 % av det totala lånebeloppet i förhållande till deras relativa välstånd. Resten garanteras av 
EU:s budget. 
 
”De senaste uppskattningarna visar att omkring 31 miljoner människor och 2,5 miljoner företag 
fick stöd från Sure-instrumentet 2020”, säger Iliana Ivanova, den ledamot av revisionsrätten som 
kommer att leda revisionen. ”Nästan 90 miljarder euro har redan betalats ut. Det är ett enormt 
belopp i EU-stöd. Vi vill undersöka om kommissionen genom sin reaktion på ett ändamålsenligt sätt 
lyckades hjälpa krisdrabbade arbetstagare och företag i EU att bevara antalet arbetstillfällen. 
Slutsatserna och rekommendationerna i vår granskningsrapport kommer att hjälpa EU att samla 
lärdomar inför liknande system, om en kris av samma omfattning skulle inträffa igen.”  
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Revisorerna kommer att bedöma om kommissionen vidtog sina åtgärder inom Sure-instrumentet 
i rätt tid och på ett lämpligt sätt samt om den har utvecklat en stabil ram för att övervaka och 
rapportera om genomförandet av instrumentet. 
 
 
Bakgrundsinformation 
Sure-instrumentet är ett tillfälligt instrument som ska stödja medlemsstaternas egna insatser mot 
covid-19-krisens inverkan på sysselsättningen. I slutet av januari 2022 hade Europeiska unionens 
råd godkänt nästan 95 miljarder euro i ekonomiskt stöd inom ramen för systemet, varav 
90 miljarder euro redan hade betalats ut. 
 
Förhandsbeskrivningar av revisioner bygger på förberedande arbete som utförts innan revisionen 
inleds. De ska inte ses som granskningsiakttagelser, slutsatser eller rekommendationer. 
Förhandsbeskrivning 01/2022 av en revision av det europeiska instrumentet för tillfälligt stöd för 
att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (Sure) finns på engelska på revisionsrättens 
webbplats. 
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