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ELi audiitorid hindavad, kuidas EL toetab turismi
Euroopa Kontrollikoda analüüsib, kas ELi rahalised vahendid avaliku sektori investeeringuteks
turismi valdkonnas olid mõjusad ja andsid sektorile asjakohast toetust enne pandeemiat. Lisaks
analüüsiti, mida teeb EL COVID-19 kriisi negatiivse mõju vähendamiseks.
ELi turismipoliitika eesmärk on säilitada Euroopa positsioon juhtiva turismisihtkohana,
maksimeerides samal ajal sektori panust majanduskasvu ja tööhõivesse ning edendades koostööd
ELi riikide vahel. 2019. aastal oli Euroopa Liit maailma kõige külastatum piirkond: hinnanguliselt
moodustab turism ligikaudu 10% SKPst ja 12% kõigist töökohtadest ELis.
Turismile antakse rahalist toetust peamiselt Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) ja
Ühtekuuluvusfondist. Need kaks fondi eraldasid aastatel 2014–2020 turismisektorile kokku
4 miljardit eurot. Seni on nad kaasrahastanud peaaegu 10 000 projekti, mis hõlmavad
mitmesuguseid tegevusi alates reklaamist kuni majutuse, taristu ja kohalike vaatamisväärsuste
arendamiseni.
2020. aastal sattus pandeemia tõttu ohtu üle 7 miljoni turismialase töökoha ning paljusid
ettevõtteid ja turismiga seotud tegevusi ähvardab pankrot. Taastumist takistavad ka reisipiirangud
ja tervishoiumeetmed. EL toetab praegu turismi, tegeledes sektori likviidsuskriisiga ning pakkudes
välja ühtlustatud kriteeriumid ja menetlused ohutu ja piiramatu vaba liikumise taastamiseks.
Uurides, kuidas muuta ELi turismitööstus majandusšokkidele vastupidavamaks, on komisjon
kindlaks teinud pikemaajalised probleemid, mis on seotud kestlikkuse, digiteerimise ning väikeste
ja keskmise suurusega turismiettevõtete konkurentsivõimega.
„Turismiinvesteeringud on olulised paljudele ELi kodanikele nii töötajate kui ka tarbijatena," ütles
auditi eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Pietro Russo. „Me tahame teada, kas sektorile
eraldatud ELi raha on seni tõhusalt kulutatud. Samuti vaatame läbi meetmed, mida komisjon on
võtnud, et vähendada COVID-19 kriisi negatiivset mõju turismile.“
Audiitorid uurivad komisjoni tööd tagamaks, et ELi rahastus ERFi/Ühtekuuluvusfondi kaudu avaliku
sektori investeeringuteks turismi valdkonnas on olnud tõhus. Audit viiakse läbi neljas liikmesriigis
(Ungari, Poola, Hispaania ja Rumeenia), et uurida rahastamise sihtotstarvet ning mitut valitud
avaliku sektori projekti perioodi 2014–2020 rakenduskavast. Lisaks hindavad nad mitmeid
programmitöö perioodil 2007–2013 rahastatud lõpuleviidud avaliku sektori projekte, et teha
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kindlaks, kas need on ikka veel majanduslikult elujõulised. Auditi tulemused, mis avaldatakse 2021.
aasta kolmandas kvartalis, peaksid andma olulise panuse komisjoni ELi turismisektorit käsitleva
strateegia ajakohastamisse COVIDi-järgsel perioodil.
Taustteave
Audititutvustuse „ELi toetus turismivaldkonna avaliku sektori projektidele“ täistekst on inglise
keeles kättesaadav aadressil eca.europa.eu. Audititutvustused põhinevad enne auditi algust
tehtud ettevalmistustööl ja neid ei tohiks käsitada audititähelepanekute, -järelduste ega soovitustena.
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