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ELi audiitorid soovitavad koostada uue Euroopa turismistrateegia
Euroopa Liit on külastatuim piirkond maailmas, kuhu 2019. aastal saabus ligikaudu 37% kõigist
rahvusvahelistest turistidest. Euroopa Kontrollikoja täna avaldatud eriaruande kohaselt vajab
turismile antav ELi toetus siiski uut strateegilist suunitlust. Audiitorid leidsid, et Euroopa
Regionaalarengu Fondist (ERF) rahastatud turismiga seotud projektid andsid erinevaid tulemusi:
mõned projektid olid kestlikud ja aitasid kaasa turismi edendamisele piirkonnas; teistel oli vaid
piiratud mõju. Mitmel juhul on puudulike kavandamis- ja valikumenetluste tulemusena
vähenenud projektide maht, ületatud eelarve ja tekkinud viivitused.
Turism on ELi üks peamine majandussektor, mis moodustas 2019. aastal 9,9% sisemajanduse
koguproduktist ja 11,6% kõigist töökohtadest. 2015. aastast kuni COVID-19 pandeemia alguseni on
komisjon ELi turismiprioriteete laiemate poliitikastrateegiate kontekstis üle vaadanud, kuid ei ole
vormistanud neid prioriteete sisukaks tegevuskavaks nende elluviimise toetamiseks. Vastuseks
COVID-19 pandeemia dramaatilisele mõjule ELi turismisektorile esitas komisjon meetmed ja
ettepanekud, et leevendada kriisi mõju ELi turismitööstusele, ning alustas tegevust, mille eesmärk
on koostada turismi tegevuskava 2030. aastaks.
„COVID-19 pandeemia on avaldanud dramaatilist mõju ELi turismisektorile: turismivood ja
turismitulud vähenesid järsult,“ ütles aruande eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige
Pietro Russo. „Ent see vahetu vapustus pole ainus probleem, millega ELi turismisektor silmitsi
seisab. Tema ees seisavad ka muud, pikaajalised väljakutsed, mis on seotud sektori rohe- ja
digipöörde, konkurentsivõime, kestlikkuse ning vastupidavusega“.
Kui audiitorid leidsid näiteid sellest, et ELi turismi rahastamisel oli oodatust väiksem positiivne
mõju, oli sellel enamasti kolm põhjust: rahastatud projektid olid eraldatud muust turismitaristust,
projektide tõhusaks turundamiseks ei tehtud piisavalt jõupingutusi või kasutas toetatud taristut
peamiselt kohalik kogukond, mitte külastajad.
Audiitorid leidsid ERFist rahastatud turismiprojektide edukuse mõõtmiseks kasutatud näitajatega
seoses järgmised probleemid: ERFi õigusaktid perioodiks 2014–2020 sisaldasid
turismiinvesteeringute jaoks ühte ühist väljundnäitajat, kuid kõik liikmesriigid seda ei kasutanud;
kogu perioodi jooksul ei kasutatud ühiseid tulemusnäitajaid; väljundnäitajatega ei saa mõõta
projektide kõiki kavandatud saavutusi.
Pressiteate eesmärk on edastada Euroopa Kontrollikoja eriaruande põhisõnumid. Aruanne on tervikuna kättesaadav veebisaidil
www.eca.europa.eu.
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Leitud probleemide lahendamiseks soovitavad audiitorid komisjonil koostada uue ELi
turismistrateegia. Nad soovitavad ka komisjonil julgustada liikmesriike kohaldama ERFist
rahastatavate turismiinvesteeringute puhul valikumenetlusi, et toetada seda uut strateegilist
suunitlust
Selgitav taustteave
ELil on turismipoliitikas kanda abistav roll, toetades ja kooskõlastades liikmesriikide tegevust.
Aastatel 2014–2020 puudus ELil sihtotstarbeline turismieelarve. Euroopa Komisjon määratles ELi
praeguse turismistrateegia 2010. aastal ja saab turismi rahaliselt toetada mitme ELi programmi
kaudu. See jääb nõnda ka aastatel 2021–2027.
Eriaruanne nr 27/2021: „ELi toetus turismile: vajadus uue strateegilise suunitluse ja parema
rahastamisviisi järele“ on kättesaadav kontrollikoja veebisaidil ELi 23 keeles.
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