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ET 

Pressiteade 
Luxembourg, 25. aprill 2019 

Audiitorid uurivad ELi toetust linnalisele 
liikumiskeskkonnale 

Euroopa Kontrollikoda auditeerib ELi tegevust inimeste liikuvuse parandamiseks linnades ja 
tihedalt asustatud piirkondades. Audiitorid uurivad, kuidas kasutavad Euroopa Komisjon ja 
liikmesriigid ELi vahendeid oma linnalise liikumiskeskkonna poliitika rakendamiseks ning kas 
komisjon pakub liikmesriikidele tõhusat tuge. Samuti hindavad audiitorid viimastel aastatel 
liiklusummikute vähendamiseks astutud samme. 

„Tõhus liikuvuskorraldus on linnapiirkondade jaoks võtmetähtsusega küsimus“, ütles auditi eest 
vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Iliana Ivanova. „Liiklusummikud on kasvav 
igapäevaprobleem paljude inimeste jaoks ELis ja maanteetransport põhjustab suure osa 
õhusaastest ja keskkonnamürast linnapiirkondades.“ 

Audiitorid avaldasid täna audititutvustuse linnalise liikumiskeskkonna kohta ELis. 
Audititutvustustes käsitletakse käimasolevat auditiülesannet. Nimetatud dokumendi eesmärk on 
anda teavet auditeeritud poliitikast või programmidest huvitatutele. 

Ligikaudu 70% Euroopa elanikkonnast elab linnapiirkondades ja eeldatavasti see arv kasvab. 
Linnaline liikumiskeskkond hõlmab kõiki reisimisvõimalusi ja nendega seotud tegevusi linnas või 
linnapiirkonnas. See sõltub mitmest tegurist, sealhulgas maakasutusest, auto omamisest ja 
liikuvuspoliitikast.  

Ebatõhusad liiklusvõrgustikud linnapiirkondades tähendavad liikmesriikide majanduse jaoks 
kulusid hinnanguliselt 110 miljardit eurot aastas, mis moodustab üle 1% ELi liikmesriikide SKPst, 
ning õhusaastega seotud tervishoiukulud ulatuvad mitmesaja miljardi euroni aastas. Uuringud 
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näitavad, et tiheda liiklusega piirkondades võib takistusteta liiklusvoog tähendada tootlikkuse 
suurenemist kuni 30%. 

EL on võtnud kasutusele mitmeid poliitikameetmeid ning komisjon on edendanud säästva 
liikuvuse kavasid, et aidata liikmesriikidel lahendada linnalise liikumiskeskkonnaga seotud 
probleeme. Selliste algatuste elluviimiseks on ELi eelarvest ajavahemikul 2014–2020 eraldatud 
üle 60 miljardi euro. 

Audiitorid keskenduvad järgmisele: 

o komisjoni meetmed, mille eesmärk on ergutada liikmesriike välja töötama usaldusväärset 
poliitikat ja ühtset strateegiat linnalise liikumiskeskkonna parandamiseks; 

o ELi rahaliste vahendite kasutamine komisjoni linnalise liikumiskeskkonna poliitika 
elluviimiseks; 

o liiklusummikute vähendamisel tehtud edusammud ajavahemikul 2014–2020, võttes arvesse 
elanikkonna kasvu. 

Nad külastavad linnu Saksamaal, Itaalias, Poolas ja Hispaanias. 

Auditiaruanne on kavas avaldada 2020. aastal. 
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