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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 14. marts 2022 

EU-revisorerne vil undersøge EU's støtte til 
arbejdstagere under pandemien 
Da covid-19-pandemien ramte i 2020, indførte medlemsstaterne ordninger til støtte for 
arbejdstagere, hvis indkomstmuligheder var blevet usikre på grund af den omfattende lukning 
af flere sektorer i EU's økonomi. EU ydede sin egen støtte til disse tiltag i form af SURE-
instrumentet - et instrument for midlertidig støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i 
en nødsituation. Ordningen har gjort det muligt for EU at yde lån på op til 100 milliarder euro for 
at støtte de ordninger, medlemsstaterne indførte for at hjælpe arbejdstagere, hvis indtægt var i 
fare på grund af pandemien. Den Europæiske Revisionsret er i gang med at forberede en revision, 
der skal fastslå, om Europa-Kommissionen med SURE-instrumentet reagerede effektivt på 
risikoen for pandemirelateret arbejdsløshed i EU. 
 
SURE-instrumentet blev udformet og gennemført som reaktion på den tiltagende covid-19-krise. 
Det blev udtænkt som et supplement til medlemsstaternes egne ordninger for bevarelse af 
beskæftigelsen - fra løntilskud og nedsat arbejdstid i traditionel forstand for arbejdstagere til nye 
indkomststøtteordninger for selvstændige. Det kan også støtte en række sundhedsrelaterede 
foranstaltninger. Med SURE-instrumentet er der sket en betydelig udvikling med hensyn til, 
hvordan EU-støtte kan finansieres, da det finansieres gennem lån, Kommissionen har optaget på 
kapitalmarkederne. Disse midler er blevet givet til de 19 medlemsstater, der deltager i 
instrumentet, så de kan anvende dem i deres nationale reaktion på covid-19. Alle EU's 
27 medlemsstater er for at vise deres solidaritet blevet enige om at garantere for disse lån i 
fællesskab. Hvis en medlemsstat i fremtiden ikke foretager en tilbagebetaling på lånene, kan alle 
de andre medlemsstater blive holdt solidarisk ansvarlige for 25 % af det samlede lånebeløb i 
forhold til deres relative velstand. Det resterende beløb garanteres af EU-budgettet. 
 
"Ifølge de seneste skøn modtog omkring 31 millioner mennesker og 2,5 millioner virksomheder 
støtte under SURE-instrumentet i 2020," siger Iliana Ivanova, det medlem af Revisionsretten, der 
skal lede revisionsarbejdet. "Næsten 90 milliarder euro er allerede blevet udbetalt. Det er massiv 
støtte fra EU. Vi vil undersøge, om Europa-Kommissionens reaktion var effektiv med hensyn til 
målet om at bidrage til at bevare beskæftigelsen for kriseramte arbejdstagere og virksomheder i 
EU. Konklusionerne og anbefalingerne i vores revisionsberetning vil hjælpe EU med at indhøste 
erfaringer, der kan bruges til lignende ordninger i tilfælde af en ny krise af dette omfang." 
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Revisorerne vil vurdere, om Kommissionens tiltag vedrørende SURE-instrumentet var rettidige og 
relevante, og om Kommissionen har udviklet en solid ramme for overvågning og rapportering i 
forbindelse med gennemførelsen af instrumentet. 
 
 
Baggrundsoplysninger 
SURE-instrumentet er et midlertidigt instrument, der skal støtte medlemsstaternes egen indsats 
for at begrænse covid-19-krisens konsekvenser for beskæftigelsen. Ved udgangen af januar 2022 
havde EU-Rådet under ordningen godkendt næsten 95 milliarder euro i finansiel støtte, hvoraf 
90 milliarder euro allerede var blevet udbetalt. 
 
Orienteringer om kommende revisioner er baseret på det forberedende arbejde, der er udført før 
revisionens start. De skal ikke betragtes som revisionsbemærkninger, konklusioner eller 
anbefalinger. Orientering om kommende revision 01/2022 med titlen "Support to mitigate 
Unemployment Risks in an Emergency (SURE)" kan fås på engelsk på Revisionsrettens websted. 
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