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Pressmeddelande 
Luxemburg den 14 december 2022 

Oklart hur mycket EU:s snabba stöd på 
100 miljarder euro bidrog till att rädda jobb 
under pandemin 
EU reagerade snabbt med 100 miljarder euro i stöd till krisdrabbade arbetstagare och företag i 
medlemsländerna för att förhindra massiva uppsägningar under pandemin. Detta konstaterar 
Europeiska revisionsrätten i en ny rapport. Det går dock inte att bedöma exakt vilken effekt 
stödet har haft på jobben. Detta beror dels på hur Europeiska kommissionen utformade det, 
dels på att det saknas bra uppgifter från medlemsländerna. Kommissionen bör nu utvärdera 
stödet ordentligt och dra lärdomar inför framtida krisverktyg. Samtidigt kan den ta reda på vad 
som har gjorts för att minimera bedrägeririsken, eftersom alla utom ett av de länder som 
använt stödet har rapporterat oriktigheter och påstådda bedrägerier. 
 
Covid-19-pandemin hotade miljontals arbetstillfällen i Europa. EU reagerade snabbt genom att 
inrätta Sure-instrumentet, som kan tillhandahålla billiga långfristiga lån till länder i hela EU. 
Pengarna kan användas till att inrätta nya eller utvidga befintliga system, till exempel 
korttidsarbete, permittering och lönesubventioner, samt till hälsorelaterade åtgärder. Nitton 
länder har begärt lån, och nästan 92 miljarder euro har redan betalats ut. Av detta har mer än 
hälften lånats ut till Italien och Spanien. 
 
”Sure var ett svar på den akuta situationen och ett snabbt och effektivt sätt att tillgängliggöra 
EU-medel som skulle minska pandemins effekter på arbetstagare och företag”, säger 
Iliana Ivanova, den ledamot av revisionsrätten som ledde revisionen. ”Men vi vet fortfarande inte 
vilken effekt det har haft i praktiken. Det finns tecken på att det var framgångsrikt, men vi har 
inte tillräckligt med säkra uppgifter för att kunna bedöma hur många jobb som faktiskt 
räddades.” 
 
Kommissionen lyckades betala ut Sure-stöd till medlemsstaterna redan sju månader efter det att 
pandemin hade utlysts, vilket är snabbare än vid normala finansieringsförfaranden. Men trots att 
vissa uppgifter tyder på att miljontals arbetstagare gynnades av Sure-stöd under krisens svåraste 
period går det inte att bedöma exakt hur mycket det bidrog till att hålla arbetslösheten nere. Detta 
beror delvis på att det inte går att skilja Sure-stödet från ländernas egna stödsystem. 
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De nya EU-reglerna för Sure ger medlemsstaterna stort utrymme att själva välja vad pengarna ska 
användas till. Dessutom måste inte kommissionen bedöma om ländernas kontrollsystem är 
tillräckligt robusta. Mot bakgrund av detta betonar revisorerna att krishanteringsåtgärder, såsom 
system för att bevara arbetstillfällen, ofta riskerar att missbrukas. Av totalt 19 länder angav 18 att 
de hade upptäckt oriktigheter eller bedrägerier i samband med Sure-stödet och att de hade utrett 
samtliga sådana fall. Detta resulterade i att 13 länder krävde tillbaka felaktigt använda medel. 
Kommissionen inledde inte några egna utredningar med motiveringen att det var 
medlemsländernas ansvar. Det faktum att länderna måste betala tillbaka lånen gör att den 
ekonomiska risken för EU-budgeten är begränsad om felaktigheter skulle upptäckas. Men det kan 
påverka EU:s anseende negativt om de åtgärder som finansieras med EU-budgeten uppfattas vara 
utsatta för bedrägerier. 

Kommissionen uppskattar att de länder som har använt Sure har sparat omkring 8,5 miljarder euro 
i räntebetalningar tack vare EU:s kreditbetyg AAA. Italien, Spanien, Rumänien, Polen och Grekland 
står tillsammans för 86 % av dessa besparingar.  

Bakgrundsinformation  

Sure är ett tillfälligt stödinstrument som löper ut i år. För att finansiera lånen lånar kommissionen 
upp pengar på kapitalmarknaderna genom att emittera obligationer. Detta är första gången som 
kommissionen har emitterat sociala obligationer, det vill säga obligationer som ska ge positiva 
resultat för samhället. Samtliga 27 EU-medlemsstater har lämnat garantier på sammanlagt 25 % 
av det totala lånebeloppet för Sure, vilka kan tas i anspråk om ett land ställer in sina betalningar. 
Resterande 75 % täcks av EU-budgeten. Kommissionen uppskattar att Sure gav stöd till cirka 
31,5 miljoner människor och 2,5 miljoner företag under 2020 och att nio miljoner människor 
gynnades av Sure-finansierade system för bevarande av arbetstillfällen under 2021.  

Särskild rapport 28/2022 Europeiskt instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för 
arbetslöshet i en krissituation (Sure): finansieringen från Sure bidrog till att bevara arbetstillfällen 
under covid-19-krisen, men dess fulla effekt är inte känd finns på revisionsrättens webbplats. 
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