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Luxemburg den 4 november 2020

EU:s revisorer ska bedöma hur EU stöder turismen
Europeiska revisionsrätten analyserar om EU-finansieringen till offentliga investeringar i turism
varit ändamålsenlig och gett lämpligt stöd till sektorn före pandemin och vad EU gör för att
begränsa de negativa effekterna av covid-19-krisen.
Syftet med EU:s turismpolitik är att upprätthålla Europas ställning som en ledande turistdestination
liksom att maximera branschens bidrag till tillväxt och sysselsättning och främja samarbetet mellan
EU-länder. År 2019 var EU världens mest besökta region. Turismen uppskattas stå för 10 % av BNP
och 12 % av alla arbetstillfällen i EU.
Det ekonomiska stödet till turismen kommer till största delen från Europeiska regionala
utvecklingsfonden (Eruf) och Sammanhållningsfonden. Tillsammans anslog dessa två fonder fyra
miljarder euro till turismsektorn för perioden 2014–2020. Hittills har de medfinansierat närmare
10 000 projekt inom ett brett spektrum av verksamheter, från marknadsföring till hotell- och
restaurangbranschen, infrastruktur och utveckling av lokala attraktioner.
Under 2020 har pandemin äventyrat över sju miljoner jobb inom turism, och många företag och
kringverksamheter riskerar konkurs. Reserestriktioner och hälsoåtgärder lägger också hinder för
en återhämtning. EU stöder för närvarande turismen genom att hantera likviditetskrisen i sektorn
och genom att föreslå harmoniserade kriterier och förfaranden för att återställa en säker och
obegränsad fri rörlighet. Kommissionen har undersökt hur man ska kunna göra EU:s turismsektor
mer motståndskraftig mot ekonomiska chocker och pekat på utmaningar på längre sikt som rör
hållbarhet, digitalisering och små och medelstora turismföretags konkurrenskraft.
”Investeringar i turism har betydelse för många av EU:s medborgare, både som arbetstagare och
som konsumenter”, sade Pietro Russo, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för
revisionen. ”Vi vill se om EU:s pengar till sektorn har använts ändamålsenligt hittills, och vi kommer
även att granska de åtgärder som kommissionen har vidtagit för att begränsa covid-19-krisens
negativa effekter på turismen.”
Revisorerna kommer att titta på det arbete som kommissionen gjort för att se till att EUfinansieringen genom Eruf och Sammanhållningsfonden till offentliga investeringar i turism är
ändamålsenlig. De kommer att granska fyra medlemsstater (Ungern, Polen, Spanien och
Rumänien) för att undersöka hur medlen har riktats och titta närmare på ett antal offentliga
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projekt inom ett urval av operativa program under perioden 2014–2020. Dessutom kommer de att
bedöma ett antal slutförda offentliga projekt som finansierades under programperioden 2007–
2013 för att se om de fortfarande är ekonomiskt bärkraftiga. Resultaten av revisionen – som
kommer att offentliggöras det tredje kvartalet 2021 – är avsedda att ge input till kommissionens
uppdatering av strategin för EU:s turismnäring under perioden efter covid-19-krisen.
Bakgrundsinformation
Hela förhandsbeskrivningen av revisionen av EU:s stöd till offentliga projekt i turismsektorn (EU
support for public projects in the tourism sector) finns på engelska på eca.europa.eu.
Förhandsbeskrivningar av revisioner bygger på förberedande arbete som utförts innan revisionen
inleds och ska inte ses som granskningsiakttagelser, slutsatser eller rekommendationer.
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