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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 25 kwietnia 2019 r. 

Kontrolerzy zbadają unijne wsparcie na 
rzecz mobilności miejskiej 
Europejski Trybunał Obrachunkowy prowadzi obecnie kontrolę działań podejmowanych przez 
UE na rzecz usprawnienia mobilności w miastach i na obszarach gęsto zaludnionych. 
Kontrolerzy zbadają, w jaki sposób Komisja Europejska i państwa członkowskie wykorzystują 
środki unijne udostępnione na potrzeby wdrażania polityki dotyczącej mobilności miejskiej, 
a także czy Komisja zapewnia państwom członkowskim skuteczne wsparcie w tym zakresie. 
Ocenią również postępy poczynione w ostatnich latach w usuwaniu zatorów komunikacyjnych. 

– Wydajne zarządzanie mobilnością to kwestia o zasadniczym znaczeniu dla obszarów miejskich – 
powiedziała Iliana Ivanova, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialna 
za tę kontrolę. – Zatory komunikacyjne są coraz dotkliwiej odczuwalne w życiu codziennym wielu 
obywateli UE, a transport drogowy jest jednym z najistotniejszych źródeł zanieczyszczenia 
powietrza i hałasu otoczenia na obszarach miejskich. 

Kontrolerzy opublikowali dziś wprowadzenie do kontroli na temat mobilności miejskiej w UE. 
Wprowadzenia do kontroli zapewniają informacje na temat zadania kontrolnego będącego 
w toku. Mają one stanowić źródło informacji dla osób zainteresowanych obszarami polityki lub 
programami będącymi przedmiotem kontroli. 

Około 70% ludności Europy zamieszkuje obszary miejskie i oczekuje się, że odsetek ten będzie 
nadal rósł. Pojęcie mobilności miejskiej odnosi się do wszystkich rozwiązań transportowych 
i powiązanych działań w miastach i na obszarach miejskich. Na tę mobilność wpływa wiele 
czynników, w tym wykorzystanie gruntów, liczba samochodów posiadanych przez mieszkańców 
i polityka dotycząca mobilności.  

Szacuje się, że niewydajne sieci transportowe na obszarach miejskich kosztują gospodarki państw 
członkowskich 110 mld euro rocznie, tj. ponad 1% łącznego PKB państw członkowskich UE, 
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a koszty w zakresie zdrowia publicznego związane z zanieczyszczeniem powietrza sięgają kilkuset 
miliardów euro rocznie. Badania pokazują, że na obszarach, na których występują duże zatory 
komunikacyjne, zapewnienie płynności ruchu drogowego mogłoby doprowadzić do zwiększenia 
produktywności nawet o 30%. 

UE ustanowiła już szereg polityk w tej dziedzinie, a Komisja promuje plany zrównoważonej 
mobilności, które mają pomóc państwom członkowskim w radzeniu sobie z wyzwaniami 
dotyczącymi mobilności miejskiej. Na potrzeby wdrożenia powiązanych inicjatyw na okres 2014–
2020 udostępniono ponad 60 mld euro z budżetu UE. 

Zespół kontrolny skupi się na następujących kwestiach: 

o działania Komisji mające zachęcić państwa członkowskie do opracowania solidnej polityki 
i spójnych strategii na rzecz usprawnienia mobilności miejskiej; 

o wykorzystanie środków UE do wdrożenia polityki Komisji dotyczącej mobilności miejskiej; 

o postępy poczynione w okresie 2014–2020 pod względem poziomu płynności ruchu 
w zestawieniu ze wzrostem populacji. 

Kontrolerzy przeprowadzą wizyty kontrolne w miastach w Niemczech, we Włoszech, w Polsce 
i Hiszpanii. 

Publikacja sprawozdania z kontroli planowana jest na 2020 r. 
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