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Revizorji EU priporočajo oblikovanje nove evropske strategije za
turizem
EU je najbolj obiskana regija na svetu: leta 2019 je bila destinacija za približno 37 % vseh
mednarodnih potovanj. Vendar je glede na navedbe v posebnem poročilu, ki ga je danes objavilo
Evropsko računsko sodišče (Sodišče), za podporo, ki jo EU namenja turizmu, potrebna nova
strateška usmeritev. Revizorji so ugotovili, da so rezultati projektov, povezanih s turizmom in
financiranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), mešani: nekateri projekti so bili
trajnostnosti in so prispevali k spodbujanju turistične dejavnosti v regiji, učinek drugih projektov
pa je bil zgolj omejen. V več primerih je zaradi slabega načrtovanja in postopkov izbire projektov
prišlo do zmanjšanja njihovega obsega, prekoračitve proračuna in zamud.
Turizem je eden od ključnih gospodarskih sektorjev v EU, saj je leta 2019 pomenil 9,9 % bruto
domačega proizvoda EU in 11,6 % vseh delovnih mest v EU. Evropska komisija je od leta 2015 do
začetka pandemije COVID-19 v okviru širših strategij politike revidirala prioritete EU na področju
turizma, vendar jih še ni pretvorila v obsežen akcijski načrt, s katerim bi podpirala njihovo izvajanje.
V odziv na dramatične posledice pandemije COVID-19 za turistični sektor EU je predstavila ukrepe
in predloge za njihovo ublažitev ter sprejela ukrepe za opredelitev agende za turizem za obdobje
do leta 2030.
„Pandemija COVID-19 je imela dramatične posledice za turistični sektor EU: turistični tokovi in
prihodki iz turizma so se močno zmanjšali,“ je povedal član Evropskega računskega sodišča Pietro
Russo, pristojen za to poročilo. „Vendar so poleg tega neposrednega šoka v turističnem sektorju EU
še drugi, dolgoročnejši izzivi, povezani z njegovo zeleno in digitalno preobrazbo, konkurenčnostjo,
trajnostnostjo in odpornostjo.“
Za primere, v katerih je bil učinek financiranja EU za turizem slabši od pričakovanega, so revizorji
odkrili predvsem tri razloge: projekti, ki so prejeli finančna sredstva, niso bili povezani z drugo
turistično infrastrukturo; prizadevanja za uspešno trženje projektov niso bila zadostna ali podprto
infrastrukturo je uporabljala predvsem lokalna skupnost in ne obiskovalci.
Revizorji so ugotovili naslednje težave s kazalniki, uporabljenimi za merjenje uspeha turističnih
projektov, financiranih iz ESRR: zakonodaja o ESRR za obdobje 2014–2020 je vključevala en skupni
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kazalnik izložkov za naložbe v turizem, vendar ga nekatere države članice niso uporabljale; v tem
obdobju ni bil uporabljen noben skupni kazalnik rezultatov; s skupnimi kazalniki izložkov ni mogoče
meriti vseh načrtovanih dosežkov projektov.
Za odpravo ugotovljenih težav revizorji Komisiji priporočajo, naj pripravi novo strategijo EU za
turizem. Priporočajo ji tudi, naj spodbuja države članice k uporabi postopkov za izbiro takšnih
naložb v turizem, financiranih iz ESRR, s katerimi bi se podpirala ta nova strateška usmeritev.
Splošne informacije
EU ima v turistični politiki dopolnilno vlogo, saj podpira in usklajuje ukrepe, ki jih sprejmejo države
članice. V obdobju 2014–2020 v proračunu EU ni bilo namenskih sredstev za turizem. Evropska
komisija je sedanjo strategijo EU za turizem opredelila leta 2010, turizem pa lahko finančno
podpira s številnimi programi EU, kar velja tudi za obdobje 2021–2027.
Posebno poročilo št. 27/2021 – Podpora EU turizmu: potrebna sta nova strateška usmeritev in
boljši pristop k financiranju je na voljo na spletišču Sodišča v 23 jezikih EU.
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