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Auditoři EU budou kontrolovat podporu EU
pro pracovníky během pandemie
Když v roce 2020 vypukla pandemie COVID-19, zavedly členské státy programy na podporu
pracovníků, jejichž živobytí bylo destabilizováno v důsledku rozsáhlých uzavírek nejrůznějších
odvětví hospodářství EU. EU poskytla pro tato opatření svou vlastní podporu v podobě nástroje
SURE – nástroje pro dočasnou podporu na zmínění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci.
Tento program Unii umožnil zajistit úvěry do objemu až 100 miliard EUR na podporu vlastních
programů členských států určených pracovníkům, jejichž příjmy byly kvůli pandemii ohroženy.
Evropský účetní dvůr připravuje audit, jehož cílem je zjistit, zda reakce Evropské komise
prostřednictvím nástroje SURE na riziko nezaměstnanosti v EU vyvolané pandemií byla účinná.
Nástroj SURE byl vytvořen a zaveden v reakci na krizi související s onemocněním COVID-19. Byl
koncipován jako doplněk vlastních programů členských států na zachování pracovních míst. Jejich
podoba se různila: od klasických režimů zkrácené pracovní doby a mzdových dotací pro pracovníky
až po nové programy podpory příjmů pro samostatně výdělečně činné osoby. Z nástroje SURE je
možné podpořit i některá opatření související s veřejným zdravím. Nástroj SURE zároveň znamená
významný posun v tom, jak je zajišťováno financování EU – je totiž financován z půjček získaných
Komisí na kapitálových trzích. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty 19 členským státům, které
se nástroje účastní, aby je mohly použít ve svých programech reakce na COVID-19. Na výraz
solidarity se ale všech 27 členských států dohodlo, že bude za tyto půjčky ručit společně. Pakliže v
budoucnu některý členský stát půjčku v budoucnu nesplatí, nesou všechny ostatní členské státy
společně odpovědnost za 25 % celkového objemu půjčky úměrně své relativní prosperitě. Zbytek
částky je zaručen rozpočtem EU.
„Z nejnovějších odhadů vyplývá, že v roce 2020 využilo podporu v rámci nástroje SURE přibližně 31
milionů osob a 2,5 milionu podniků,“ uvedla členka EÚD Iliana Ivanova, pod jejímž vedením bude
audit probíhat. „Vyplaceno již bylo téměř 90 miliard EU. To představuje obrovský objem podpory
EU. Budeme zkoumat, zda byla reakce Evropské komise účinná z hlediska jejího cíle, tedy pomoci
pracovníkům a podnikům, na které negativně dopadla krize, uchovat pracovní místa. Závěry a
doporučení z naší auditní zprávy umožní EU vyvodit poučení pro podobné programy v budoucnu,
pakliže by se krize podobného rozměru opakovala.“

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních sděleních zprávy Evropského účetního dvora o připravovaném auditu. Plné znění této
zprávy je k dispozici na internetové stránce eca.europa.eu.
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Auditoři budou posuzovat, zda byla opatření Komise týkající se nástroje SURE včasná a přiměřená
a zda Komise vytvořila solidní rámec pro monitorování toho, jak je nástroj prováděn, a také pro
podávání zpráv o jeho realizaci.
Základní informace
Nástroj SURE je dočasným nástrojem, jehož cílem je podpořit členské státy v jejich reakci na dopad
krize COVID-19 na zaměstnanost. Do konce ledna 2022 schválila v rámci tohoto programu Rada
Evropské unie finanční podporu ve výši téměř 95 miliard EUR, z nichž 90 miliard EUR bylo již
vyplaceno.
Zprávy o připravovaném auditu vycházejí z přípravných prací provedených před zahájením auditu.
Nelze je považovat za auditní připomínky, závěry nebo doporučení. Zpráva o připravovaném auditu
č. 01/2022 „Podpora na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE)“ je k dispozici
v angličtině na internetové stránce EÚD.
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