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SURE: Η τρίτη έκθεση δείχνει συνεχιζόμενη επιτυχία όσον αφορά την
προστασία των θέσεων εργασίας και την στήριξη της ανάκαμψης

Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2022

Η Επιτροπή δημοσίευσε την τρίτη έκθεσή της σχετικά με την εφαρμογή και τον αντίκτυπο του μέσου
SURE, με προϋπολογισμό 100 δισ. ευρώ, το οποίο σχεδιάστηκε για την προστασία των θέσεων
εργασίας και των εισοδημάτων που επλήγησαν από την πανδημία της COVID-19.

Η έκθεση επιβεβαιώνει τα πορίσματα των δύο προγενέστερων εξαμηνιαίων εκθέσεων, και συγκεκριμένα
ότι το SURE απορρόφησε με επιτυχία τις επιπτώσεις της πανδημίας και στήριξε την ανάκαμψη το 2021.
Τα εθνικά μέτρα για την αγορά εργασίας που υποστηρίζονται από το SURE προσέφεραν
αποτελεσματική προστασία από την ανεργία σχεδόν σε 1,5 εκατομμύρια άτομα το 2020. Αυτό
αποτέλεσε καίρια προϋπόθεση για την ισχυρή οικονομική ανάκαμψη το 2021. Το SURE συνέβαλε στο
συλλογικό αυτό επίτευγμα με τη χρηματοδότηση καθεστώτων τα οποία επέτρεψαν στις επιχειρήσεις να
διατηρήσουν εργαζομένους και δεξιότητες και με τη βοήθεια προς τους αυτοαπασχολούμενους ώστε να
είναι σε ετοιμότητα να αναλάβουν εκ νέου άμεσα τις δραστηριότητές τους.

Το μέσο SURE αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την προστασία των
πολιτών και για τον μετριασμό των εξαιρετικά αρνητικών κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της
πανδημίας COVID-19. Παρέχει χρηματοδοτική στήριξη υπό μορφή δανείων που χορηγούνται με
ευνοϊκούς όρους από την ΕΕ στα κράτη μέλη για τη χρηματοδότηση εθνικών συστημάτων μειωμένου
ωραρίου εργασίας, καθώς και άλλων παρόμοιων μέτρων για τη διατήρηση της απασχόλησης και τη
στήριξη των εισοδημάτων, ιδίως για τους αυτοαπασχολούμενους, και ορισμένων μέτρων που αφορούν
την υγεία.

Μέχρι τώρα, η Επιτροπή έχει προτείνει και το Συμβούλιο έχει εγκρίνει χρηματοδοτική συνδρομή ύψους
94,4 δισ. ευρώ σε 19 κράτη μέλη, εκ των οποίων έχει εκταμιευθεί ποσό σχεδόν 90 δισ. ευρώ. Στη
συνδρομή αυτό περιλαμβάνεται συμπληρωματική στήριξη που χορηγήθηκε σε επτά κράτη μέλη. Το
SURE μπορεί ακόμα να χορηγήσει σε κράτη μέλη χρηματοδοτική συνδρομή 5,6 δισ. ευρώ.

Βασικά πορίσματα

Το SURE στήριξε περίπου 31 εκατ. άτομα και 2,5 εκατ. επιχειρήσεις το 2020. Αυτά αντιπροσωπεύει
σχεδόν το 30 % της συνολικής απασχόλησης και το ένα τέταρτο του συνόλου των επιχειρήσεων στα 19
κράτη μέλη αποδέκτες. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι οι κύριοι αποδέκτες της στήριξης του SURE. Οι
κλάδοι που έλαβαν τη μεγαλύτερη στήριξη ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι υπηρεσίες
στέγασης και εστίασης και η μεταποίηση. Το SURE συνέχισε να προστατεύει την απασχόληση κατά τη
διάρκεια της ανάκαμψης το 2021, στηρίζοντας περίπου 3 εκατομμύρια άτομα και πάνω από 400.000
επιχειρήσεις.

Το σύνολο σχεδόν των συνολικών προβλεπόμενων δημόσιων δαπανών στο πλαίσιο του SURE έχει
πλέον πραγματοποιηθεί. Πάνω από το ήμισυ του ποσού αυτού διατέθηκε σε συστήματα μειωμένου
ωραρίου εργασίας. Τα κράτη μέλη έχουν εξοικονομήσει περίπου 8,2 δισ. ευρώ σε πληρωμές τόκων
χρησιμοποιώντας το SURE, χάρη στην υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση της ΕΕ. 

Η έκθεση περιλαμβάνει εξέταση των εθνικών συστημάτων ελέγχου και δικλείδων ελέγχου, όπως
αναφέρονται από τα κράτη μέλη. Διαπιστώνει ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν διενεργήσει ελέγχους για
την πρόληψη της κατάχρησης της χρηματοδοτικής συνδρομής του SURE. Οι έλεγχοι και οι δικλείδες
ελέγχου μπόρεσαν να εντοπίσουν και να διορθώσουν περιπτώσεις παρατυπιών και απάτης.

Δηλώσεις μελών της Επιτροπής:

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των
Ανθρώπων, δήλωσε τα εξής: «Δημιουργήσαμε το μέσο SURE σε μια εποχή τεράστιων και
απροσδόκητων δυσχερειών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και έχει αποδειχθεί πραγματικά η αξία του για
τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας. Το 2020, στην κορύφωση της πανδημίας, διατήρησε σχεδόν το
30 % του εργατικού δυναμικού της ΕΕ σε θέσεις εργασίας και κράτησε στη ζωή το ένα τέταρτο των
επιχειρήσεων, κυρίως τις μικρές. Η επιτυχία του μέσου συνεχίστηκε και το 2021, με τη στήριξη των
πολιτών και των επιχειρήσεις σε ολόκληρη την επικράτειά μας. Εξακολουθεί να αποτελεί λαμπρό



παράδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης σε μια εποχή όπου υπήρχε η μεγαλύτερη ανάγκη.»

