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EU-controleurs beoordelen hoe de EU het toerisme ondersteunt  

De Europese Rekenkamer (ERK) analyseert momenteel of de EU-financiering voor 
overheidsinvesteringen in toerisme doeltreffend was en passende steun bood aan de sector vóór 
de pandemie, en wat de EU doet om de negatieve gevolgen van de COVID-19-crisis te beperken.  

Het toerismebeleid van de EU heeft tot doel de positie van Europa als belangrijke toeristische 
bestemming te behouden en tegelijkertijd de bijdrage van de sector aan groei en werkgelegenheid 
te maximaliseren en de samenwerking tussen de EU-landen te bevorderen. In 2019 was de 
Europese Unie de meest bezochte regio ter wereld: toerisme is naar schatting goed voor ongeveer 
10 % van het bbp en 12 % van alle banen in de EU. 
Het merendeel van de financiële steun voor toerisme is afkomstig van het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds (CF). Deze twee fondsen hebben in de periode 
2014-2020 samen 4 miljard EUR toegewezen aan de toeristische sector. Tot dusver hebben zij bijna 
10 000 projecten gecofinancierd die een breed scala aan activiteiten omvatten, van promotie tot 
horeca, infrastructuur en ontwikkeling van lokale attracties.  

In 2020 zijn door de pandemie meer dan 7 miljoen banen in de toeristische sector op de tocht 
komen te staan en lopen veel bedrijven en met toerisme samenhangende activiteiten risico op 
faillissement. Reisbeperkingen en gezondheidsmaatregelen belemmeren ook het herstel. De EU 
ondersteunt het toerisme momenteel door de liquiditeitsproblemen in de sector aan te pakken en 
door geharmoniseerde criteria en procedures voor te stellen om het veilige en onbeperkte vrije 
verkeer te herstellen. Bovendien heeft de Commissie, toen zij onderzocht hoe de toeristische 
sector van de EU beter bestand kan worden gemaakt tegen economische schokken, uitdagingen 
voor de langere termijn vastgesteld op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en het 
concurrentievermogen van kleine en middelgrote toeristische ondernemingen.  

“Investeringen in toerisme zijn relevant voor veel EU-burgers, in hun hoedanigheid van zowel 
werknemer als consument”, aldus Pietro Russo, het lid van de Rekenkamer dat verantwoordelijk 
is voor de controle. “We willen nagaan of het EU-geld voor de sector tot dusver doeltreffend is 
besteed. Ook zullen we de maatregelen evalueren die de Commissie heeft genomen om de 
negatieve impact van de COVID-19-crisis op het toerisme te beperken.”  
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De controleurs zullen bekijken wat de Commissie heeft gedaan om ervoor te zorgen dat de via het 
EFRO/CF verstrekte EU-financiering voor overheidsinvesteringen in toerisme doeltreffend is. Zij 
zullen vier lidstaten (Hongarije, Polen, Spanje en Roemenië) onder de loep nemen om de 
doelgerichtheid van de financiering en een aantal overheidsprojecten uit geselecteerde 
operationele programma’s voor de periode 2014-2020 te onderzoeken. Daarnaast zullen zij ook 
een aantal voltooide overheidsprojecten beoordelen die in de programmeringsperiode 2007-2013 
werden gefinancierd, om na te gaan of deze nog steeds economisch levensvatbaar zijn. De 
resultaten van de controle — die in het derde kwartaal van 2021 zullen worden gepubliceerd — 
zijn bedoeld als relevante input voor de actualisering van de strategie van de Commissie voor de 
toeristische sector in de EU in de periode na COVID. 

Achtergrondinformatie 

De volledige vooruitblik op de controle inzake de EU-steun voor overheidsprojecten in de 
toeristische sector is in het Engels beschikbaar op eca.europa.eu. Vooruitblikken op de controle 
zijn gebaseerd op het voorbereidende werk dat wordt verricht voor aanvang van een controle en 
mogen niet als controleopmerkingen, conclusies of aanbevelingen worden beschouwd.  
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