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ES revidenti pārbauda platjoslas politiku 
 
Eiropas Revīzijas palātas revidenti gatavojas pārbaudīt, vai Eiropas Komisija un dalībvalstis attiecīgi rīkojas, lai sasniegtu 
stratēģijas “Eiropa 2020” platjoslas mērķus.  
 
2010. gada Digitālā programma Eiropai paredzēja līdz 2013. gadam ieviest pamata platjoslas pieeju visiem eiropiešiem un 
līdz 2020. gadam nodrošināt ātru platjoslas pārklājumu visiem eiropiešiem, kā arī panākt, lai vairāk nekā puse 
mājsaimniecību līdz 2020. gadam būtu abonējušas īpaši ātro platjoslas internetu. 
 
Kaut arī platjoslas pārklājums visā Eiropas Savienībā kopš 2011. gada ir uzlabojies, saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo 
informāciju ir lielas atšķirības starp dažādām dalībvalstīm un starp stāvokli pilsētās un laukos gan fiksēto platjoslas 
pakalpojumu pārklājuma, gan abonēšanas ziņā. 
 
Eiropas Komisijas un Eiropas Investīciju bankas pētījumos iegūtās aplēses rāda, ka 2020. gada platjoslas mērķu 
sasniegšanai būs vajadzīgi 270 miljardi EUR. “ES platjoslas infrastruktūras finansēšana pašreizējā plānošanas periodā 
izmaksā vairāk nekā 11 miljardus EUR, ko papildina privātuzņēmēju ieguldījumi un dalībvalstu publiskais 
finansējums” teica par šo revīziju atbildīgā Eiropas Revīzijas palātas locekle Iliana Ivanova. “Cita starpā mums ir 
uzdots pārbaudīt, vai pastāv risks, ka finansējums varētu nebūt pietiekams, lai sasniegtu stratēģijas “Eiropa 2020” 
platjoslas mērķus.”  
 
Revidenti pārbaudīs, vai dalībvalstis ir izstrādājušas un ieviesušas attiecīgas stratēģijas, lai sasniegtu Komisijas noteiktos 
platjoslas mērķus, un kāda ir varbūtība, ka tās šos mērķus sasniegs. Revidenti skatīs arī to, kādā mērā Komisija ir 
atbalstījusi un uzraudzījusi dalībvalstis virzībā uz platjoslas mērķu sasniegšanu. 
 
Viņi apmeklē projektus piecās dalībvalstīs – Īrijā, Vācijā, Ungārijā, Polijā un Itālijā. Revīzijas ziņojumu plānots publicēt 
2018. gada pavasarī.  
 
Piezīmes izdevējiem 
 
Ieguldījums platjoslas infrastruktūrā un platjoslas piekļuves pieejamība pozitīvi ietekmē nodarbinātību un ekonomisko 
izaugsmi un veicina sociālo iekļautību. Tādiem inovatīviem pakalpojumiem un lietotnēm kā viedie elektrotīkli, reālā laika 
mākoņdatošanas pakalpojumi un intensīvi e-veselības aprūpes pakalpojumi var būt vajadzīgs lielāks lejupielādes un 
augšupielādes ātrums. Valsts platjoslas savienojumu palielināšana par 10 % var palielināt IKP uz vienu iedzīvotāju par 1 % 
gadā. 
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2002. un 2009. gada regulatīvo reformu rezultātā daudz labāk tika saskaņoti ES tiesību akti tehnoloģiju konverģencei, 
vienotā tirgus pabeigšanai un patērētāju interešu aizsardzībai. Taču operatori joprojām saskaras ar vairākām problēmām, 
kas saistītas ar pārmaiņām tirgū un patērētāju pieprasījumā. 
 


