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Audítori EÚ posúdia, ako EÚ podporuje cestovný ruch
Európsky dvor audítorov (EDA) analyzuje, či financovanie verejných investícií do cestovného
ruchu zo strany EÚ bolo účinné, či poskytlo primeranú podporu pred pandémiou a čo robí EÚ
na obmedzenie negatívneho vplyvu krízy spôsobenej ochorením COVID-19.
Cieľom politiky EÚ v oblasti cestovného ruchu je udržať postavenie Európy ako poprednej
turistickej destinácie a zároveň maximalizovať príspevok tohto odvetvia k rastu a zamestnanosti
a podporovať spoluprácu medzi krajinami EÚ. V roku 2019 bola Európska únia
najnavštevovanejším regiónom na svete: odhaduje sa, že cestovný ruch predstavuje približne 10 %
HDP a 12 % všetkých pracovných miest v EÚ.
Finančná podpora pre cestovný ruch pochádza najmä z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
(EFRR) a Kohézneho fondu (KF). Z týchto dvoch fondov boli spolu vyčlenené 4 mld. EUR na odvetvie
cestovného ruchu v rokoch 2014 – 2020. Doteraz bolo spolufinancovaných takmer 10 000
projektov, ktoré sa týkali širokého spektra činností od propagácie po pohostinnosť, infraštruktúru
a rozvoj miestnych atrakcií.
Pandémia v roku 2020 ohrozila viac než 7 miliónov pracovných miest v oblasti cestovného ruchu
a mnohým podnikom a podružným činnostiam hrozí bankrot. Cestovné obmedzenia a zdravotné
opatrenia takisto bránia obnove. EÚ v súčasnosti podporuje cestovný ruch tým, že rieši nedostatok
likvidity v tomto sektore a navrhuje harmonizované kritériá a postupy na obnovenie bezpečného
a neobmedzeného voľného pohybu. Komisia okrem toho pri skúmaní, ako zvýšiť odolnosť odvetvia
cestovného ruchu EÚ voči hospodárskym otrasom, identifikovala dlhodobejšie výzvy súvisiace
s udržateľnosťou, digitalizáciou a konkurencieschopnosťou malých a stredných podnikov
pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu.
„Investície do cestovného ruchu sú relevantné pre mnohých občanov EÚ ako zamestnancov
aj spotrebiteľov,“ uviedol Pietro Russo, člen EDA zodpovedný za tento audit. „Chceme zistiť, či sa
peniaze EÚ pre tento sektor doteraz vynakladali účinne. Preskúmame aj opatrenia, ktoré Komisia
prijala s cieľom obmedziť negatívny vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 na cestovný ruch.“
Audítori sa zamerajú na prácu, ktorú vykonala Komisia s cieľom zabezpečiť účinnosť finančných
prostriedkov EÚ poskytovaných prostredníctvom EFRR/KF na verejné investície do cestovného
ruchu. Skontrolujú štyri členské štáty (Maďarsko, Poľsko, Španielsko a Rumunsko) s cieľom
Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body podkladového dokumentu k auditu Európskeho dvora audítorov. Úplné znenie
podkladového dokumentu je uverejnené na webovom sídle eca.europa.eu.
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preskúmať zameranie financovania a niekoľko verejných projektov z vybraných operačných
programov na roky 2014 – 2020. Okrem toho posúdia aj niekoľko ukončených verejných projektov
financovaných počas programového obdobia 2007 – 2013, aby zistili, či sú stále ekonomicky
životaschopné. Výsledky auditu, ktoré majú byť uverejnené v treťom štvrťroku 2021, majú
poskytnúť relevantný vstup pre aktualizáciu stratégie Komisie pre odvetvie cestovného ruchu EÚ
v období po skončení pandémie COVID-19.
Základné informácie
Úplné znenie podkladového dokumentu k auditu Podpora EÚ pre verejné projekty v odvetví
cestovného ruchu je dostupné v angličtine na webovom sídle eca.europa.eu. Podkladové
dokumenty k auditom sú založené na prípravnej práci vykonanej pred začiatkom auditu a nemali
by sa považovať za audítorské pripomienky, závery ani odporúčania.
Kontakt pre médiá v súvislosti s týmto podkladovým dokumentom
Claudia Spiti – claudia.spiti@eca.europa.eu – Tel.: (+352) 4398 45765/ Mobil: (+352) 691 553547
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