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EU-controleurs gaan breedbandbeleid onderzoeken 
 
De Europese Rekenkamer gaat onderzoeken of de Europese Commissie en de lidstaten op de goede weg zijn om de 
Europese breedbanddoelstellingen voor 2020 te verwezenlijken.  
 
In de digitale agenda voor Europa 2010 werd beoogd om alle Europeanen tegen 2013 te voorzien van basistoegang tot 
breedbandinternet en tegen 2020 van snel breedbandinternet, en om te bewerkstelligen dat 50 % van de huishoudens 
zich tegen 2020 abonneert op ultrasnelle breedband. 
 
Hoewel de breedbanddekking volgens de Commissie sinds 2011 in de hele EU is verbeterd, verschilt de situatie sterk 
tussen de lidstaten en tussen stedelijke en plattelandsgebieden, voor zowel vastebreedbanddekking als abonnementen. 
 
Volgens studies van de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank is er naar schatting 270 miljard euro nodig 
om de breedbanddoelstellingen voor 2020 te verwezenlijken. “De financiering voor EU-breedbandinfrastructuur is goed 
voor meer dan 11 miljard euro in de huidige programmeringsperiode; dit vormt een aanvulling op de investeringen van 
particuliere exploitanten en de publieke financiering door lidstaten,” stelt Iliana Ivanova, het lid van de Europese 
Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle. “We gaan onder meer onderzoeken of er een risico bestaat dat de 
financiering ontoereikend is om de Europese breedbanddoelstellingen voor 2020 te bereiken.”  
 
De controleurs zullen onderzoeken of de lidstaten passende strategieën hebben ontwikkeld en ingevoerd om de 
breedbanddoelstellingen van de Commissie te verwezenlijken en hoe waarschijnlijk het is dat zij de doelstellingen 
behalen. Zij zullen eveneens onderzoeken in hoeverre de Commissie de lidstaten heeft gesteund en gemonitord bij het 
realiseren van de breedbanddoelstellingen. 
 
De controleurs bezoeken projecten in vijf lidstaten: Ierland, Duitsland, Hongarije, Polen en Italië. De publicatie van het 
controleverslag is gepland voor het voorjaar van 2018.  
 
Noot voor de redactie 
 
Investeringen in breedbandinfrastructuur en de beschikbaarheid van breedbandtoegang dragen positief bij aan de 
werkgelegenheid en economische groei en bevorderen sociale inclusie. Hogere download- en uploadsnelheden kunnen 
nodig zijn voor innovatieve diensten en applicaties zoals slimme elektriciteitsnetten, real time cloudcomputingdiensten en 
intensieve e-gezondheidszorg. Een toename van 10 % in breedbandverbindingen in een land kan leiden tot een toename 
van 1 % in het bbp per hoofd per jaar. 
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Hervormingen van de regelgeving in 2002 en 2009 resulteerden in steeds beter geharmoniseerde EU-regels om de 
convergentie van technologieën aan te pakken, de interne markt te voltooien en de consumentenbelangen te 
beschermen. Exploitanten staan echter nog steeds voor een aantal uitdagingen door ontwikkelingen in de markt en de 
vraag van de consument. 
 


