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ES revidenti iesaka noteikt jaunu Eiropas tūrisma stratēģiju
ES ir pasaulē visapmeklētākais reģions: 2019. gadā aptuveni 37 % no visiem starptautiskajiem
tūristiem par galamērķi izvēlējās Eiropas Savienību. Tomēr šodien publicētajā Eiropas Revīzijas
palātas īpašajā ziņojumā norādīts, ka ES tūrisma atbalstam ir vajadzīgs jauns stratēģiskais
virziens. Revidenti konstatēja, ka no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ar
tūrismu saistītie projekti sniedza neviendabīgus rezultātus, proti, daži projekti bija ilgtspējīgi un
veicināja tūrisma aktivitātes reģionā, savukārt citiem bija tikai ierobežota ietekme. Vairākos
gadījumos vājas plānošanas un projektu atlases procedūras ir novedušas pie tā, ka projektu
darbības joma ir sašaurinājusies, tiek pārsniegts budžets un īstenošana kavējas.
Tūrisms ir svarīga ES ekonomikas nozare, kas 2019. gadā veidoja 9,9 % no ES iekšzemes
kopprodukta un nodrošināja 11,6 % no visām darbvietām Eiropas Savienībā. No 2015. gada un līdz
Covid-19 pandēmijas sākumam Eiropas Komisija ir pārskatījusi ES tūrisma prioritātes, ņemot vērā
plašākas politikas stratēģijas, taču šīs prioritātes nav iestrādājusi sīki izstrādātā rīcības plānā, ar ko
atbalstīt to īstenošanu. Reaģējot uz Covid-19 pandēmijas dramatisko ietekmi uz ES tūrisma nozari,
Komisija nāca klajā ar pasākumiem un priekšlikumiem, lai mazinātu šīs krīzes ietekmi uz ES tūrisma
nozari, un ir uzsākusi darbību, kuras mērķis ir izstrādāt tūrisma programmu 2030. gadam.
“Covid-19 pandēmija ir dramatiski ietekmējusi ES tūrisma nozari: tūrisma plūsmas un ieņēmumi no
tūrisma strauji samazinājās,” sacīja par ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Pietro
Russo. “Tomēr šis tiešais satricinājums nav vienīgais izaicinājums ES tūrisma nozarei. Tai jāpārvar
citas – ilgāka termiņa – problēmas, kas saistītas ar nozares zaļo un digitālo pārkārtošanos,
konkurētspēju, ilgtspēju un noturību.”
Revidenti konstatēja piemērus, kad ES tūrisma finansējumam bija mazāk pozitīva ietekme, nekā
cerēts, galvenokārt šādu trīs iemeslu dēļ: projekti, kas saņēma finansējumu, bija izolēti no citas
tūrisma infrastruktūras; netika pieliktas pietiekamas pūles, lai efektīvi popularizētu projektus;
atbalstīto infrastruktūru galvenokārt izmantoja vietējā sabiedrība, nevis ceļotāji.
Revidenti konstatēja šādas problēmas saistībā ar rādītājiem, ko izmantoja ERAF finansēto tūrisma
projektu panākumu novērtēšanai: ERAF tiesību aktos 2014.–2020. gada periodam bija iekļauts
viens kopīgs tiešo rezultātu rādītājs ieguldījumiem tūrismā, taču ne visas dalībvalstis to izmantoja;
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minētajā periodā nebija izmantoti kopīgi koprezultāta rādītāji; ar tiešo rezultātu rādītājiem nevar
izmērīt visus plānotos projektu sasniegumus.
Lai risinātu konstatētās problēmas, revidenti iesaka Komisijai izstrādāt jaunu ES tūrisma stratēģiju.
Revidenti arī iesaka Komisijai mudināt dalībvalstis piemērot atlases procedūras ERAF finansētiem
ieguldījumiem tūrismā, lai atbalstītu šo jauno stratēģisko virzienu.
Vispārīga informācija
ES ir papildinoša loma tūrisma politikā, atbalstot un koordinējot dalībvalstu veiktās darbības.
Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam tūrismam nebija atvēlēts īpašs ES finansējums. Eiropas
Komisija 2010. gadā izstrādāja pašreizējo ES tūrisma stratēģiju un var finansiāli atbalstīt tūrismu,
izmantojot vairākas ES programmas. Tas attiecas arī uz 2021.–2027. gada periodu.
Īpašais ziņojums Nr. 27/2021 “ES atbalsts tūrismam – ir vajadzīgs jauns stratēģiskais virziens un
labāka finansēšanas pieeja” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē ES 23 valodās.
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