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Audítori EÚ skontrolujú podporu EÚ pre 
pracovníkov počas pandémie 
Po vypuknutí pandémie COVID-19 v roku 2020 členské štáty zaviedli systémy na podporu 
pracovníkov, ktorých živobytie bolo negatívne ovplyvnené zatvorením viacerých odvetví 
hospodárstva EÚ. EÚ poskytla na tieto opatrenia vlastnú podporu v podobe nástroja SURE – 
dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii. Tento systém umožnil 
EÚ poskytnúť úvery do výšky 100 mld. EUR na podporu vlastných systémov členských štátov 
zameraných na podporu pracovníkov, ktorých príjem bol v dôsledku pandémie ohrozený. 
Európsky dvor audítorov pripravuje audit s cieľom určiť, či Európska komisia účinne reagovala 
na riziko nezamestnanosti súvisiacej s pandémiou v EÚ prostredníctvom nástroja SURE. 
 
Nástroj SURE bol vytvorený a implementovaný v reakcii na prehlbujúcu sa krízu spôsobenú 
ochorením COVID-19. Bol navrhnutý ako doplnok k vlastným systémom členských štátov na 
zachovanie zamestnanosti počnúc tradičnými režimami skráteného pracovného času a mzdových 
dotácií pre pracovníkov až po nové systémy podpory príjmu pre samostatne zárobkovo činné 
osoby. Z nástroja SURE sa môžu podporiť aj niektoré opatrenia súvisiace so zdravím. Nástroj SURE 
predstavuje významný pokrok v spôsobe financovania EÚ, keďže sa financuje prostredníctvom 
úverov, ktoré Komisia získala na kapitálových trhoch. Tieto finančné prostriedky boli poskytnuté 
19 členským štátom, ktoré sa zúčastňujú na nástroji, aby ich použili vo vnútroštátnych systémoch 
reakcie na COVID-19. Na prejav solidarity sa však všetkých 27 členských štátov EÚ dohodlo na 
spoločnom ručení za pôžičky. Ak členský štát v budúcnosti nesplatí pôžičky, všetky ostatné členské 
štáty môžu byť spoločne zodpovedné za 25 % celkovej výšky úveru v pomere k ich relatívnej 
prosperite. Zvyšok je zaručený z rozpočtu EÚ. 
 
„Z najnovších odhadov vyplýva, že v roku 2020 získalo podporu v rámci nástroja SURE približne 31 
miliónov ľudí a 2,5 milióna spoločností,“ uviedla Iliana Ivanova, členka EDA, ktorá bude viesť audit. 
„Takmer 90 mld. EUR už bolo vyplatených. Ide o obrovský objem podpory EÚ. Chceme preskúmať, 
či reakcia Európskej komisie bola účinná, pokiaľ ide o jej cieľ pomôcť pracovníkom a podnikom v EÚ 
zasiahnutým krízou zachovať pracovné miesta. Závery a odporúčania našej audítorskej správy 
pomôžu EÚ poučiť sa z podobných systémov, ak sa kríza v tomto rozsahu opäť niekedy objaví. “ 
 
Audítori posúdia, či opatrenia Komisie v súvislosti s nástrojom SURE boli včasné a primerané a či 
Komisia vypracovala spoľahlivý rámec na monitorovanie a podávanie správ o vykonávaní nástroja. 
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Základné informácie 
Nástroj SURE je dočasný nástroj zameraný na podporu vlastných reakcií členských štátov na vplyv 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19 na zamestnanosť. Do konca januára 2022 Rada EÚ schválila 
finančnú podporu v rámci tohto systému vo výške takmer 95 mld. EUR, z ktorej už bola vyplatená 
suma 90 mld. EUR. 
 
Podkladové dokumenty k auditom sú založené na prípravnej práci vykonanej pred začiatkom 
auditu. Nemali by sa považovať za audítorské pripomienky, závery ani odporúčania. Podkladový 
dokument k auditu 01/2022, „Podpora na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii 
(SURE)”, je k dispozícii v angličtine na webovom sídle EDA. 
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