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Lehdistötiedote 
Luxemburg, 25. huhtikuuta 2019 

Tarkastajat tutkivat, kuinka EU tukee 
kaupunkiliikennettä 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa parhaillaan toimia, joilla EU parantaa ihmisten 
liikkuvuutta kaupungeissa ja tiheästi asutuilla alueilla. Tarkastajat tutkivat, miten Euroopan 
komissio ja jäsenvaltiot hyödyntävät EU:n rahoitusta, joka on tarkoitettu 
kaupunkiliikennepolitiikan toteuttamiseen. He selvittävät myös, tukeeko komissio 
jäsenvaltioita vaikuttavasti. Lisäksi tarkastajat arvioivat, onko liikenneruuhkien hallinnassa 
edistytty viime vuosina. 

“Tehokas liikkuvuuden hallinta on keskeinen kysymys kaupunkialueilla”, toteaa tarkastuksesta 
vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Iliana Ivanova. “Liikenneruuhkat ovat 
monille ihmisille kasvava päivittäinen ongelma EU:ssa, ja tieliikenne on syypää merkittävään 
osaan kaupunkialueiden ilmansaasteista ja ympäristömelusta”. 

Tarkastajat ovat tänään julkaisseet tarkastuksen ennakkoesittelyn, jonka aiheena 
kaupunkiliikenne EU:ssa. Tarkastuksen ennakkoesittelyissä annetaan tietoa meneillään olevasta 
tarkastustehtävästä. Niiden on tarkoitus toimia tietolähteenä tarkastuskohteena olevista 
toimintapolitiikoista tai ohjelmista kiinnostuneille tahoille. 

Suunnilleen 70 prosenttia Euroopan väestöstä asuu kaupunkialueilla, ja osuuden oletetaan vielä 
kasvavan. Kaupunkiliikenteellä tarkoitetaan kaikkia matkustusmuotoja ja niihin liittyviä toimintoja 
kaupungissa ja kaupunkialueilla. Kaupunkiliikenteeseen vaikuttavat monet osatekijät, kuten 
maankäyttö, autonomistajien määrä ja liikkuvuuspolitiikka.  

Kaupunkialueiden tehottomista liikenneverkoista aiheutuu jäsenvaltioiden taloudelle vuosittain 
arviolta 110 miljardin euron menot, mikä vastaa yli yhtä prosenttia EU:n jäsenvaltioiden 
yhteenlasketusta BKT:stä. Ilmansaasteista puolestaan aiheutuu useiden satojen miljardien 
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eurojen terveydenhoitokustannukset vuosittain. Tutkimusten mukaan vapaa liikennevirta voisi 
erittäin ruuhkaisilla alueilla johtaa tuottavuuden kasvuun jopa 30 prosentilla. 

EU on ottanut käyttöön useita toimintapolitiikkoja ja komissio on edistänyt kestävän 
kaupunkiliikenteen suunnitelmien laatimista auttaakseen jäsenvaltioita ratkaisemaan 
kaupunkiliikenteen haasteet. EU:n talousarviosta on asetettu käyttöön yli 60 miljardia euroa, 
jotta asiaa koskevia aloitteita voitaisiin toteuttaa kaudella 2014–2020. 

Tarkastajat keskittyvät seuraaviin näkökohtiin: 

o toimenpiteet, joilla komissio kannustaa jäsenvaltioita laatimaan toimivat toimintapolitiikat 
ja johdonmukaiset strategiat kaupunkiliikenteen parantamista varten 

o EU-varojen käyttö komission kaupunkiliikennepolitiikan toteuttamisessa 

o kaudella 2014–2020 aikaansaatu edistys mitattuna väestönkasvuun suhteutetulla 
ruuhkautumisasteella. 

Tarkastuskäynnit tehdään Saksassa, Italiassa, Puolassa ja Espanjassa sijaitseviin kaupunkeihin. 

Tarkastuskertomus on määrä julkaista vuoden 2020 puolivälissä. 
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