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Unijni kontrolerzy przeanalizują, w jaki sposób UE wspiera
turystykę
Europejski Trybunał Obrachunkowy analizuje obecnie, czy w okresie przed wybuchem pandemii
finansowanie ze środków UE przeznaczone na inwestycje publiczne w obszarze turystyki było
skuteczne i stanowiło odpowiednie wsparcie dla tego sektora. Sprawdzi również, jakie działania
zostały podjęte przez UE, aby złagodzić negatywne skutki kryzysu związanego z COVID-19.
Celem unijnej polityki w zakresie turystyki jest utrzymanie pozycji Europy jako jednego
z najpopularniejszych docelowych miejsc podróży na świecie przy jednoczesnym
zmaksymalizowaniu wkładu, jaki branża turystyczna wnosi na rzecz wzrostu gospodarczego,
zatrudnienia i wspierania współpracy pomiędzy państwami członkowskimi UE. W 2019 r. Unia
Europejska była najczęściej odwiedzanym regionem na świecie. Szacuje się, że na turystykę
przypada około 10% PKB i 12% wszystkich miejsc pracy w UE.
Wsparcie finansowe na rzecz turystyki pochodzi głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) i z Funduszu Spójności. W okresie 2014–2020 łączna kwota środków z tych
dwóch funduszy przeznaczona dla wspomnianego sektora wyniosła 4 mld euro. Dofinansowania
udzielono jak dotąd na rzecz niemal 10 000 projektów obejmujących szeroką gamę działań, takich
jak działania promocyjne, usługi hotelarskie i infrastruktura czy wspieranie lokalnych atrakcji.
Ze względu na wybuch pandemii w 2020 r. zagrożonych jest ponad 7 mln miejsc pracy w branży
turystycznej, a wielu przedsiębiorstwom i podmiotom świadczącym usługi okołoturystyczne grozi
upadłość. Wyjście z kryzysu utrudniają ponadto ograniczenia w podróżowaniu oraz wprowadzone
środki sanitarne. UE wspiera branżę turystyczną, starając się rozwiązać problem kryzysu płynności
w tym sektorze i opracowując zharmonizowane kryteria i procedury, które mają pozwolić na
przywrócenie możliwości bezpiecznego, nieograniczonego i swobodnego przemieszczania się.
W ramach analizy, w jaki sposób zwiększyć odporność branży turystycznej w UE na wstrząsy
gospodarcze, Komisja wskazała ponadto szereg długofalowych wyzwań dotyczących
zrównoważonego rozwoju, cyfryzacji i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w tym
sektorze.
– Inwestycje w turystykę są istotne dla wielu obywateli UE, zarówno z punktu widzenia
pracowników, jak i konsumentów – powiedział Pietro Russo, członek Trybunału odpowiedzialny
za tę kontrolę. – W związku z tym Trybunał chce sprawdzić, czy wsparcie unijne dla tej branży
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zostało dotychczas skutecznie spożytkowane. Trybunał dokona również przeglądu działań, jakie
Komisja podjęła z myślą o złagodzeniu negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na turystykę.
Kontrolerzy przeanalizują prace Komisji, które miały na celu zapewnienie, by finansowanie z EFRR
i Funduszu Spójności na rzecz publicznych inwestycji w branży turystycznej było skuteczne.
W ramach kontroli, którą objęte zostaną cztery państwa członkowskie (Hiszpania, Polska,
Rumunia i Węgry), przeprowadzona zostanie ocena ukierunkowania środków i analiza
przedsięwzięć publicznych z wybranych programów operacyjnych na lata 2014–2020. Kontrolerzy
ocenią ponadto szereg zakończonych przedsięwzięć publicznych, które zostały sfinansowane
w okresie programowania 2007–2013, aby sprawdzić, czy są one nadal rentowne. Wyniki kontroli,
których publikacja planowana jest na III kwartał 2021 r., mają wnieść istotny wkład w prace
Komisji nad aktualizacją strategii dotyczącej unijnej branży turystycznej po zakończeniu kryzysu
wywołanego przez COVID-19.
Informacje ogólne
Pełny tekst wprowadzenia do kontroli pt. „Wsparcie UE na rzecz przedsięwzięć publicznych
w sektorze turystyki” jest dostępny w języku angielskim na stronie eca.europa.eu. Wprowadzenia
do kontroli opierają się na wynikach prac przygotowawczych przeprowadzonych przed
rozpoczęciem kontroli i nie zawierają uwag, wniosków ani zaleceń pokontrolnych.
Kontakt dla dziennikarzy zainteresowanych tym wprowadzeniem do kontroli
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