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EU:s revisorer offentliggör ett briefingdokument 
inför en revision av EU:s bredbandsplaner 
Europeiska revisionsrätten har i dag offentliggjort ett briefingdokument inför en revision av EU:s 
planer för tillhandahållande av bredbandstjänster i Europa. Sådana briefingdokument är en ny typ 
av publikation från EU:s revisorer. De innehåller bakgrundsinformation, bygger på förberedande 
arbete som utförts innan en beslutad granskningsuppgift inleds och offentliggörs när revisionen har 
aviserats. De är en källa till information för dem som är intresserade av den politik och/eller de 
program som granskas.  

Den första revisionsbriefingen bygger på det arbete som har utförts inför en revision om huruvida 
Europeiska kommissionen och medlemsstaterna är på väg att uppnå bredbandsmålen i Europa 2020-
strategin.   

Enligt den digitala agendan för Europa från 2010 skulle alla EU-medborgare ha grundläggande 
internetanslutning via bredband senast 2013 och tillgång till snabbt bredband senast 2020. Över 50 % 
av hushållen skulle dessutom vara anslutna till ultrasnabbt bredband senast 2020.  

Studier gjorda av Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsbanken visar att det kommer 
att kosta upp till 270 miljarder euro att nå 2020-strategins bredbandsmål. EU finansierar 
bredbandsinfrastruktur med över 14 miljarder euro under den innevarande programperioden.  

Vid revisionen, som leds av revisionsrättens ledamot Iliana Ivanova, kommer revisorerna att granska 
om medlemsstaterna har utarbetat och genomfört lämpliga strategier för att uppnå de bredbandsmål 
som kommissionen har fastställt och hur sannolikt det är att de kommer att uppnås. De kommer att 
titta på användningen av en mängd olika källor till EU-finansiering och nationell finansiering och i 
vilken utsträckning kommissionen har stöttat och övervakat medlemsstaterna i arbetet med 
att uppnå bredbandsmålen. 

För revisionen har revisorerna valt ut följande fem medlemsstater: Irland, Tyskland, Ungern, Polen 
och Italien. De har fastställt revisionens inriktning och omfattning samt revisionsmetod och 
identifierat områden där den ekonomiska förvaltningen riskerar att inte bli sund.  
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En särskild rapport ska enligt planerna offentliggöras våren 2018. 

 


