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Η ευρυζωνική πολιτική στο μικροσκόπιο των ελεγκτών 
της ΕΕ 
 
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο προτίθεται να εξετάσει κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
βρίσκονται σε καλό δρόμο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων περί ευρυζωνικότητας της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020».  
 
Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη του 2010 προέβλεπε να υπάρχει βασική ευρυζωνική σύνδεση μέχρι το 2013 
και ταχεία ευρυζωνική κάλυψη μέχρι το 2020 για όλους τους πολίτες της Ένωσης, και τουλάχιστον το 50% των 
νοικοκυριών να έχουν σύνδεση σε υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα μέχρι το 2020. 
 
Μολονότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, η ευρυζωνική κάλυψη στην ΕΕ παρουσιάζει βελτίωση από το 2011 και μετά, η 
κατάσταση διαφέρει πολύ μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, τόσο όσον 
αφορά τη σταθερή ευρυζωνική κάλυψη όσο και τις συνδέσεις. 
 
Σύμφωνα με μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, εκτιμάται ότι, για την 
επίτευξη των στόχων της ευρυζωνικής κάλυψης μέχρι το 2020, θα χρειαστούν έως και 270 δισεκατομμύρια ευρώ. «Κατά 
την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού τα κεφάλαια που διαθέτει η ΕΕ για τις ευρυζωνικές υποδομές 
υπερβαίνουν τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία συμπληρώνουν τις επενδύσεις ιδιωτικών φορέων και τη 
δημόσια χρηματοδότηση των κρατών μελών» δήλωσε η Iliana Ivanova, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και αρμόδια για τον συγκεκριμένο έλεγχο. «Θα εξετάσουμε, μεταξύ άλλων, κατά πόσον είναι υπαρκτός ο 
κίνδυνος η χρηματοδότηση να μην αρκεί για την επίτευξη των στόχων περί ευρυζωνικότητας της στρατηγικής 
“Ευρώπη 2020”.»  
 
Οι ελεγκτές θα εξετάσουν κατά πόσον τα κράτη μέλη ανέπτυξαν και εφαρμόζουν κατάλληλες στρατηγικές για την 
επίτευξη των στόχων περί ευρυζωνικότητας που έχει ορίσει η Επιτροπή, καθώς και ποιες είναι οι πιθανότητες επίτευξης 
αυτών των στόχων. Θα διερευνήσουν επίσης κατά πόσον η Επιτροπή παρείχε υποστήριξη στα κράτη μέλη για την 
επίτευξη των στόχων περί ευρυζωνικότητας, παρακολουθώντας τη συντελούμενη πρόοδο. 
 
Για τον σκοπό αυτό, θα επισκεφθούν πέντε κράτη μέλη, την Ιρλανδία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και την 
Ιταλία. Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων του ελέγχου αναμένεται την άνοιξη του 2018.  
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Σημείωμα προς τους συντάκτες 
 
Οι επενδύσεις στις ευρυζωνικές υποδομές και η δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης συμβάλλουν θετικά στην 
απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη και προάγουν την κοινωνική ένταξη. Οι καινοτόμες υπηρεσίες και εφαρμογές, 
όπως τα έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα, οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους σε πραγματικό χρόνο και οι εντατικές υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής υγείας, ενδεχομένως να απαιτούν υψηλότερες ταχύτητες λήψης και μεταφόρτωσης. Αύξηση κατά 10% των 
ευρυζωνικών συνδέσεων σε μια χώρα μπορεί να αποφέρει αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ κατά 1% ετησίως. 
 
Οι κανονιστικές μεταρρυθμίσεις του 2002 και του 2009 είχαν ως αποτέλεσμα την ακόμη μεγαλύτερη εναρμόνιση των 
κανόνων που ισχύουν στην ΕΕ για τη σύγκλιση των τεχνολογιών, την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την προστασία 
των συμφερόντων των καταναλωτών. Οι σχετικοί φορείς, ωστόσο, εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με 
προκλήσεις λόγω των εξελίξεων στην αγορά και την καταναλωτική ζήτηση. 
 


