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EU:s revisorer granskar bredbandspolitiken 
 
Europeiska revisionsrätten ska granska om Europeiska kommissionen och medlemsstaterna håller tidtabellen för 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, och över 50 % av hushållen skulle vara anslutna till 
ultrasnabbt bredband senast 2020. 
 

Trots att bredbandstäckningen i EU har blivit mycket bättre sedan 2011 enligt kommissionen, varierar situationen mycket 
mellan medlemsstaterna och mellan stad och landsbygd, både när det gäller fast bredbandstäckning och abonnemang. 
 

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 11 miljarder 
euro under den innevarande programperioden, vilket kompletterar privata aktörers investeringar och 
medlemsstaternas offentliga finansiering”, säger Iliana Ivanova, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för 
revisionen. ”Vi ska bland annat undersöka om det finns risk för att finansieringen inte räcker för att uppnå 
bredbandsmålen i Europa 2020-strategin.”  
 

Revisorerna kommer 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 även att 
titta på i vilken utsträckning kommissionen har stöttat och övervakat medlemsstaterna i arbetet med 
att uppnå bredbandsmålen. 
 

De kommer att besöka projekt i fem medlemsstater – Irland, Tyskland, Ungern, Polen och Italien. En granskningsrapport 
ska enligt planerna offentliggöras våren 2018.  
 

Meddelande till redaktörer 
 

Investeringar i bredbandsinfrastruktur och tillgång till bredbandsanslutning inverkar positivt på sysselsättning och 
ekonomisk tillväxt och främjar social delaktighet. Högre nedladdnings- och uppladdningshastigheter kan krävas för 
innovativa tjänster och applikationer som smarta elnät, datamolnstjänster i realtid och e-hälsotjänster. En ökning med 
10 % av bredbandsanslutningarna i ett land kan leda till att BNP per capita ökar med 1 % per år. 
 
Lagstiftningsreformer 2002 och 2009 resulterade i att EU-reglerna blev mer harmoniserade för att hantera teknisk 
konvergens, fullborda den inre marknaden och skydda konsumenternas intressen. Men operatörerna har fortfarande ett 
antal utmaningar till följd av utvecklingen på marknaden och konsumentefterfrågan. 
 


