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Il-Lussemburgu, l-4 ta’ Novembru 2020

L-awdituri tal-UE se jivvalutaw il-mod kif l-UE tappoġġa lis-settur
tat-turiżmu
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) qed tanalizza jekk il-finanzjament mill-UE għall-investimenti
pubbliċi fit-turiżmu kienx effettiv u jekk kienx ipprovda appoġġ adatt għas-settur qabel ilpandemija, kif ukoll dak li l-UE qed tagħmel biex tillimita l-impatt negattiv tal-kriżi tal-COVID-19.
L-għan tal-politika tal-UE dwar it-turiżmu huwa li żżomm il-pożizzjoni tal-Ewropa bħala
destinazzjoni turistika ewlenija, filwaqt li timmassimizza l-kontribut tal-industrija għat-tkabbir u limpjiegi, u tippromwovi l-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi tal-UE. Fl-2019, l-Unjoni Ewropea kienet irreġjun l-aktar miżjur fid-dinja: huwa stmat li t-turiżmu jammonta għal madwar 10 % tal-PDG u 12 %
tal-impjiegi kollha fl-UE.
L-appoġġ finanzjarju għat-turiżmu jiġi prinċipalment mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali
(FEŻR) u mill-Fond ta’ Koeżjoni (FK). Fil-perjodu 2014-2020, dawn iż-żewġ fondi flimkien allokaw
EUR 4 biljun għas-settur tat-turiżmu. Sa issa, huma kkofinanzjaw kważi 10 000 proġett li jkopru
firxa wiesgħa ta’ attivitajiet, mill-promozzjoni sal-ospitalità, l-infrastruttura kif ukoll l-iżvilupp ta’
attrazzjonijiet lokali.
Fl-2020, il-pandemija pperikolat aktar minn 7 miljun impjieg fis-settur tat-turiżmu u ħafna negozji
u attivitajiet satellitari jinsabu f’riskju ta’ falliment. Anki r-restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar u l-miżuri
tas-saħħa qed ixekklu l-irkupru. Attwalment, l-UE qed tappoġġa t-turiżmu billi tindirizza n-nuqqas
ta’ likwidità fis-settur, u billi tipproponi kriterji u proċeduri armonizzati biex jiġi restawrat
moviment liberu li jkun sikur u mingħajr restrizzjonijiet. Barra minn hekk, filwaqt li teżamina l-mod
kif l-industrija tat-turiżmu fl-UE tista’ ssir aktar reżiljenti għal skossi ekonomiċi, il-Kummissjoni
identifikat sfidi fuq terminu itwal relatati mas-sostenibbiltà, id-diġitalizzazzjoni u l-kompetittività
tal-kumpaniji tat-turiżmu żgħar u medji.
“L-investimenti fit-turiżmu huma rilevanti għal ħafna ċittadini tal-UE, kemm bħala impjegati kif
ukoll bħala konsumaturi”, qal Pietro Russo, il-membru tal-QEA responsabbli għall-awditu. “Irridu
naraw jekk il-fondi tal-UE għas-settur kinux intefqu b’mod effettiv sa issa. Aħna se nirrieżaminaw
wkoll il-miżuri li l-Kummissjoni ħadet biex tillimita l-impatt negattiv tal-kriżi tal-COVID-19 fuq itturiżmu.”

L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tal-previżjoni ta’ awditu maħruġa mill-Qorti Ewropea talAwdituri. Il-previżjoni ta’ awditu sħiħa tinsab fuq www.eca.europa.eu.
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L-awdituri se janalizzaw ix-xogħol li twettaq mill-Kummissjoni biex tiżgura li l-finanzjament mill-UE
pprovdut permezz tal-FEŻR/FK għall-investimenti pubbliċi fit-turiżmu jkun effettiv. Huma se
jirrieżaminaw erba’ Stati Membri (l-Ungerija, il-Polonja, Spanja u r-Rumanija) biex jeżaminaw limmirar tal-finanzjament u għadd ta’ proġetti pubbliċi minn programmi operazzjonali magħżula
għall-perjodu 2014-2020. Barra minn hekk, huma se jivvalutaw ukoll għadd ta’ proġetti pubbliċi
kkompletati li ġew ffinanzjati matul il-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013, biex jaraw jekk
dawn għadhomx ekonomikament vijabbli. Ir-riżultati tal-awditu – li għandhom jiġu ppubblikati fittielet kwart tal-2021 – huma maħsuba biex jipprovdu input rilevanti għall-aġġornament talistrateġija tal-Kummissjoni għall-industrija tat-turiżmu tal-UE fil-perjodu ta’ wara l-COVID.
Informazzjoni ġenerali
Il-previżjoni ta’ awditu sħiħa “EU support for public projects in the tourism sector” (Appoġġ mill-UE
għal proġetti pubbliċi fis-settur tat-turiżmu) hija disponibbli bl-Ingliż fuq eca.europa.eu . Ilpreviżjonijiet ta’ awditi huma bbażati fuq xogħol ta’ tħejjija li jsir qabel ma jinbeda awditu u ma
għandhomx jitqiesu bħala osservazzjonijiet, konklużjonijiet jew rakkomandazzjonijiet tal-awditjar.
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