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Revizorji EU bodo ocenili, kako EU podpira turizem
Evropsko računsko sodišče (Sodišče) analizira, ali je bilo financiranje EU za javne naložbe v
turizem uspešno in ali je pred pandemijo pomenilo ustrezno podporo sektorju, ocenjuje pa tudi
ukrepe EU za omejitev negativnih posledic krize zaradi COVID-19.
Cilj turistične politike EU je ohraniti položaj Evrope kot vodilne turistične destinacije, hkrati pa kar
se da povečati prispevek turizma k rasti in zaposlovanju ter spodbujati sodelovanje med
državami EU. Leta 2019 je bila Evropska unija najbolj obiskana regija na svetu: turizem po ocenah
pomeni približno 10 % BDP in 12 % vseh delovnih mest v EU.
Finančna podpora turizmu se v glavnem zagotavlja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)
in Kohezijskega sklada. V obdobju 2014–2020 so bile iz teh dveh skladov za turistični sektor
dodeljene 4 milijarde EUR. Doslej je bilo s temi sredstvi sofinanciranih skoraj 10 000 projektov, ki
zajemajo širok spekter dejavnosti, od promocijskih dejavnosti do gostinstva in hotelirstva,
infrastrukture in razvoja lokalnih zanimivosti.
V letu 2020 je zaradi pandemije ogroženih več kot 7 milijonov delovnih mest v turizmu, številnim
podjetjem v sektorju in z njim povezanih panogah pa grozi stečaj. Okrevanje ovirajo tudi omejitve
potovanj in zdravstveni ukrepi. EU trenutno podpira sektor turizma tako, da rešuje njegove
likvidnostne težave ter predlaga usklajena merila in postopke za ponovno vzpostavitev varnega in
neomejenega prostega gibanja. Poleg tega je Komisija preučila, kako povečati odpornost turistične
panoge EU na gospodarske pretrese, ter pri tem opredelila dolgoročnejše izzive, povezane s
trajnostnostjo, digitalizacijo ter konkurenčnostjo malih in srednjih turističnih podjetij.
„Naložbe v turizem so pomembne za številne državljane EU – kot zaposlene in potrošnike,“ je
povedal član Evropskega računskega sodišča Pietro Russo, pristojen za revizijo. „Sodišče želi
preveriti, ali so se sredstva EU za ta sektor doslej porabljala uspešno. Pregledalo bo tudi ukrepe, ki
jih je Komisija sprejela za omejitev negativnega učinka krize zaradi COVID-19 na turizem.“
Revizorji bodo preučili dosedanja prizadevanja Komisije za zagotovitev uspešnosti financiranja EU
za javne naložbe v turizem, ki je bilo zagotovljeno v okviru ESRR/Kohezijskega sklada. Pregledali
bodo štiri države članice (Madžarsko, Poljsko, Španijo in Romunijo), da bi preučili usmerjanje
financiranja in več javnih projektov iz izbranih operativnih programov za obdobje 2014–2020. Poleg
tega bodo ocenili več zaključenih javnih projektov, financiranih v programskem obdobju 2007–
Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila napovednika revizije, ki ga je pripravilo Evropsko računsko sodišče. Celoten
napovednik je na voljo na eca.europa.eu.
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2013, da bi ugotovili, ali so še vedno ekonomsko vzdržni. Z rezultati revizije, ki bodo objavljeni v
tretjem četrtletju 2021, želi Sodišče pomembno prispevati k posodobitvi strategije Komisije za
turistično panogo EU v obdobju po COVID-19.
Ozadje
Celoten napovednik revizije z naslovom EU support for public projects in the tourism sector je na
voljo v angleščini na spletišču eca.europa.eu. Napovedniki revizij temeljijo na pripravljalnem delu,
ki se opravi pred začetkom revizije, zato se ne smejo razumeti kot revizijska opažanja, zaključki ali
priporočila.
Kontaktna oseba za medije za ta napovednik
Claudia Spiti – E: claudia.spiti@eca.europa.eu - T: (+352) 4398 45 765 / M: (+352) 691 553547
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