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ES auditoriai įvertins, kaip ES remia turizmą
Europos Audito Rūmai nagrinėja, ar buvo veiksmingai panaudotas investicijų į turizmą ES
finansavimas, ar šiam sektoriui buvo teikiama tinkama parama iki pandemijos, ir ką ES daro, kad
sumažintų neigiamą COVID-19 krizės poveikį.
ES turizmo politikos tikslas – išlaikyti Europos kaip turistų lankomiausios vietos poziciją, kartu kuo
labiau padidinti pramonės indėlį į ekonomikos augimą ir užimtumą ir skatinti ES šalių
bendradarbiavimą. 2019 m. Europos Sąjunga buvo lankomiausias pasaulio regionas. Apskaičiuota,
kad turizmas sudaro apie 10 % BVP ir 12 % visų darbo vietų Europos Sąjungoje.
Daugiausia paramos turizmui skiriama iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Sanglaudos
fondo. Iš šių dviejų fondų 2014–2020 m. turizmo sektoriui iš viso skirta 4 milijardai eurų. Iki šiol jų
lėšomis buvo bendrai finansuota beveik 10 000 projektų, apimančių įvairialypę veiklą – nuo
populiarinimo iki apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų, infrastruktūros ir vietos traukos objektų
plėtros.
2020 m. dėl pandemijos iškilo pavojus daugiau kaip 7 milijonams darbo vietų turizmo sektoriuje, o
daugeliui įmonių bei palydovinei veiklai gresia bankrotas. Kelionių apribojimai ir sveikatos
priemonės taip pat trukdo atsigauti. Šiuo metu ES remia turizmą spręsdama sektoriaus likvidumo
krizės problemą ir siūlydama suderintus kriterijus ir procedūras, kad būtų atkurtas saugus ir
neribotas laisvas judėjimas. Be to, nagrinėdama, kaip ES turizmo pramonę padaryti atsparesnę
ekonominiams sukrėtimams, Komisija nustatė ilgesnio laikotarpio uždavinius, susijusius su
tvarumu, skaitmeninimu ir mažųjų ir vidutinių turizmo įmonių konkurencingumu.
„Investicijos į turizmą yra svarbios daugeliui ES piliečių, tiek kaip darbuotojams, tiek kaip
vartotojams, – teigė už auditą atsakingas Audito Rūmų narys Pietro Russo. – Norime išsiaiškinti,
ar šiam sektoriui skirtos ES lėšos iki šiol buvo veiksmingai panaudotos. Taip pat peržiūrėsime
priemones, kurių ėmėsi Komisija, siekdama sumažinti neigiamą COVID-19 krizės poveikį turizmui.“
Auditoriai apžvelgs Komisijos atliktą darbą siekiant užtikrinti, kad ERPF / Sanglaudos fondo lėšomis
teikiamas ES finansavimas viešosioms investicijoms į turizmą būtų veiksmingas. Jie atliks peržiūrą
dėl keturių valstybių narių (Vengrijos, Lenkijos, Ispanijos ir Rumunijos), kad patikrintų tikslingą
finansavimą ir keletą viešųjų projektų pagal atrinktas 2014–2020 m. veiksmų programas. Be to, jie
taip pat įvertins keletą 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu finansuotų užbaigtų viešųjų
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projektų, kad nustatytų, ar jie vis dar ekonomiškai perspektyvūs. Audito rezultatai, kurie bus
paskelbti 2021 m. trečiąjį ketvirtį, turėtų būti naudingi Komisijai atnaujinant ES turizmo pramonės
strategiją laikotarpiu po COVID.
Bendra informacija
Visą preliminarią audito apžvalgą „ES parama viešiesiems projektams turizmo sektoriuje“ anglų
kalba rasite eca.europa.eu. Preliminarios audito apžvalgos parengtos remiantis prieš auditą atliktu
parengiamuoju darbu ir neturėtų būti laikomos audito pastabomis, išvadomis ar
rekomendacijomis.
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