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Auditoři EU budou posuzovat, jak EU podporuje cestovní ruch
Evropský účetní dvůr (EÚD) analyzuje, zda bylo financování, které EU poskytla na veřejné
investice do cestovního ruchu, účinnou a vhodnou podporou tohoto odvětví před pandemií
covid-19, a co dělá EU pro to, aby omezila negativní dopady krize způsobené tímto
onemocněním.
Cílem politiky EU v oblasti cestovního ruchu je udržet Evropu na pozici přední turistické destinace
a zároveň zajistit, aby cestovní ruch co nejvíce přispíval k růstu a zaměstnanosti, a také podporovat
spolupráci mezi státy EU. Evropská unie byla v roce 2019 nejnavštěvovanějším regionem světa:
odhaduje se, že na cestovní ruch v ní připadá asi 10 % HDP a 12 % všech pracovních míst.
Většina finanční podpory pro cestovní ruch pochází z Evropského fondu pro regionální rozvoj
(EFRR) a z Fondu soudržnosti. V období 2014–2020 byly z těchto dvou fondů pro dané odvětví
k dispozici celkem 4 miliardy EUR. Prozatím se financovalo téměř 10 000 projektů, které se týkají
široké škály činností, od propagace po pohostinství, infrastrukturu a rozvoj místních
pamětihodností.
Pandemie v roce 2020 ohrozila přes 7 milionů pracovních míst v cestovním ruchu a řadě podniků a
na ně navázaných služeb hrozí bankrot. Obnovu komplikují také cestovní omezení a zdravotnická
opatření. EU v současné době podporuje cestovní ruch především tak, že se snaží vyřešit
nedostatek likvidity v tomto odvětví a navrhuje harmonizovaná kritéria a postupy, jejichž cílem je
návrat k bezpečnému a volnému pohybu osob bez restrikcí. Při zkoumání toho, jak zvýšit odolnost
odvětví cestovního ruchu v EU vůči hospodářským otřesům, Komise také určila dlouhodobé výzvy
související s udržitelností, digitalizací a konkurenceschopností malých a středních podniků
v cestovním ruchu.
„Investice do turistiky jsou relevantní pro řadu občanů EU, ať již jako zaměstnanců, nebo jako
zákazníků,“ uvedl člen EÚD odpovědný za tento audit Pietro Russo. „Chceme zjistit, zda jsou
peníze poskytované EU v tomto odvětví efektivně využity. Budeme také zkoumat opatření, jimiž se
Komise snaží omezit negativní dopad krize covid-19 na cestovní ruch.“
Auditoři budou kontrolovat práci, kterou Komise vykonala, aby se ujistila, že prostředky
poskytované EU na veřejné investice v cestovním ruchu prostřednictvím EFRR/FS se vynakládají
efektivně. Ve čtyřech členských státech (Maďarsko, Polsko, Španělsko a Rumunsko) budou
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kontrolovat zacílení prostředků a počet veřejných projektů z vybraných operačních programů
v období 2014–2020. Dále budou posuzovat počet dokončených veřejných projektů financovaných
během programového období 2007–2013, aby zjistili, zda jsou stále ekonomicky životaschopné.
Výsledky auditu budou zveřejněny ve třetím čtvrtletí roku 2021 a mají poskytnout relevantní
informace pro aktualizaci strategie Komise pro odvětví cestovního ruchu v EU v období po skončení
pandemie covid-19.
Základní informace
Celé znění zprávy o připravovaném auditu „Podpora EU pro veřejné investice v odvětví cestovního
ruchu“ je k dispozici v angličtině na internetové stránce eca.europa.eu. Zprávy o připravovaném
auditu vycházejí z přípravných prací provedených před zahájením auditu a nelze je považovat za
auditní připomínky, závěry nebo doporučení.
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