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Persbericht 
Luxemburg, 14 maart 2022 

EU-auditors controleren steun van de EU 
voor werknemers tijdens de pandemie 
Toen de COVID-19-pandemie in 2020 uitbrak, voerden de lidstaten steunregelingen in voor 
werknemers wier middelen van bestaan gedestabiliseerd waren door de grootschalige sluiting 
van diverse sectoren van de EU-economie. De EU verleende haar eigen steun aan deze 
maatregelen in de vorm van het SURE-instrument (“temporary Support to mitigate 
Unemployment Risks in an Emergency”), een middel voor tijdelijke steun om het risico op 
werkloosheid te beperken in een noodtoestand. Door deze regeling kon de EU leningen tot 
100 miljard EUR verstrekken ter ondersteuning van de eigen regelingen van de lidstaten, die 
gericht waren op werknemers wier inkomen als gevolg van de pandemie in gevaar was. De 
Europese Rekenkamer (ERK) bereidt een controle voor om na te gaan of de Europese Commissie 
met het SURE-instrument doeltreffend heeft gereageerd op het risico op werkloosheid in de EU 
ten gevolge van de pandemie. 
 
Het SURE-instrument is ontworpen en uitgevoerd in reactie op de zich ontwikkelende COVID-19-
crisis. Het was opgezet als aanvulling op de eigen regelingen van de lidstaten voor het behoud van 
de werkgelegenheid en varieerde van traditionele regelingen voor arbeidstijdverkorting en 
loonsubsidies voor werknemers tot nieuwe inkomenssteunregelingen voor zelfstandigen. SURE 
kan daarnaast ondersteuning bieden aan sommige maatregelen op gezondheidsgebied. Het SURE-
instrument betekent een belangrijke ontwikkeling in de wijze waarop EU-middelen worden 
gefinancierd, aangezien het wordt bekostigd door leningen die de Commissie op de 
kapitaalmarkten opneemt. Die middelen zijn verstrekt aan de 19 lidstaten die deelnemen aan het 
instrument, zodat zij deze in hun nationale regelingen voor COVID-19-respons kunnen gebruiken. 
Uit solidariteit hebben alle 27 EU-lidstaten er echter mee ingestemd de leningen gezamenlijk te 
garanderen. Indien een lidstaat in de toekomst de leningen niet aflost, kunnen alle andere lidstaten 
gezamenlijk aansprakelijk worden gesteld voor 25 % van het totale geleende bedrag in verhouding 
tot hun relatieve welvaart. De rest wordt gegarandeerd door de EU-begroting. 
 
“Volgens de meest recente schattingen hebben in 2020 ongeveer 31 miljoen mensen en 2,5 miljoen 
ondernemingen steun ontvangen in het kader van het SURE-instrument”, aldus Iliana Ivanova, het 
ERK-lid dat de controle zal leiden. “Bijna 90 miljard EUR is al uitbetaald. Dat is een enorm bedrag 
aan EU-steun. We willen onderzoeken of de respons van de Europese Commissie doeltreffend was 
in haar streven om werknemers en bedrijven in de EU die door de crisis zijn getroffen, te helpen 
banen intact te houden. Aan de hand van de conclusies en aanbevelingen in ons controleverslag 
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kan de EU lessen trekken voor soortgelijke regelingen, mocht een crisis van deze omvang zich nog 
eens voordoen. ” 
 
De controleurs zullen beoordelen of de maatregelen van de Commissie met betrekking tot het 
SURE-instrument op tijd kwamen en passend waren en of de Commissie een solide kader heeft 
ontwikkeld voor de monitoring van en verslaglegging over de uitvoering van het instrument. 
 
 
Achtergrondinformatie 
Het SURE-instrument is een tijdelijk instrument ter ondersteuning van de eigen respons van de 
lidstaten op de gevolgen van de COVID-19-crisis voor de werkgelegenheid. Eind januari 2022 had 
de Raad van de EU bijna 95 miljard EUR aan financiële steun in het kader van de regeling 
goedgekeurd, waarvan 90 miljard EUR reeds was uitbetaald. 
 
Vooruitblikken op de controle zijn gebaseerd op het voorbereidende werk dat is verricht voor 
aanvang van een controle. Zij mogen niet worden beschouwd als controleopmerkingen, conclusies 
of aanbevelingen. Vooruitblik op de controle 01/2022 ”Support to mitigate Unemployment Risks in 
an Emergency (SURE)” is in het Engels beschikbaar op de website van de ERK. 
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