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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 4. november 2020 

EU-revisorerne vil vurdere, hvordan EU støtter turisme  

Den Europæiske Revisionsret er i færd med at analysere, om EU-finansieringen af offentlige 
investeringer i turisme var effektiv og ydede passende støtte til sektoren forud for pandemien, 
og hvad EU gør for at begrænse den negative virkning af covid-19-krisen.  

Målet med EU's turismepolitik er at bevare Europas position som førende turistmål og samtidig 
maksimere sektorens bidrag til vækst og beskæftigelse og fremme samarbejdet mellem EU-
landene. I 2019 var Den Europæiske Union verdens mest besøgte region: Det anslås, at turisme 
tegner sig for ca. 10 % af BNP og 12 % af alle job i EU. 
Den finansielle støtte til turisme stammer hovedsagelig fra Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden. Disse to fonde bevilgede sammenlagt 
4 milliarder euro til turistsektoren i 2014-2020. De har indtil videre medfinansieret næsten 10 000 
projekter, der omfatter en bred vifte af aktiviteter, lige fra reklamefremstød til hotelsektoren, 
infrastruktur og udvikling af lokale attraktioner.  

I 2020 har pandemien bragt over 7 millioner job i turistbranchen i fare, og mange virksomheder og 
satellitaktiviteter risikerer at gå konkurs. Rejserestriktioner og sundhedsforanstaltninger 
vanskeliggør desuden genopretning. EU støtter i øjeblikket turismen ved at afhjælpe 
likviditetsmanglen i sektoren og ved at foreslå harmoniserede kriterier og procedurer, der har til 
formål at genindføre sikker og ubegrænset fri bevægelighed. Derudover har Kommissionen 
gennem en undersøgelse af, hvordan EU's turistbranche kan blive mere modstandsdygtig over for 
økonomiske chok, peget på længerevarende udfordringer vedrørende bæredygtighed, 
digitalisering og små og mellemstore turistvirksomheders konkurrenceevne.  

"Investeringer i turisme er relevante for mange EU-borgere, både som arbejdstagere og 
forbrugere," siger Pietro Russo, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for revisionen. 
"Vi vil undersøge, om EU's midler til sektoren hidtil er blevet brugt effektivt. Vi vil også gennemgå 
de foranstaltninger, som Kommissionen har truffet for at begrænse covid-19-krisens negative 
indvirkning på turismen."  

Revisorerne vil gennemgå Kommissionens arbejde for at sikre, at den EU-finansiering, der er ydet 
via EFRU/Samhørighedsfonden til offentlige investeringer, er effektiv. De vil undersøge fire 
medlemsstater (Ungarn, Polen, Spanien og Rumænien) for at vurdere finansieringens målretning 
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og en række offentlige projekter fra udvalgte operationelle programmer i perioden 2014-2020. 
Herudover vil de også vurdere en række afsluttede offentlige projekter finansieret under 
programmeringsperioden 2007-2013 for at se, om de stadig er økonomisk bæredygtige. 
Resultaterne af revisionen - som offentliggøres i tredje kvartal af 2021 - har til formål at give 
relevante input til ajourføringen af Kommissionens strategi for EU's turistsektor i perioden efter 
covid-19-krisen. 

Baggrundsoplysninger 

Orienteringen "EU support for public projects in the tourism sector" kan fås i sin helhed på engelsk 
på eca.europa.eu. Orienteringer om kommende revisioner er baseret på det forberedende 
arbejde, der er udført før en planlagt revisionsopgave, og de skal ikke betragtes som 
revisionsbemærkninger, konklusioner eller anbefalinger.  

Pressekontakt vedrørende denne orientering  

Claudia Spiti - E: claudia.spiti@eca.europa.eu - T: (+352) 4398 45765 / M: (+352) 691 553547 
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