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Controleurs publiceren briefing over EU-plannen 
voor breedband 
De Europese Rekenkamer heeft vandaag een controlebriefing gepubliceerd over de plannen van de 
EU om Europa te voorzien van breedbanddiensten. Een auditbriefing is een nieuw soort publicatie 
van de EU-controleurs. Daarin wordt achtergrondinformatie gegeven op basis van de 
voorbereidende werkzaamheden voor aanvang van een lopende controletaak; de briefing wordt na 
de aankondiging van de controle gepubliceerd. Een briefing is bedoeld als bron van informatie voor 
degenen die geïnteresseerd zijn in het te controleren beleid en/of de te controleren programma’s.  

De eerste controlebriefing is gebaseerd op het werk dat is verricht voor een controle om na te gaan of 
de Europese Commissie en de lidstaten op schema liggen om de breedbanddoelstellingen in het kader 
van Europa 2020 te verwezenlijken.  

In de digitale agenda voor Europa van 2010 werd beoogd om alle Europeanen tegen 2013 te voorzien 
van een basisbreedbandverbinding en tegen 2020 van een snelle breedbandverbinding, en tevens 
meer dan 50 % van de huishoudens een ultrasnelle breedbandverbinding te laten nemen.  

In studies van de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank wordt geschat dat er 
270 miljard euro nodig is om de breedbanddoelstellingen voor 2020 te verwezenlijken. In de huidige 
programmeringsperiode bedraagt de financiering voor de breedbandinfrastructuur van de EU 
14 miljard euro.  

In de controle, die door ERK-lid Iliana Ivanova wordt geleid, wordt nagegaan of de lidstaten passende 
strategieën hebben ontwikkeld en ingevoerd om de breedbanddoelstellingen van de Commissie te 
verwezenlijken en hoe waarschijnlijk het is dat de doelstellingen worden behaald. Er wordt gekeken 
naar het gebruik van meerdere financieringsbronnen, op zowel Europees als nationaal niveau, voor 
breedband en de mate waarin de Commissie de lidstaten heeft gemonitord en ondersteund in het 
bereiken van de breedbanddoelstellingen. 

Om dit te toetsen hebben de controleurs een steekproef van vijf lidstaten geselecteerd: Ierland, 
Duitsland, Hongarije, Polen en Italië. Zij hebben de reikwijdte en de aanpak van de controle 
vastgesteld en de risicogebieden voor goed financieel beheer vastgesteld.  

Een speciaal verslag wordt in het voorjaar van 2018 gepubliceerd. 
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