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ES auditoriai rekomenduoja parengti naują Europos turizmo
strategiją
ES yra labiausiai lankomas pasaulio regionas – 2019 m. į ją atvyko apie 37 % visų tarptautinių
turistų. Tačiau, remiantis šiandien Europos Audito Rūmų paskelbta specialiąja ataskaita, ES
parama turizmui turi būti grindžiama nauja strategine kryptimi. Auditoriai nustatė, kad iš
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) finansuojamų su turizmu susijusių projektų rezultatai
buvo nevienodi: kai kurie projektai buvo tvarūs ir jais buvo prisidedama prie turizmo veiklos
regione skatinimo, o kiti turėjo tik ribotą poveikį. Kai kuriais atvejais dėl prasto planavimo ir
prastų projektų atrankos procedūrų sumažėjo jų apimtis, viršytas biudžetas ir juos buvo
vėluojama įgyvendinti.
Turizmas yra vienas pagrindinių ES ekonomikos sektorių: 2019 m. jame sukurta 9,9 % ES bendrojo
vidaus produkto ir 11,6 % visų ES darbo vietų. Nuo 2015 m. iki COVID-19 pandemijos pradžios
Europos Komisija peržiūrėjo ES turizmo prioritetus platesnio masto politikos strategijų kontekste,
bet pagal šiuos prioritetus neparengė konkrečių veiksmų planų, kuriais būtų galima padėti juos
įgyvendinti. Reaguodama į didžiulį COVID-19 pandemijos poveikį ES turizmo sektoriui, Komisija
pateikė priemonių ir pasiūlymų, kaip sušvelninti šios krizės poveikį ES turizmo pramonei, ir inicijavo
veiksmus, kuriais siekiama nustatyti turizmo darbotvarkę iki 2030 m.
„COVID-19 pandemija padarė didžiulį poveikį ES turizmo sektoriui – turizmo srautai ir pajamos iš
turizmo smarkiai sumažėjo, – teigė už ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Pietro
Russo. – Tačiau šis tiesioginis sukrėtimas nėra vienintelis iššūkis, su kuriuo susiduria ES turizmo
sektorius. Reikia spręsti kitus, labiau ilgalaikius uždavinius, susijusius su jo žaliąja ir skaitmenine
pertvarka, konkurencingumu, tvarumu ir atsparumu.“
Tais atvejais, kai auditoriai nustatė, kad ES turizmo finansavimas turėjo mažesnį teigiamą poveikį,
nei tikėtasi, tai daugiausia buvo susiję su kuria nors iš trijų priežasčių: projektai, kuriems buvo
skirtas finansavimas, buvo atskirti nuo kitos turizmo infrastruktūros; buvo dedama nepakankamai
pastangų, siekiant veiksmingai užtikrinti veiksmingą projektų rinkodarą arba infrastruktūra, kuriai
skirta parama, pirmiausia naudojosi vietos bendruomenė, o ne lankytojai.
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Auditoriai nustatė šias problemas, susijusias su rodikliais, naudojamais ERPF finansuojamų turizmo
projektų sėkmei įvertinti: 2014–2020 m. laikotarpiu ERPF teisės aktuose buvo numatytas vienas
bendras investicijų į turizmą išdirbio rodiklis, tačiau jį naudojo ne visos valstybės narės; tuo
laikotarpiu nebuvo naudojami jokie bendri rezultatų rodikliai; išdirbio rodikliais negalima išmatuoti
visų numatytų projektų rezultatų.
Siekiant išspręsti nustatytas problemas, auditoriai rekomenduoja Komisijai parengti naują ES
turizmo strategiją. Jie taip pat rekomenduoja Komisijai paraginti valstybes nares taikyti atrankos
procedūras iš ERPF finansuojamoms investicijoms į turizmą, kad būtų remiama ši nauja strateginė
kryptis.
Bendra informacija
Europos Sąjunga turizmo politikoje atlieka papildantį vaidmenį, remdama ir koordinuodama
veiksmus, kurių imasi valstybės narės. 2014–2020 m. laikotarpiu nebuvo turizmui skirto ES
biudžeto. 2010 m. Europos Komisija apibrėžė dabartinę ES turizmo strategiją ir gali finansiškai
remti turizmą pagal įvairias ES programas. Taip yra ir 2021–2027 m. laikotarpiu.
Specialioji ataskaita Nr. 27/2021 „ES parama turizmui. Reikalinga nauja strateginė kryptis ir
geresnio finansavimo metodas“ pateikta 23 ES kalbomis Audito Rūmų interneto svetainėje.
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