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Pressmeddelande

Luxemburg den 14 december 2021

EU:s revisorer rekommenderar att en ny europeisk turismstrategi
utarbetas
EU är världens mest besökta region och tog emot omkring 37 % av alla utländska besök i världen
2019. Men EU:s stöd till turistsektorn behöver en ny strategisk inriktning, enligt en särskild
rapport som offentliggörs i dag av Europeiska revisionsrätten. Revisorerna konstaterar att
turismrelaterade projekt som finansierats inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)
har gett blandade resultat: vissa projekt var hållbara och har bidragit till att främja
turistverksamhet i regionen, medan andra bara har haft en begränsad effekt. I flera fall hade
brister i planering och förfaranden för projekturval lett till minskad projektomfattning,
kostnadsöverskridanden och förseningar.
Turismen är en mycket viktig ekonomisk sektor i EU: år 2019 stod den för 9,9 % av EU:s
bruttonationalprodukt och 11,6 % av alla arbetstillfällen i EU. Sedan 2015 och fram till covid-19pandemins utbrott har Europeiska kommissionen reviderat EU:s turismprioriteringar inom ramen
för bredare politiska strategier, men den har inte omsatt dessa prioriteringar i en konkret
handlingsplan för att stödja genomförandet av dem. Som en reaktion på covid-19-pandemins
dramatiska effekter på EU:s turistsektor lade kommissionen fram åtgärder och förslag för att
mildra krisens effekter på EU:s turistindustri och vidtog åtgärder för att fastställa en agenda för
turism för 2030.
”Covid-19-pandemin har haft en dramatisk effekt på EU:s turistsektor med kraftigt minskade
turistflöden och turistintäkter”, säger Pietro Russo, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar
för rapporten. ”Men denna omedelbara chock är inte den enda utmaning som EU:s turistsektor står
inför. Den måste också möta andra, mer långsiktiga utmaningar kopplade till dess gröna och
digitala omställning, konkurrenskraft, hållbarhet och motståndskraft.”
När revisorerna fann exempel på EU-finansiering av turism där effekterna var mindre positiva än
vad man hade hoppats på, var det vanligen av något av följande tre skäl: projekten som fick
finansiering var isolerade från annan turistinfrastruktur, ansträngningarna för att marknadsföra
projekten på ett ändamålsenligt sätt hade inte varit tillräckliga eller så användes den infrastruktur
som fått stöd främst av lokalbefolkningen och inte av besökare.

Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens särskilda rapport. Hela rapporten
finns på www.eca.europa.eu.

ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu
@EUAuditors
eca.europa.eu

SV
Revisorerna konstaterade följande problem med de indikatorer som använts för att mäta de Eruffinansierade turistprojektens framgångar: Eruf-lagstiftningen för perioden 2014–2020 innehöll en
gemensam outputindikator för turisminvesteringar men den användes inte av alla medlemsstater,
inga gemensamma resultatindikatorer användes under perioden och outputindikatorer kan inte
mäta hur alla planerade projektresultat uppnåtts.
För att komma till rätta med de identifierade problemen rekommenderar revisorerna att
kommissionen utarbetar en ny EU-strategi för turism. De rekommenderar också att kommissionen
uppmuntrar medlemsstaterna att tillämpa urvalsförfaranden för Eruf-finansierade
turisminvesteringar i syfte att stödja denna nya strategiska inriktning.
Bakgrundsinformation
EU har en kompletterande roll i turismpolitiken och stöder och samordnar medlemsstaternas
åtgärder. Det fanns ingen särskild EU-budget för turism under perioden 2014–2020. Europeiska
kommissionen fastställde EU:s nuvarande turismstrategi 2010 och kan stödja turism ekonomiskt
genom många olika EU-program. Detta fortsätter att vara fallet för perioden 2021–2027.
Särskild rapport 27/2021 EU:s stöd för turism: det behövs en ny strategisk inriktning och en bättre
finansieringsstrategi finns på revisionsrättens webbplats på 23 EU-språk.
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