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Sporočilo za javnost 
Luxembourg, 25. aprila 2019 

Revizorji preučujejo podporo EU za 
mobilnost v mestih 

Evropsko računsko sodišče izvaja revizijo ukrepov EU za izboljšanje mobilnosti ljudi v mestih in 
gosto poseljenih območjih. Revizorji bodo preučili, kako Evropska komisija in države članice 
uporabljajo finančna sredstva EU, ki so na voljo, za uresničitev svojih politik mobilnosti v 
mestih, ter ali Komisija državam članicam pri tem zagotavlja uspešno podporo. Ocenili bodo 
tudi napredek, ki je bil v zadnjih letih dosežen pri obvladovanju prometnih zastojev. 

„Učinkovito upravljanje mobilnosti je eden najpomembnejših problemov mestnih območij,“ je 
povedala članica Evropskega računskega sodišča Iliana Ivanova, ki je pristojna za revizijo. 
„Prometni zastoji so za mnoge v EU vse bolj pereč vsakodnevni problem, cestni promet pa 
bistveno prispeva k onesnaženosti zraka in okoljskemu hrupu v mestnih območjih.“ 

Revizorji so danes objavili napovednik revizije o mobilnosti v mestih v EU. Napovedniki revizij 
vsebujejo informacije o potekajoči revizijski nalogi. Zasnovani so kot vir informacij za vse, ki jih 
zanimajo politike ali programi, ki jih revidira Sodišče. 

Približno 70 % prebivalcev Evrope živi v mestnih območjih in pričakuje se, da se bo ta delež še 
povečal. Mobilnost v mestih se nanaša na vse možnosti potovanja in sorodne dejavnosti v mestu 
ali mestnem območju. Odvisna je od več dejavnikov, vključno s politikami rabe tal, lastništva 
avtomobilov in mobilnosti.  

Neučinkovite prometne mreže v mestnih območjih po ocenah stanejo gospodarstva držav članic 
110 milijard EUR letno, kar je več kot 1 % skupnega BDP držav članic EU, medtem ko zdravstveni 
stroški, ki so posledica onesnaženosti zraka, znašajo več sto milijard eurov letno. Raziskave 
kažejo, da bi tekoč promet v regijah z visoko stopnjo prometnih zastojev pomenil za 30 % večjo 
produktivnost. 

https://www.eca.europa.eu/
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Za pomoč državam članicam pri spopadanju z izzivi mobilnosti v mestih je EU uvedla vrsto politik, 
Komisija pa spodbuja načrte za trajnostno mobilnost. Za uresničitev tovrstnih pobud v obdobju 
2014–2020 je bilo iz proračuna EU dano na voljo več kot 60 milijard EUR. 

Revizorji se bodo osredotočili na: 

o ukrepe Komisije za spodbujanje držav članic pri pripravi preudarnih politik in usklajenih 
strategij za izboljšanje mobilnosti v mestih, 

o uporabo finančnih sredstev EU za uresničitev politike Komisije na področju mobilnosti v 
mestih, 

o napredek, dosežen v obdobju 2014–2020, v smislu primerjave med stopnjami zastojev in 
rastjo prebivalstva. 

Revizorji bodo v okviru revizije obiskali mesta v Nemčiji, Italiji, na Poljskem in v Španiji. 

Revizijsko poročilo naj bi bilo objavljeno leta 2020. 

 

 


	Revizorji preučujejo podporo EU za mobilnost v mestih

