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Pressmeddelande 
Luxemburg den 25 april 2019 

Revisorer granskar EU:s stöd till 
rörlighet i städer 

Europeiska revisionsrätten arbetar just nu med en revision av EU:s åtgärder för att förbättra 
rörligheten för människor i städer och tättbefolkade områden. Revisorerna kommer att 
granska hur Europeiska kommissionen och medlemsstaterna använder de tillgängliga EU-
medlen för att förverkliga sin politik för rörlighet i städer och om kommissionen ger 
medlemsstaterna ändamålsenligt stöd. Revisorerna kommer även att bedöma vilka framsteg 
som gjorts under senare år när det gäller hanteringen av trafikstockningar. 

”En effektiv rörlighetsförvaltning är en central fråga för stadsområden”, sade Iliana Ivanova, den 
ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Trafikstockningar är ett växande 
dagligt problem för många människor i EU och vägtransporter svarar för en stor del av 
luftföroreningarna och omgivningsbullret i stadsområden”. 

Revisorerna offentliggör i dag en förhandsbeskrivning av en revision av rörlighet i städer i EU. 
Förhandsbeskrivningar innehåller information om en beslutad granskningsuppgift. De är en källa 
till information för dem som är intresserade av den politik eller de program som granskas. 

Omkring 70 % av Europas befolkning lever i stadsområden och siffran förväntas öka. Med 
rörlighet i städer avses alla förflyttningsalternativ och tillhörande aktiviteter i en stad eller ett 
stadsområde. Rörligheten påverkas av flera faktorer, bland annat markanvändning, bilinnehav 
och rörlighetsstrategier.  

Ineffektiva förflyttningsnät i stadsområden kostar medlemsstaternas ekonomier uppskattningsvis 
110 miljarder euro varje år – över 1 % av EU-medlemsstaternas sammanlagda BNP, samtidigt som 
hälsokostnaderna på grund av luftföroreningar uppgår till flera hundra miljarder euro per år. 
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Forskning visar att fria trafikflöden i mycket tättbebyggda områden kan innebära 
produktivitetsvinster på upp till 30 %. 

EU har infört en rad politiska strategier och kommissionen har främjat planer för hållbar rörlighet 
i städer för att hjälpa medlemsstaterna hantera utmaningarna med rörligheten i städer. Över 
60 miljarder euro från EU:s budget har ställts till förfogande för att sådana initiativ ska kunna 
omsättas i praktiken under perioden 2014–2020. 

Revisorerna kommer att inrikta sig på 

o kommissionens åtgärder för att uppmuntra medlemsstaterna att utarbeta sund politik och 
konsekventa strategier för att förbättra rörligheten i städer, 

o användningen av EU-medel för att förverkliga kommissionens politik för rörlighet i städer, 

o gjorda framsteg under perioden 2014–2020, uttryckt som trängselnivåer jämfört med 
befolkningstillväxt. 

De kommer att besöka städer i Tyskland, Italien, Polen och Spanien. 

Granskningsrapporten ska enligt planerna offentliggöras 2020. 
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