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Lehdistötiedote 
Luxemburg, 4. marraskuuta 2020 

EU:n tarkastajat arvioivat, kuinka EU tukee matkailua  

Euroopan tilintarkastustuomioistuin arvioi parhaillaan, oliko matkailualan julkisiin 
investointeihin tarkoitettu EU:n rahoitus vaikuttavaa ennen pandemiaa ja tuettiinko sen avulla 
matkailualaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin tutkii, mitä EU 
tekee tällä hetkellä covid-19-kriisin haitallisten vaikutusten rajoittamiseksi.  

EU:n matkailupolitiikan tavoitteena on pitää yllä Euroopan asemaa johtavana matkailukohteena, 
maksimoida alan vaikutus kasvun ja työllisyyden edistämiseen sekä kannustaa EU:n maiden välistä 
yhteistyötä. Euroopan unioni oli vuonna 2019 maailman suosituin matkailualue: EU:n tasolla 
matkailun osuus on arviolta noin 10 prosenttia bruttokansantulosta ja 12 prosenttia kaikista 
työpaikoista. 
Suurin osa matkailualalle osoitetusta rahoituksesta on peräisin Euroopan aluekehitysrahastosta 
(EAKR) ja koheesiorahastosta. Näistä kahdesta rahastosta myönnettiin matkailualalle yhteensä 
neljä miljardia euroa vuosina 2014–2020. Tähän mennessä rahastot ovat yhteisrahoittaneet lähes 
10 000 hanketta, jotka käsittävät monenlaisia toimia matkailunedistämistoimista 
vieraanvaraisuuden edistämiseen, infrastruktuuriin ja paikallisten nähtävyyksien kehittämiseen.  

Vuonna 2020 pandemia on vaarantanut yli seitsemän miljoonaa matkailualan työpaikkaa ja 
aiheuttanut konkurssiriskin monille yrityksille ja liitännäistoiminnoille. Matkustusrajoitukset ja 
terveystoimenpiteet estävät myös elpymistä. EU tukee matkailua nykyisin alan likviditeettikriisin 
helpottamiseen tarkoitetuilla toimilla sekä ehdottamalla yhdenmukaisia kriteereitä ja 
menettelyitä, joiden avulla voitaisiin palauttaa turvallinen ja rajoittamaton vapaa liikkuminen. 
Komissio on lisäksi tutkinut, kuinka EU:n matkailualan kykyä selviytyä talouden häiriöistä saataisiin 
vahvistettua. Se on tässä yhteydessä määrittänyt pitkän aikavälin haasteita, jotka liittyvät 
kestävyyteen, digitalisaatioon sekä pienten ja keskisuurten matkailualan yritysten kilpailukykyyn.  

“Investoinnit matkailuun ovat merkityksellisiä monien EU:n kansalaisten kannalta, olivatpa nämä 
sitten alan työntekijöitä tai kuluttajia”, toteaa tarkastuksesta vastaava Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Pietro Russo. “Haluamme nähdä, onko varoja, jotka EU on 
myöntänyt matkailualalle, käytetty vaikuttavalla tavalla tähän mennessä. Lisäksi arvoimme 
toimenpiteet, joiden avulla komissio on pyrkinyt rajoittamaan covid-19-kriisin haitallisia 
vaikutuksia matkailuun.”  
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Tarkastajat aikovat tutkia komission suorittamaa työtä varmistaakseen, että EAKR:n ja 
koheesiorahaston kautta matkailualan julkisiin investointeihin myönnetty EU-rahoitus on 
vaikuttavaa. Tarkastus kattaa neljä jäsenvaltiota (Unkari, Puola, Espanja ja Romania), ja sen 
yhteydessä tutkitaan varojen kohdentamista sekä joukko vuosien 2014–2020 
toimenpideohjelmista poimittuja julkisia hankkeita. Lisäksi tarkastajat arvioivat useita päätökseen 
saatuja ohjelmakaudella 2007–2013 rahoitettuja julkisia hankkeita selvittääkseen, ovatko 
hankkeet vielä taloudellisesti elinkelpoisia. Tarkastuksen tulokset julkaistaan vuoden 2021 
kolmannen neljänneksen aikana. Niiden avulla on tarkoitus tarjota relevanttia tietoa komission 
strategiapäivitykseen, jossa käsitellään EU:n matkailualaa covid-kriisin jälkeisenä aikana. 

Taustatietoja 

Tarkastuksen ennakkoesittely EU support for public projects in the tourism sector löytyy 
kokonaisuudessaan englanninkielisenä sivustolta eca.europa.eu. Tarkastusten ennakkoesittelyt 
perustuvat ennen tarkastuksen käynnistämistä suoritettuun valmistelutyöhön. Niissä ei esitetä 
tarkastushavaintoja, johtopäätöksiä tai suosituksia.  

Ennakkoesittelyä koskevat tiedustelut  
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