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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2019 m. balandžio 25 d. 

Auditoriai tikrina ES paramą, skirtą 
judumui mieste 

Europos Audito Rūmai atlieka ES veiksmų, skirtų pagerinti gyventojų judumą miestuose ir 
tankiai apgyvendintose vietovėse, auditą. Auditoriai tikrins, kaip Europos Komisija ir valstybės 
narės naudoja turimas ES lėšas, siekdamos įgyvendinti jų judumo mieste politikas, ir ar 
Komisija teikia veiksmingą paramą valstybėms narėms. Auditoriai taip pat vertins per 
pastaruosius metus padarytą eismo spūsčių valdymo pažangą. 

„Efektyvus judumo valdymas yra svarbus klausimas miesto vietovėse”, – teigė už auditą atsakinga 
Europos Audito Rūmų narė Iliana Ivanova. – Eismo spūstys yra kasdien didėjanti problema 
daugeliui ES gyventojų, o kelių transportas yra atsakingas už didžiąją oro taršos ir aplinkos 
triukšmo dalį miesto vietovėse.“ 

Auditoriai šiandien paskelbė preliminarią audito apžvalgą dėl ES judumo mieste. Preliminariose 
audito apžvalgose pateikiama informacija apie tebevykdomą audito užduotį. Šios apžvalgos yra 
informacijos šaltinis besidomintiems audituojama politika arba audituojamomis programomis. 

Apie 70 % Europos gyventojų gyvena miesto vietovėse ir manoma, kad šis skaičius didės. Judumas 
mieste apima visas susisiekimo galimybes ir susijusią veiklą mieste ar miesto vietovėje. Jis 
priklauso nuo kelių veiksnių, pavyzdžiui, žemės naudojimo, automobilio nuosavybės ir judumo 
politikų.  

Apskaičiuota, kad neefektyvūs susisiekimo tinklai miesto vietovėse valstybių narių ūkiams kasmet 
kainuoja 110 milijardų eurų, tai yra daugiau nei 1 % bendro valstybių narių BVP, o sveikatos 
priežiūros dėl oro taršos išlaidos kasmet sudaro kelis šimtus milijardų eurų. Moksliniai tyrimai 
rodo, kad regionuose, kuriuose eismo spūstys labai didelės, laisvas transporto priemonių 
judėjimas produktyvumą galėtų pagerinti iki 30 %. 

https://www.eca.europa.eu/
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ES nustatė keletą politikų, o Komisija siūlė tvaraus judumo planus, kad padėtų valstybėms narėms 
susidoroti su judumo mieste iššūkiais. Daugiau nei 60 milijardų eurų ES biudžeto buvo skirta 
įgyvendinti šias iniciatyvas 2014–2020 m. laikotarpiu. 

Auditoriai daugiausia dėmesio skirs: 

o Komisijos priemonėms, skirtoms skatinti valstybes nares plėtoti patikimas politikas ir 
nuoseklias strategijas, siekiant pagerinti judumą mieste; 

o ES lėšų naudojimui, kad būtų įgyvendinta Komisijos judumo mieste politika; 

o pažangai, padarytai 2014–2020 m. laikotarpiu, atsižvelgiant į spūsčių lygius, palyginti su 
gyventojų skaičiaus padidėjimu. 

Jie lankysis Vokietijos, Italijos, Lenkijos ir Ispanijos miestuose. 

Audito ataskaitą tikimasi paskelbti 2020 m. 
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