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Il-Lussemburgu, l-14 ta’ Marzu 2022

L-awdituri tal-UE se jivverifikaw l-appoġġ li
l-UE tat lill-ħaddiema matul il-pandemija
Meta faqqgħet il-pandemija tal-COVID-19 fl-2020, l-Istati Membri introduċew skemi biex jagħtu
appoġġ lill-ħaddiema li l-għajxien tagħhom kien tilef l-istabbiltà minħabba li diversi setturi talekonomija tal-UE kienu qed jagħlqu fuq skala kbira. L-UE pprovdiet l-appoġġ tagħha stess lil
dawn il-miżuri fil-għamla tal-istrument SURE – Appoġġ temporanju biex jittaffew ir-Riskji ta’
Qgħad f’Emerġenza. Permezz tal-iskema, l-UE setgħet tipprovdi self sal-valur ta’ EUR 100 biljun
biex tagħti appoġġ lill-iskemi tal-Istati Membri stess li l-mira tagħhom kienet li jingħata appoġġ
lill-ħaddiema li kellhom l-introjtu tagħhom f’riskju b’riżultat tal-pandemija. Il-Qorti Ewropea talAwdituri qed tħejji awditu biex tiddetermina jekk il-Kummissjoni Ewropea rreaġietx b’mod
effettiv għar-riskju ta’ qgħad relatat mal-pandemija fl-UE permezz tal-istrument SURE.
L-istrument SURE ġie kkonċepit u implimentat b’rispons għall-kriżi tal-COVID-19 li kienet qed
tiżvolġi. Huwa tfassal bħala komplement għall-iskemi ta’ preżervazzjoni tal-impjieg tal-Istati
Membri stess li jvarjaw minn xogħol b’ħinijiet iqsar u skemi ta’ sussidju tal-pagi għall-ħaddiema,
fuq livell tradizzjonali, sa skemi ġodda ta’ appoġġ għall-introjtu għall-ħaddiema li jaħdmu għal
rashom. SURE jista’ jagħti appoġġ ukoll lil xi miżuri relatati mas-saħħa. L-istrument SURE
jirrappreżenta żvilupp sinifikanti fil-mod kif il-finanzjament tal-UE jiġi ffinanzjat, billi huwa
ffinanzjat permezz ta’ self miġbur mill-Kummissjoni fuq is-swieq kapitali. Dawk il-fondi ġew
ipprovduti lid-19-il Stat Membru parteċipanti fl-istrument biex jintużaw fl-iskemi ta’ rispons
nazzjonali tagħhom għall-COVID-19. Iżda f’turija ta’ solidarjetà, is-27 Stat Membru kollha tal-UE
qablu li jiggarantixxu s-self b’mod konġunt. Jekk Stat Membru jonqos milli jagħmel ħlas lura fuq isself fil-ġejjieni, l-Istati Membri l-oħra kollha jistgħu jinżammu responsabbli b’mod konġunt għal
25 % tal-ammont kumplessiv tas-self approporzjon tal-prosperità relattiva tagħhom. Il-bqija jiġi
ggarantit mill-baġit tal-UE.
“L-aħħar stimi jagħtu x’jifhmu li madwar 31 miljun persuna u 2.5 miljun kumpanija rċevew appoġġ
taħt l-istrument SURE fl-2020,” qalet Iliana Ivanova, il-Membru tal-QEA li se tmexxi l-awditu. “Diġà
ġew żborżati kważi EUR 90 biljun. Dan huwa ammont enormi ta’ appoġġ mill-UE. Irridu ninvestigaw
jekk ir-rispons tal-Kummissjoni Ewropea kienx effettiv biex din tilħaq l-għan tagħha li tgħin lillħaddiema u lin-negozji milquta mill-kriżi fl-UE biex iżommu l-impjiegi intatti. Il-konklużjonijiet u rrakkomandazzjonijiet tar-rapport tal-awditjar tagħna se jgħinu lill-UE tieħu tagħlimiet għal skemi
simili jekk qatt terġa’ sseħħ kriżi fuq din l-iskala. ”

L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tal-previżjoni ta’ awditu maħruġa mill-Qorti Ewropea talAwdituri. Il-previżjoni ta’ awditu sħiħa hija disponibbli fuq eca.europa.eu.
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L-awdituri se jivvalutaw jekk l-azzjonijiet tal-Kummissjoni fir-rigward tal-istrument SURE kinux
f’waqthom u xierqa, u jekk il-Kummissjoni żviluppatx qafas robust biex jitwettqu monitoraġġ u
rappurtar dwar l-implimentazzjoni tal-istrument.
Informazzjoni ġenerali
L-istrument SURE huwa strument temporanju li għandu l-għan li jagħti appoġġ lir-reazzjonijiet
mogħtija mill-Istati Membri stess għall-impatt li l-kriżi tal-COVID-19 kellha fuq l-impjiegi. Sa tmiem
Jannar 2022, il-Kunsill tal-UE kien approva kważi EUR 95 biljun f’appoġġ finanzjarju taħt l-iskema, li
minnhom EUR 90 biljun kienu diġà ġew żborżati.
Previżjonijiet ta’ awditi huma bbażati fuq xogħol ta’ tħejjija li jsir qabel ma jinbeda awditu. Ma
għandhomx jitqiesu bħala osservazzjonijiet, konklużjonijiet jew rakkomandazzjonijiet tal-awditjar.
Il-Previżjoni ta’ Awditu 01/2022, “Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency
(SURE)”, hija disponibbli bl-Ingliż fuq is-sit web tal-QEA.
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