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Luxembourg, den 14. december 2021

EU-revisorerne anbefaler at udarbejde en ny EU-strategi for
turisme
EU er verdens mest besøgte region: I 2019 gik ca. 37 % af alle internationale turistbesøg til EU.
Ifølge en særberetning, som Den Europæiske Revisionsret offentliggør i dag, har EU's støtte til
turisme dog behov for nye strategiske retningslinjer. Revisorerne konstaterede, at de
turismerelaterede projekter, der finansieres under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling
(EFRU), gav blandede resultater: Nogle projekter var bæredygtige og bidrog til at fremme
turistaktiviteter i EU's regioner, mens andre kun havde en begrænset effekt. I flere tilfælde førte
mangler i planlægningen og i projektudvælgelsesprocedurerne til reduktioner af projektomfang,
budgetoverskridelser og forsinkelser.
Turisme er en vigtig økonomisk sektor i EU: I 2019 udgjorde den 9,9 % af EU's
bruttonationalprodukt og 11,6 % af alle job i EU. Fra 2015 og frem til begyndelsen af covid-19pandemien reviderede Europa-Kommissionen EU's delmål for turisme under bredere politiske
strategier, men den har ikke omsat disse delmål til en afgørende handlingsplan, som kan
understøtte deres gennemførelse. Som reaktion på covid-19-pandemiens dramatiske indvirkning
på EU's turistsektor fremlagde Kommissionen foranstaltninger og forslag til afbødning af krisens
indvirkning på EU's turistindustri og tog skridt til at faslægge en turismedagsorden for 2030.
"Covid-19 pandemien har haft en dramatisk indvirkning på EU's turistsektor: Turiststrømmene og
-indtægterne er faldet kraftigt," siger Pietro Russo, det medlem af Den Europæiske Revisionsret,
der er ansvarligt for beretningen. "Men dette umiddelbare chok er ikke den eneste udfordring for
EU's turistsektor. Den skal være klar til at tackle andre mere langsigtede udfordringer, som er
knyttet til dens grønne og digitale omstilling, dens konkurrenceevne, dens bæredygtighed og dens
modstandsdygtighed."
Når revisorerne fandt eksempler på, at EU's finansiering af turisme havde en mindre positiv effekt
end ventet, var det mest af tre årsager: De projekter, der modtog støtte, var isolerede, fordi de
ikke var forbundet med anden turismeinfrastruktur, der var ikke gjort nok for at markedsføre
projekterne effektivt, eller den støttede infrastruktur blev primært anvendt af lokalsamfundet, ikke
besøgende.

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning. Beretningen i sin
helhed kan fås på www.eca.europa.eu.
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Revisorerne konstaterede følgende forhold i forbindelse med de indikatorer, der blev brugt til at
måle, hvor vellykkede de EFRU-finansierede turismeprojekter var: EFRU-lovgivningen for perioden
2014-2020 omfattede én fælles outputindikator for turismeinvesteringer, men den blev ikke brugt
af alle medlemsstaterne; ingen fælles resultatindikatorer blev anvendt i perioden;
outputindikatorer kan ikke måle alle projekters tilsigtede resultater.
For at afhjælpe disse forhold anbefaler revisorerne, at Kommissionen udarbejder en ny EU-strategi
for turisme. De anbefaler også, at Kommissionen tilskynder medlemsstaterne til, at de i forbindelse
med EFRU-finansierede investeringer i turisme anvender udvælgelsesprocedurer, som
understøtter de nye strategiske retningslinjer.
Baggrundsoplysninger
EU spiller en supplerende rolle i turismepolitikken, hvor det støtter og koordinerer de
foranstaltninger, medlemsstaterne træffer. Der var ikke noget dedikeret EU-budget for turisme i
perioden 2014-2020. Europa-Kommissionen udformede EU's nuværende turismestrategi i 2010 og
yder finansiel støtte til turisme gennem flere EU-programmer. Dette vil fortsat være tilfældet i
perioden 2021-2027.
Særberetning nr. 27/2021 "EU's støtte til turisme: behov for nye strategiske retningslinjer og en
bedre finansieringstilgang" kan fås på Revisionsrettens websted på 23 EU-sprog.
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