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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 14. december 2022 

Hurtig EU-reaktion på 100 milliarder euro til 
jobbevarelse under covid-19-pandemien, men 
med uklar effekt 
EU reagerede hurtigt med sit værktøj til ydelse af støtte på 100 milliarder euro til kriseramte 
arbejdstagere og virksomheder (SURE) i medlemsstaterne og mindskede dermed risikoen for 
massive afskedigelser som følge af covid-19-pandemien. Sådan lyder det i en ny beretning fra 
Den Europæiske Revisionsret. SURE's effekt på jobbevarelsen kan imidlertid ikke vurderes 
korrekt på grund af den måde, hvorpå Europa-Kommissionen udformede det nye værktøj, og på 
grund af manglen på gode data på nationalt plan. For at udlede erfaringer til brug for fremtidige 
kriseværktøjer bør Kommissionen nu foretage en fuldstændig vurdering af SURE-støtten. Dette 
vil bl.a. give mulighed for at undersøge, hvordan risikoen for svig blev minimeret, ikke mindst i 
lyset af at alle på nær ét af de lande, der anvendte SURE, indberettede uregelmæssigheder og 
påstået svig. 
 
Covid-19-pandemien bragte millioner af job i fare i Europa. EU reagerede hurtigt ved at indføre 
SURE-værktøjet, som yder langfristede lån med lave omkostninger til landene i hele EU. Landene 
kan bruge pengene til at oprette eller udvide deres jobbevarelsesordninger, f.eks. 
arbejdsfordelings-, orlovs- og løntilskudsordninger, og til sundhedsforanstaltninger. 19 lande har 
anmodet om lån, og næsten 92 milliarder euro er allerede blevet udbetalt. Lånene til Italien og 
Spanien tegner sig for mere end halvdelen af dette beløb. 
 
"SURE-rammen afspejlede, at der var tale om en nødsituation, og stillede hurtigt og effektivt EU-
midler til rådighed for at afbøde pandemiens indvirkning på arbejdstagere og virksomheder," siger 
Iliana Ivanova, det medlem af Revisionsretten, der ledte revisionsarbejdet. "SURE's fulde reelle 
effekt er dog stadig ukendt. Trods visse tegn på, at der blev opnået et vellykket resultat, er der ikke 
nok hårde data til at vurdere, hvor mange job der rent faktisk blev reddet." 
 
Det lykkedes Kommissionen at levere SURE-midlerne hurtigt til medlemsstaterne, nemlig syv 
måneder efter, at covid-19 blev erklæret for en pandemi, hvilket var hurtigere end under de 
normale finansieringsprocedurer. Trods visse tegn på, at SURE nåede ud til millioner af 
arbejdstagere i den alvorligste periode af krisen, kan dets bidrag til mindskelse af arbejdsløshed 
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ikke vurderes fuldt ud. Dette skyldes til dels, at instrumentets effekt ikke kan udskilles fra den 
effekt, landenes egne støtteordninger har. 

EU's innovative regler vedrørende SURE giver medlemsstaterne stor frihed til at vælge, hvad 
pengene skal bruges til. Reglerne stiller desuden ikke krav om, at Kommissionen skal vurdere, om 
landenes kontrolsystemer er tilstrækkeligt robuste. I den forbindelse understreger revisorerne, at 
kriseberedskabsforanstaltninger, som f.eks. jobbevarelsesordninger, ofte udsættes for misbrug. I 
forbindelse med SURE opdagede 18 ud af 19 lande uregelmæssigheder eller svig og undersøgte 
alle sådanne tilfælde, hvilket førte til inddrivelse af uretmæssigt anvendte midler i 13 lande. 
Kommissionen iværksatte ikke selv nogen undersøgelser og begrundede dette med, at det er 
medlemsstaterne, der har ansvaret herfor. Hvis der opdages misbrug, medfører dette ingen større 
finansiel risiko for EU-budgettet, fordi det er landene, der skal tilbagebetale lånene. EU vil dog blive 
udsat for en omdømmemæssig risiko, hvis foranstaltninger, der finansieres via EU-budgettet, 
opfattes som værende udsat for svig. 

Kommissionen skønnede, at de lande, der anvender SURE, har sparet ca. 8,5 milliarder euro i 
renter takket være EU's AAA-kreditvurdering. Italien, Spanien, Rumænien, Polen og Grækenland 
tegner sig for 86 % af de samlede anslåede besparelser.  

Baggrundsoplysninger  

SURE er et midlertidigt værktøj, der udløber i år. For at finansiere lånene låner Kommissionen på 
kapitalmarkederne ved at udstede obligationer. Det er første gang, Kommissionen har udstedt 
sociale obligationer, som kræver positive sociale resultater. De 27 EU-medlemslande garanterer i 
fællesskab 25 % af alle SURE-lånene, hvilket er en sikkerhedsforanstaltning, hvis et land skulle 
misligholde sine tilbagebetalinger. De resterende 75 % garanteres af EU-budgettet. Kommissionen 
vurderer, at SURE støttede ca. 31,5 millioner personer og 2,5 millioner virksomheder i 2020, og at 
ni millioner personer i 2021 var omfattet af jobbevarelsesordninger finansieret af SURE.  

Særberetning 28/2022 "Instrumentet for støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en 
nødsituation (SURE): SURE-finansieringen bidrog til jobbevarelsen under covid-19-krisen, men 
dens fulde effekt er ukendt" kan fås på Revisionsrettens websted. 
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