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Revizorji EU bodo preverili podporo EU za 
delavce med pandemijo 
Ob pojavu pandemije COVID-19 leta 2020 so države članice uvedle sheme za podporo delavcev, 
katerih možnosti preživljanja so bile ogrožene zaradi obsežnih zaprtij različnih sektorjev 
gospodarstva EU. EU je zagotovila lastno podporo za te ukrepe v obliki instrumenta za začasno 
podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah – instrumenta SURE. Na 
podlagi sheme je EU lahko zagotovila posojila v vrednosti do 100 milijard EUR in z njimi podprla 
lastne sheme držav članic, namenjene podpori delavcev, katerih dohodek je bil ogrožen zaradi 
pandemije. Evropsko računsko sodišče (Sodišče) pripravlja revizijo, da bi ugotovilo, ali se je 
Evropska komisija z instrumentom SURE uspešno odzvala na tveganje brezposelnosti, povezane 
s pandemijo, ki je obstajalo v EU. 
 
Instrument SURE je bil zamišljen in se izvaja kot odziv na sedanjo krizo zaradi pandemije COVID-19. 
Zasnovan je bil kot dopolnitev lastnih shem držav članic za ohranjanje zaposlitev, in sicer od 
običajnih shem skrajšanega delovnega časa in subvencioniranja plač za delavce pa vse do shem 
dohodkovne podpore za samozaposlene. Z njim se lahko podprejo tudi nekateri ukrepi, povezani z 
zdravjem. Instrument SURE pomeni bistven napredek v načinu, kako se financirajo sredstva EU, saj 
se financira s posojili, ki jih Komisija pridobi na kapitalskih trgih. Ta sredstva so bila zagotovljena 19 
državam članicam, ki sodelujejo v instrumentu, v podporo lastnim nacionalnim shemam za odziv 
na COVID-19. Vendar v znak solidarnosti za posojila jamči vseh 27 držav članic EU skupaj. Če torej 
katera od držav članic v prihodnosti ne bo uspela odplačati posojila, bodo vse druge države članice 
solidarno obvezane kriti 25 % skupnega zneska posojila, in sicer sorazmerno z njihovo relativno 
blaginjo. Preostanek je zajamčen s proračunom EU. 
 
„Po zadnjih ocenah naj bi leta 2020 v okviru instrumenta SURE podporo prejelo 31 milijonov oseb 
in 2,5 milijona podjetij,“ je povedala članica Evropskega računskega sodišča Iliana Ivanova, ki bo 
vodila revizijo. „Izplačanih je bilo že skoraj 90 milijard EUR, kar je za podporo EU velikanski znesek. 
Sodišče želi preučiti, ali je Evropska komisija s svojim odzivom uspešno dosegla svoj namen, in sicer 
pomagati delavcem in podjetjem v EU, ki jih je prizadela kriza, da ohranijo delovna mesta. EU bo 
na podlagi zaključkov in priporočil v našem revizijskem poročilu pridobila spoznanja za podobne 
sheme, namenjene morebitnim krizam takega obsega v prihodnosti.“ 
 
Revizorji bodo ocenili, ali so bili ukrepi Komisije v zvezi z instrumentom SURE pravočasni in primerni 
ter ali je Komisija razvila zanesljiv okvir za spremljanje izvajanja instrumenta in poročanje o njem. 

https://www.eca.europa.eu/
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Splošne informacije 
Instrument SURE je začasen instrument, s katerim EU podpira odzive držav članic na posledice krize 
zaradi COVID-19 za zaposlovanje. Svet Evropske unije je do konca januarja 2022 v okviru tega 
instrumenta odobril skoraj 95 milijard EUR finančne podpore, od katerih jih je bilo 90 milijard EUR 
že izplačanih. 
 
Napovedniki revizije temeljijo na pripravljalnem delu, opravljenem pred začetkom revizije. Niso 
revizijska opažanja, zaključki ali priporočila. Napovednik revizije 01/2022 Support to mitigate 
Unemployment Risks in an Emergency (SURE) (Podpora za ublažitev tveganj za brezposelnost v 
izrednih razmerah (SURE)) je na voljo v angleščini na spletišču Sodišča. 
 

Kontakti za medije 
ECA press office: press@eca.europa.eu 

- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – T: (+352) 691 553 547 
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – T: (+352) 691 551 502 
- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu – T: (+352) 621 552 224 

 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
mailto:press@eca.europa.eu
mailto:claudia.spiti@eca.europa.eu
mailto:vincent.bourgeais@eca.europa.eu
mailto:damijan.fiser@eca.europa.eu

