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Preses relīze 
Luksemburgā, 2019. gada 25. aprīlī 

Revidenti pārbauda ES atbalstu 
urbānajai mobilitātei 
Eiropas Revīzijas palāta veic revīziju par to, ko ES dara, lai uzlabotu iedzīvotāju mobilitāti 
pilsētās un blīvi apdzīvotās teritorijās. Revidenti pārbaudīs, kā Eiropas Komisija un dalībvalstis 
izmanto pieejamo ES finansējumu, lai īstenotu urbānās mobilitātes politikas pasākumus, un vai 
Komisija efektīvi atbalsta dalībvalstis. Revidenti vērtēs arī virzību, kas pēdējos gados panākta 
attiecībā uz satiksmes sastrēgumu mazināšanu. 

“Efektīva mobilitātes pārvaldība ir svarīgs elements pilsētu teritorijās,” teica par šo revīziju 
atbildīgā Eiropas Revīzijas palātas locekle Iliana Ivanova. “Satiksmes sastrēgumi kļūst par arvien 
lielāku ikdienas problēmu daudziem ES iedzīvotājiem, un ceļu transports izraisa nozīmīgu daļu 
gaisa piesārņojuma un vides trokšņu pilsētu teritorijās.” 

Revidenti šodien ir publicējuši ieskatu gaidāmajā revīzijā par urbāno mobilitāti Eiropas Savienībā. 
Šajā dokumentā ir sniegta informācija par revīzijas uzdevumu, ar kuru revidenti pašlaik strādā. 
Tas ir iecerēts kā informācijas avots personām, kuras interesējas par revidējamo politikas virzienu 
vai programmām. 

Aptuveni 70 % Eiropas iedzīvotāju dzīvo urbānās teritorijās, un sagaidāms, ka šis skaitlis 
palielināsies. Urbānā mobilitāte ietver visu veidu transportu un ar to saistītās darbības pilsētā vai 
urbānā teritorijā. Tā atkarīga no vairākiem faktoriem, tostarp zemes izmantojuma, īpašumā 
esošajiem auto un mobilitātes politikas pasākumiem.  

Neefektīvi ceļu tīkli urbānās teritorijās izmaksā dalībvalstu tautsaimniecībām aptuveni 
110 miljardus EUR gadā, un tas ir vairāk par 1 % no ES dalībvalstu kopējā IKP, bet gaisa 
piesārņojuma izraisītās veselības problēmas gadā izmaksā vairākus simtus miljardu EUR. Pētījumi 
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rāda, ka satiksmes pārslogotos reģionos brīva satiksmes plūsma varētu uzlabot produktivitāti par 
30 %. 

ES ir ieviesusi plašu pasākumu klāstu, un Komisija ir sekmējusi ilgtspējīgas mobilitātes plānus, lai 
palīdzētu dalībvalstīm risināt urbānās mobilitātes problēmas. No ES budžeta ir pieejami vairāk 
nekā 60 miljardi EUR, lai 2014.–2020. gada periodā šīs iniciatīvas ieviestu praksē. 

Revidenti pievērsīsies šādiem jautājumiem: 

o Komisijas pasākumi, ar kuriem tā mudina dalībvalstis izstrādāt racionālus politikas 
pasākumus un saskanīgas stratēģijas urbānās mobilitātes uzlabošanai; 

o ES finansējuma izlietojums nolūkā īstenot Komisijas politiku attiecībā uz urbāno mobilitāti; 

o 2014.–2020. gada periodā panāktā virzība, satiksmes pārslodzes līmeni samērojot ar 
iedzīvotāju skaita pieaugumu. 

Revidenti apmeklēs pilsētas Vācijā, Itālijā, Polijā un Spānijā. 

Revīzijas ziņojumu plānots publicēt 2020. gadā. 

 

 


	Revidenti pārbauda ES atbalstu urbānajai mobilitātei

