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Sajtóközlemény 
Luxembourg, 2019. április 25. 

Az Európai Számvevőszék megvizsgálja 
a városi mobilitásra irányuló uniós 
támogatásokat 

Az Európai Számvevőszék jelenleg vizsgálja a városokban és a sűrűn lakott területeken élő 
lakosság mobilitásának javítását célzó uniós fellépéseket. A számvevők azt ellenőrzik, hogy az 
Európai Bizottság és a tagállamok hogyan használják fel a rendelkezésre álló uniós forrásokat a 
városi mobilitási stratégiáik végrehajtásához, illetve hogy a Bizottság eredményes támogatást 
nyújt-e a tagállamoknak. A számvevők emellett azt is értékelni fogják, hogy a közelmúltban 
milyen előrelépések történtek a forgalmi torlódások kezelése terén. 

„A városi területeken alapkérdés a mobilitás hatékony kezelése – nyilatkozta Iliana Ivanova, a 
jelentésért felelős számvevőszéki tag. – Az Unióban sokak számára egyre nagyobb, mindennapos 
gondot jelentenek a forgalmi torlódások, és a városi területeken a közúti közlekedés a 
légszennyezés és a környezeti zajok fő okozója”. 

Az Európai Számvevőszék a mai napon előzetest tett közzé a városi mobilitásra irányuló uniós 
támogatások ellenőrzéséről. A Számvevőszék „ellenőrzési előzetesei” folyamatban lévő 
ellenőrzésekről nyújtanak tájékoztatást. Céljuk a vizsgált szakpolitika, illetve programok iránt 
érdeklődők tájékoztatása. 

Európa lakosságának mintegy 70%-a él városi területeken, és ez az arány a jövőben várhatóan 
tovább növekszik majd. Városi mobilitás alatt valamennyi, a városokban és a városi területeken 
választható közlekedési lehetőséget és minden ezekhez kapcsolódó tevékenységet értünk. 
Alakulását számos olyan tényező befolyásolja, mint például a földhasználat, a saját tulajdonú 
gépjárművek és a mobilitási szakpolitikák. 

https://www.eca.europa.eu/
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Becslések szerint a városi területeken a közlekedési hálózatok hatékonyságának a hiánya a 
tagállami gazdaságok számára évi 110 milliárd euró kiesést jelent, ami az uniós tagállamok 
együttes GDP-jének több mint 1%-át teszi ki, a légszennyezésre visszavezethető egészségügyi 
kiadások pedig elérik az évi több száz milliárd eurót. Kutatások kimutatták, hogy a 
legforgalmasabb régiókban a forgalom akadálytalan áramlása akár 30%-kal is megnövelhetné a 
termelékenységet. 

Az Unió egy sor szakpolitikát vezetett be a területen, míg a Bizottság ösztönzi a tagállamokat, 
hogy dolgozzanak ki fenntartható mobilitási terveket a városi mobilitással kapcsolatos 
nehézségek leküzdésére. Az ilyen kezdeményezések céljára az uniós költségvetés a 2014 és 2020 
közötti időszakra több mint 60 milliárd eurót mozgósít. 

A számvevők az alábbiakra fognak összpontosítani: 

o a tagállamokat arra ösztönző bizottsági intézkedések, hogy a városi mobilitás javításához 
megalapozott szakpolitikákat és következetes stratégiákat dolgozzanak ki; 

o a Bizottság városi mobilitási szakpolitikájának végrehajtását célzó uniós források 
felhasználása; 

o a lakosság számának növekedéséhez képest tapasztalható forgalmi zsúfoltsági szint 
tekintetében a 2014 és 2020 közötti időszakban elért eredmények. 

A számvevők Németország, Olaszország, Lengyelország és Spanyolország városaiban fognak 
helyszíni ellenőrzést végezni. 

Az ellenőrzési jelentés közzétételére várhatóan 2020-ban kerül sor. 
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