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ELi audiitorid plaanivad kontrollida 
pandeemia ajal töötajatele antud ELi 
toetust 
Kui COVID-19 pandeemia 2020. aastal puhkes, kehtestasid liikmesriigid süsteemid nende 
töötajate toetamiseks, kelle elatusvahendid olid ELi eri majandussektorite ulatusliku sulgemise 
tõttu ohustatud. EL toetas neid meetmeid TERA rahastu kaudu, mis pakub eriolukorras ajutist 
toetust töötuseriski leevendamiseks. Vahend on võimaldanud ELil anda laene kuni 100 miljardi 
euro väärtuses, et toetada liikmesriikide kavasid nende töötajate abistamiseks, kelle sissetulek 
oli pandeemia tõttu ohus. Euroopa Kontrollikoda valmistab ette auditit, et teha kindlaks, kas 
Euroopa Komisjon reageeris TERA kaudu tulemuslikult pandeemiast tingitud töötuse ohule ELis. 
 
TERA loodi ja võeti kasutusele vastusena arenevale COVID-19 kriisile. See oli mõeldud täiendama 
liikmesriikide enda tööhõive säilitamise kavasid, nagu traditsiooniline lühendatud tööaeg ja 
palgatoetuste kavad töötajatele või uued sissetulekutoetuste kavad füüsilisest isikust ettevõtjate 
jaoks. TERAst võib toetada ka mõningaid tervisega seotud meetmeid. TERA kujutab endast olulist 
arengut ELi toetuste rahastamises, kuna seda rahastatakse laenude kaudu, mida komisjoni võtab 
kapitaliturgudelt. Need vahendid on eraldatud rahastamisvahendis osalevale 19 liikmesriigile, kes 
võivad neid kasutada oma riiklikes COVID-19-le reageerimise kavades. Kuid solidaarsuse 
näitamiseks on kõik ELi 27 liikmesriiki kokku leppinud, et nad tagavad laenud ühiselt. Kui liikmesriik 
tulevikus laenu tagasi ei maksa, võib kõiki teisi liikmesriike pidada solidaarselt vastutavaks 25% 
ulatuses kogu laenusummast proportsionaalselt nende suhtelise jõukusega. Ülejäänu tagatakse ELi 
eelarvest. 
 
„Viimased hinnangud näitavad, et 2020. aastal sai TERA rahastust toetust ligikaudu 31 miljonit 
inimest ja 2,5 miljonit ettevõtet,“ ütles auditit juhtiv kontrollikoja liige Iliana Ivanova. „Peaaegu 90 
miljardit eurot on juba välja makstud. See on väga suur ELi toetus. Soovime uurida, kas Euroopa 
Komisjoni reageering pandeemiale oli tõhus, et aidata kriisi tõttu kannatanud ELi töötajatel ja 
ettevõtjatel oma töökohad säilitada. Meie auditiaruande järeldused ja soovitused aitavad ELil 
kasutada oma kogemusi sarnaste kavade puhul, kui samalaadne kriis peaks korduma. “ 
 
Audiitorid hindavad, kas komisjoni meetmed TERA raames olid õigeaegsed ja asjakohased ning kas 
komisjon on välja töötanud tugeva raamistiku rahastamisvahendi rakendamise järelevalveks ja 
aruandluseks. 
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Selgitav taustteave 
TERA on ajutine vahend, mille eesmärk on toetada liikmesriikide reageerimist COVID-19 kriisi 
mõjule tööhõivele. 2022. aasta jaanuari lõpuks oli ELi nõukogu kava raames heaks kiitnud peaaegu 
95 miljardi euro suuruse rahalise toetuse, millest 90 miljardit eurot oli juba välja makstud. 
 
Audititutvustused põhinevad enne auditi algust tehtud ettevalmistaval tööl. Neid ei tuleks 
käsitleda auditi tähelepanekute, järelduste või soovitustena. Audititutvustus 01/2022 „Tööhõive 
toetamise erakorraline rahastu (TERA)“ on inglise keeles kättesaadav kontrollikoja veebisaidil. 
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