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Sajtóközlemény 
Luxembourg, 2020. november 4. 

Az uniós számvevők megvizsgálják, hogyan támogatja az Unió az 
idegenforgalmat 

Az Európai Számvevőszék jelenleg végez elemzést arról, hogy eredményes volt-e az 
idegenforgalmi közberuházások uniós finanszírozása, és hogy az megfelelő támogatást 
biztosított-e az ágazatnak a világjárványt megelőzően, valamint hogy mit tesz az Unió ezen a 
területen a COVID-19 válság negatív hatásainak csökkentése érdekében. 

Az Unió idegenforgalmi politikájának célja, hogy megőrizze Európa mint turisztikai célpont vezető 
szerepét, miközben maximalizálja az ágazat hozzájárulását a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz, 
és előmozdítja az uniós országok közötti együttműködést. 2019-ben az Európai Unió volt a világ 
leglátogatottabb régiója: becslések szerint az idegenforgalom az uniós GDP mintegy 10%-át teszi 
ki, és az összes munkahely 12%-át biztosítja. 
Az idegenforgalom pénzügyi támogatása főként az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) és 
a Kohéziós Alapból származik. Ez a két alap együttesen 4 milliárd eurót különített el az 
idegenforgalmi ágazat számára 2014 és 2020 között. Az alapok eddig közel 10 000 projektet 
társfinanszíroztak, amelyek a tevékenységek széles körét ölelték fel, a promóciótól a vendéglátásig, 
az infrastruktúrától a helyi látványosságok fejlesztéséig. 

2020-ban a világjárvány miatt több mint 7 millió idegenforgalmi munkahely került veszélybe, a 
válság számos vállalkozást és kapcsolódó tevékenységet sodort a csőd szélére. A talpra állást az 
utazási korlátozások és az egészségügyi intézkedések is hátráltatják. Az Unió jelenleg azzal 
támogatja az idegenforgalmat, hogy kezeli az ágazatban tapasztalható likviditáshiányt, és 
összehangolt kritériumokat és eljárásokat javasol a biztonságos és korlátlan szabad mozgás 
helyreállítására. Emellett a Bizottság megvizsgálta, miként lehet az uniós idegenforgalmi ágazatot 
ellenállóbbá tenni a gazdasági megrázkódtatásokkal szemben, és felmérte, hogy melyek a 
fenntarthatósággal, a digitalizációval, valamint a kis- és középvállalkozások versenyképességével 
kapcsolatos hosszabb távú kihívások. 

„Az idegenforgalmi beruházások sok uniós polgár számára fontosak, akár alkalmazottként, akár 
fogyasztóként – jelentette ki Pietro Russo, az ellenőrzésért felelős számvevőszéki tag. – Arról 
igyekszünk megbizonyosodni, hogy az ágazatnak juttatott uniós forrásokat eddig eredményesen 
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használták-e fel. Át fogjuk tekinteni azt is, hogy a Bizottság milyen intézkedésekkel igyekszik 
korlátozni a COVID-19 válság turizmusra gyakorolt negatív hatásait.”  

A számvevők górcső alá veszik a Bizottság arra irányuló tevékenységét, hogy az ERFA-n, illetve a 
Kohéziós Alapon keresztül az idegenforgalmi közberuházásokra nyújtott uniós finanszírozást 
eredményessé tegye. Négy tagállamban (Magyarország, Lengyelország, Spanyolország és Románia) 
vizsgálják a finanszírozás célzottságát, valamint egyes kiválasztott 2014–2020-as operatív 
programok több közfinanszírozású projektjét. Emellett a 2007–2013-as programozási időszakban 
finanszírozott több befejezett közfinanszírozású projektet is értékelni fognak gazdasági 
életképességük megállapítása érdekében. Az ellenőrzés – 2021 harmadik negyedévében 
közzéteendő – eredményei releváns információkkal igyekeznek szolgálni a COVID-válságot követő 
időszakban az uniós idegenforgalmi ágazatra vonatkozó bizottsági stratégia aktualizálásához. 

Háttérinformációk 

Az „EU support for public projects in the tourism sector” (Az idegenforgalmi ágazat 
közfinanszírozású projektjeinek uniós támogatása) című ellenőrzési előzetes teljes szövege angolul 
elérhető az eca.europa.eu oldalon. Az ellenőrzés megkezdése előtt végzett előkészítő munkán 
alapuló előzetesek megállapításai nem tekinthetők ellenőrzési észrevételeknek, 
következtetéseknek vagy ajánlásoknak. 

Az előzetessel kapcsolatban a sajtó rendelkezésére áll: 

Claudia Spiti – E: claudia.spiti@eca.europa.eu - T: (+352) 4398 45 765 / M: (+352) 691 553 547 
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