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Съобщение за пресата 
Люксембург, 25 април 2019 г. 

Одиторите проверяват разходването 
на средствата на ЕС за градска 
мобилност 

Европейската сметна палата провежда одит на действията на ЕС за подобряване на 
мобилността на жителите в градовете и гъсто населените региони. Одиторите ще 
разгледат как Европейската комисии и държавите членки използват средствата от ЕС, 
предназначени за изпълнението на съответните политики за градска мобилност, както 
и дали Комисията подпомага държавите членки по ефективен начин. Одитът ще оцени 
също напредъка, постигнат през последните години при справянето със задръстванията 
по пътищата. 

„Ефикасното управление на мобилността е ключова задача в градските региони,“ заяви 
Илиана Иванова — членът на ЕСП, който отговаря за одита. „Задръстванията са все по-
нарастващ проблем в ежедневието на много граждани на ЕС, а пътният транспорт е 
една от основните причини за замърсяването на въздуха и високия шумов фон 
в градските региони.“ 

Сметната палата публикува днес документ за представяне на одит относно градската 
мобилност в ЕС. Документите за представяне на одит разкриват информация относно 
одитна задача, която е в процес на извършване. Те имат за цел да бъдат източник на 
информация за лицата, заинтересовани от конкретната политика или одитирани програми. 

Около 70 % от населението в ЕС живее в градски региони и се очаква този процент да 
нарасне. Градската мобилност обхваща всички видове транспорт и свързаните с тях 
дейности в рамките на града или градския регион. Тя се влияе от няколко фактора, 
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включително земеползването, броя на собствениците на автомобили и политиките за 
мобилност.  

Неефективно работещите пътни мрежи в градските зони нанасят щети на икономиката на 
държавите членки в размер на приблизително 110 млрд. евро годишно — над 1 % от 
комбинирания БВП на държавите членки на ЕС, а разходите за здравеопазване, свързани 
със замърсяването на въздуха, възлизат на няколкостотин милиарда евро годишно. 
Резултатите от проучвания сочат, че в регионите с голямо улично задръстване свободният 
поток на пътното движение би могъл да допринесе за увеличаване на продуктивността с до 
30 %. 

ЕС е създал редица политики, а Комисията подкрепя планове за устойчива мобилност, за да 
подпомогне държавите членки да се справят с предизвикателствата в областта на градската 
мобилност. От бюджета на ЕС са отпуснати над 60 млрд. евро за изпълнението на подобни 
инициативи през периода 2014—2020 година. 

Одиторите ще обърнат внимание на: 

o мерките от страна на Комисията за насърчаване на държавите членки да развият 
сериозни политики и последователни стратегии с оглед на подобряването на 
градската мобилност; 

o разходването на средствата на ЕС с цел прилагане на практика на политиката за 
градска мобилност на Комисията; 

o осъществения напредък през периода 2014—2020 г. по отношение на съотношението 
между нивото на улично задръстване и нарастването на населението. 

За одита ще бъдат посетени градове в Германия, Италия, Полша и Испания. 

Очаква се одитният доклад да бъде публикуван през 2020 г. 
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