Ο κ. Γιοχάνες Χαν, επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης, δήλωσε τα εξής: «Το Sure ήταν ένα από
τα πρώτα προγράμματα για την υποστήριξη της οικονομικής ανάκαμψης της Ευρώπης από την
πανδημία. Ήταν, επίσης, η πρώτη μεγάλη επιτυχία της Επιτροπής στις κεφαλαιαγορές της ΕΕ, η οποία
προετοίμασε το έδαφος για την ισχυρή έναρξη του προγράμματος NextGenerationEU. Είναι σημαντικό
να διαπιστώνουμε ότι εξακολουθεί να παράγει θετικά αποτελέσματα, προς όφελος των χωρών και των
πολιτών της ΕΕ, αλλάζοντας προς το καλύτερο εκατομμύρια ζωές.»

Ο κ. Νικολά Σμιτ, επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, δήλωσε: «Το Sure βοήθησε
επιχειρήσεις να παραμείνουν σε λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια του 2020 και του 2021, ιδίως τις
μικρές επιχειρήσεις που θα είχαν δυσκολευτεί να επιβιώσουν χωρίς οικονομική στήριξη. Η ΕΕ θα
συνεχίσει να ενεργεί γρήγορα και με αλληλεγγύη σε καιρούς κρίσης.»

Ο κ. Πάολο Τζεντιλόνι, επίτροπος Οικονομίας, δήλωσε τα εξής: «Είμαι υπερήφανος για τον καίριο
ρόλο που διαδραμάτισε το SURE στην προστασία των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων
κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η σημερινή έκθεση έδειξε ότι το SURE συνέχισε να προστατεύει την
απασχόληση κατά τη διάρκεια της ανάκαμψης το 2021, στηρίζοντας περίπου 3 εκατομμύρια άτομα και
πάνω από 400.000 επιχειρήσεις. Τα στοιχεία αυτά έρχονται να προστεθούν στα 31 εκατομμύρια άτομα
και σχεδόν 2,5 εκατομμύρια επιχειρήσεις που επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα το 2020. Το SURE
αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα της διαφοράς που μπορεί να έχει για τους πολίτες μας η κοινή δράση
της ΕΕ σε περιόδους κρίσης.»

Ιστορικό

Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τον κανονισμό SURE στις 2 Απριλίου 2020, στο πλαίσιο της αρχικής
απόκρισης της ΕΕ στην πανδημία. Η πρόταση εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 19 Μαΐου 2020 ως
ισχυρή ένδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και το μέσο κατέστη διαθέσιμο μετά την υπογραφή των
συμφωνιών εγγύησης από όλα τα κράτη μέλη στις 22 Σεπτεμβρίου 2020. Η πρώτη εκταμίευση
πραγματοποιήθηκε πέντε εβδομάδες αφότου κατέστη διαθέσιμο το SURE.

Η σημερινή έκθεση είναι η τρίτη εξαμηνιαία έκθεση για το SURE που απευθύνεται στο Συμβούλιο, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ) και την Επιτροπή
Απασχόλησης (EMCO). Σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού SURE, η Επιτροπή υποχρεούται εκ
του νόμου να εκδώσει την εν λόγω έκθεση εντός 6 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το μέσο
κατέστη διαθέσιμο. Η πρώτη έκθεση δημοσιεύτηκε στις 22 Μαρτίου 2021 και η δεύτερη έκθεση στις 22
Σεπτεμβρίου 2021. Οι επόμενες εκθέσεις θα ακολουθούν κάθε έξι μήνες για όσο διάστημα παραμένει
διαθέσιμο το SURE. Η έκθεση υπερβαίνει τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις, για παράδειγμα με την
παροχή οικονομικών στοιχείων σχετικά με την αποδοτικότητα του μέσου.

Η Επιτροπή εκδίδει κοινωνικά ομόλογα για τη χρηματοδότηση του μέσου SURE και χρησιμοποιεί τα
έσοδα για την παροχή δανείων αντιστήριξης στα δικαιούχα κράτη μέλη. Η έκθεση για το SURE παρέχει
επίσης τη σχετική αναφορά βάσει του πλαισίου κοινωνικών ομολόγων της ΕΕ. Περισσότερες
πληροφορίες για τα εν λόγω ομόλογα, καθώς και πλήρης επισκόπηση των κεφαλαίων που
συγκεντρώνονται στο πλαίσιο κάθε έκδοσης και των δικαιούχων κρατών μελών διατίθενται
ηλεκτρονικά εδώ.

Το SURE είναι διαθέσιμο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, ενώ παραμένουν κονδύλια ύψους 5,6 δισ. ευρώ.
Η χρηματοδοτική συνδρομή στο πλαίσιο του μέσου μπορεί να συνεχίσει να χορηγείται για την
αντιμετώπιση σοβαρών οικονομικών διαταραχών που προκλήθηκαν από την πανδημία της COVID-19.

Περισσότερες πληροφορίες

Τρίτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του SURE

Δικτυακός τόπος SURE

Ενημερωτικό δελτίο για το SURE

Κανονισμός SURE

Δικτυακός τόπος της ΕΕ ως δανειολήπτη

IP/22/1987

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Veerle NUYTS (+32 2 299 63 02)
Andrea MASINI (+32 2 299 15 19)
Flora MATTHAES (+32 2 298 39 51)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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