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DA 

Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 25. april 2019 

EU-revisorerne undersøger EU's støtte 
til mobilitet i byerne 

Den Europæiske Revisionsret er i gang med en revision vedrørende EU's indsats for at forbedre 
mobiliteten for mennesker i byer og tætbefolkede områder. Revisorerne vil undersøge, 
hvordan Kommissionen og medlemsstaterne bruger den disponible EU-finansiering til at 
gennemføre deres politikker for mobilitet i byerne, og om Kommissionen yder effektiv støtte til 
medlemsstaterne. Revisorerne vil også vurdere de seneste års fremskridt med hensyn til at 
håndtere trafiktrængslen. 

"Effektiv mobilitetsstyring er et vigtigt spørgsmål for byområderne," siger Iliana Ivanova, det 
medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for revisionen. "Trafiktrængslen er et 
stigende problem for mange mennesker i EU, og vejtransporten er ansvarlig for en betydelig del af 
luftforureningen og den eksterne støj i byområderne." 

Revisorerne har i dag offentliggjort en orientering om kommende revision vedrørende mobilitet i 
byerne i EU. Orienteringer om kommende revisioner oplyser om igangværende revisionsopgaver. 
Hensigten er, at de skal være en informationskilde for personer med interesse i de politikker eller 
programmer, der revideres. 

Ca. 70 % af den europæiske befolkning bor i byområder, og dette tal forventes at stige. Mobilitet 
i byerne omfatter alle rejsemuligheder og tilknyttede aktiviteter i byer eller byområder. 
Mobiliteten afhænger af flere faktorer, bl.a. arealanvendelse, bilejerskab og mobilitetspolitikker.  

Ineffektive transportnet i byområder koster medlemsstaternes økonomier anslået 
110 milliarder euro hvert år - over 1 % af EU-medlemsstaternes samlede BNP - mens 
sundhedsomkostningerne ved luftforurening løber op i flere hundrede milliarder euro hvert år. 
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Forskning viser, at i stærkt overbelastede regioner kan fri vejtrafikstrøm føre til 
produktivitetsgevinster på op til 30 %. 

EU har indført en række politikker, og Kommissionen har fremmet planer for bæredygtig 
mobilitet for at hjælpe medlemsstaterne med at tackle de udfordringer, mobiliteten i byerne står 
over for. Over 60 milliarder euro fra EU's budget er stillet til rådighed for at gennemføre 
initiativer i perioden 2014-2020. 

Revisorerne vil fokusere på: 

o Kommissionens tiltag, der tilskynder medlemsstaterne til at udvikle fornuftige politikker og 
sammenhængende strategier for at forbedre mobiliteten i byerne 

o brugen af EU-finansiering til at gennemføre Kommissionens politik for mobilitet i byerne 

o de fremskridt, der er gjort i perioden 2014-2020 med hensyn til trafiktrængslen i forhold til 
befolkningstilvæksten. 

De vil besøge byer i Tyskland, Italien, Polen og Spanien. 

Revisionsberetningen forventes offentliggjort i 2020. 
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