
Σκοπός του παρόντος δελτίου Τύπου είναι η παρουσίαση των κύριων μηνυμάτων του σχετικού δελτίου ελέγχου του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το πλήρες δελτίο ελέγχου διατίθεται στα αγγλικά στον ιστότοπο eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – Εκπρόσωπος Τύπου Τ: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Υπεύθυνος Τύπου T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

 

EL 

Δελτίο Τύπου 
Λουξεμβούργο, 25 Απριλίου 2019 

Η στήριξη της ΕΕ για την αστική 
κινητικότητα στο μικροσκόπιο των 
ελεγκτών 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί επί του παρόντος έλεγχο με αντικείμενο τη 
δράση της ΕΕ για τη βελτίωση της κινητικότητας των ανθρώπων που ζουν σε πόλεις και σε 
πυκνοκατοικημένες περιοχές. Οι ελεγκτές θα εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη αξιοποιούν τη χρηματοδότηση της ΕΕ για την υλοποίηση 
πολιτικών που αφορούν την αστική κινητικότητα, καθώς και την αποτελεσματικότητα της 
υποστήριξης της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη. Επίσης, θα αξιολογήσουν την πρόοδο που 
έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τη διαχείριση της κυκλοφοριακής 
συμφόρησης. 

«Η αποδοτική διαχείριση της κινητικότητας αποτελεί ζήτημα καίριας σημασίας για τις αστικές 
περιοχές», δήλωσε η Iliana Ivanova, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
αρμόδια για τον έλεγχο. «Η κυκλοφοριακή συμφόρηση είναι ένα καθημερινό πρόβλημα που 
παίρνει ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις για πολλούς ανθρώπους στην ΕΕ, και οι οδικές 
μεταφορές ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την ατμοσφαιρική ρύπανση και τον περιβαλλοντικό 
θόρυβο στις αστικές περιοχές». 

Οι ελεγκτές δημοσίευσαν σήμερα δελτίο ελέγχου σχετικά με την αστική κινητικότητα στην ΕΕ. Τα 
δελτία ελέγχου παρέχουν πληροφορίες σχετικά με ελεγκτικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. 
Στόχος τους είναι να χρησιμεύουν ως πηγή πληροφόρησης για όσους ενδιαφέρονται για την 
πολιτική ή τα προγράμματα που αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου. 

Το 70 % περίπου του πληθυσμού της Ευρώπης ζει σε αστικές περιοχές, και το ποσοστό αυτό 
αναμένεται να αυξηθεί. Η αστική κινητικότητα αναφέρεται σε όλες τις δυνατότητες μετακίνησης 
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και τις συναφείς δραστηριότητες σε μια πόλη ή μια αστική περιοχή. Καθορίζεται από διάφορους 
παράγοντες, όπως η χρήση της γης, η κατοχή αυτοκινήτου και οι πολιτικές περί κινητικότητας.  

Τα ανεπαρκή δίκτυα μετακίνησης στις αστικές περιοχές επιβαρύνουν τις οικονομίες των κρατών 
μελών με σχεδόν 110 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ποσό που υπερβαίνει το 1 % του 
συνολικού ΑΕγχΠ των κρατών μελών της ΕΕ, ενώ η δαπάνη στον τομέα της υγείας εξαιτίας της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης ανέρχεται κάθε χρόνο σε αρκετές εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ. 
Από έρευνες προκύπτει ότι, σε περιοχές με μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση, η ελεύθερη ροή 
της κυκλοφορίας θα μπορούσε να επιφέρει αύξηση της παραγωγικότητας έως και κατά 30 %. 

Η ΕΕ έχει θεσπίσει μια σειρά συναφών πολιτικών και η Επιτροπή υποστηρίζει βιώσιμα σχέδια 
κινητικότητας, με σκοπό να βοηθήσει τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που 
σχετίζονται με την αστική κινητικότητα. Την περίοδο 2014-2020, για την υλοποίηση τέτοιων 
πρωτοβουλιών διατέθηκαν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ περισσότερα 
από 60 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Οι ελεγκτές θα εστιάσουν: 

o στα μέτρα της Επιτροπής για την ενθάρρυνση των κρατών μελών να αναπτύξουν 
αξιόπιστες πολιτικές και συνεπείς στρατηγικές που θα βελτιώσουν την αστική 
κινητικότητα· 

o στην αξιοποίηση της χρηματοδότησης που διαθέτει η ΕΕ για την υλοποίηση της πολιτικής 
της Επιτροπής που αφορά την αστική κινητικότητα · 

o στην πρόοδο που σημειώθηκε την περίοδο 2014-2020 ως προς τα επίπεδα συμφόρησης σε 
συνάρτηση με την αύξηση του πληθυσμού. 

Επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν στη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Ισπανία. 

Η σχετική έκθεση ελέγχου αναμένεται να δημοσιευθεί το 2020. 
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