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Tisková zpráva 
Lucemburk 25. dubna 2019 

Auditoři prověřují podporu EU pro 
městskou mobilitu 

Evropský účetní dvůr provádí audit opatření EU, která mají zlepšit mobilitu obyvatel ve 
městech a hustě osídlených oblastech. Auditoři budou zkoumat, jak Evropská komise a členské 
státy využívají dostupné financování z EU na realizaci své politiky městské mobility a zda 
Komise poskytuje členským státům účinnou podporu. Auditoři budou také posuzovat pokrok, 
kterého bylo v posledních letech dosaženo při snižování dopravního přetížení. 

„Efektivní řízení mobility je pro městské oblasti klíčovou otázkou,“ uvedla členka Evropského 
účetního dvora odpovědná za audit Iliana Ivanovová. „Dopravní přetížení je pro mnoho obyvatel 
EU rostoucím každodenním problémem a silniční doprava je zodpovědná za významnou část 
znečištění ovzduší i za hluk ve venkovním prostředí v městských oblastech.“ 

Auditoři dnes zveřejnili zprávu o připravovaném auditu městské mobility v EU. Zprávy 
o připravovaném auditu informují o probíhajícím auditním úkolu. Slouží jako zdroj informací pro 
ty, kteří se zajímají o politiky nebo programy, jež jsou předmětem auditu. 

Kolem 70 % obyvatel Evropy žije v městských oblastech a předpokládá se, že toto číslo bude dále 
růst. Městská mobilita označuje všechny dopravní možnosti a související činnosti ve městě či 
městské oblasti. Závisí na několika faktorech, včetně územního plánování, vlastnictví automobilů 
a politiky mobility.  

Neefektivní dopravní sítě v městských oblastech stojí hospodářství členských států každý rok 
odhadem 110 miliard EUR, tj. více než 1 % celkového HDP členských států EU, a náklady na 
zdravotní péči způsobené znečištěným ovzduším dosahují několika set miliard EUR za rok. 
Z výzkumů vyplývá, že v silně dopravně přetížených oblastech by plynulý provoz mohl znamenat 
zvýšení produktivity až o 30 %. 

https://www.eca.europa.eu/
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EU zavedla řadu politik a Komise podporuje plány udržitelné mobility, které členským státům 
pomáhají řešit výzvy související s městskou mobilitou. V období 2014–2020 bylo z rozpočtu EU na 
uskutečnění těchto iniciativ poskytnuto více než 60 miliard EUR. 

Auditoři se zaměří na: 

o opatření Komise, která napomáhají členským státům stanovit promyšlenou politiku a 
důslednou strategii s cílem zlepšit městskou mobilitu, 

o využití financování EU s cílem realizovat politiku Komise v oblasti městské mobility, 

o pokrok, kterého bylo v období 2014–2020 dosaženo, pokud jde o míru dopravního přetížení 
ve srovnání s růstem populace. 

Auditoři navštíví města v Německu, Itálii, Polsku a Španělsku. 

Předpokládáme, že auditní zpráva bude vydána v roce 2020. 
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