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EU-revisorerne vil undersøge bredbåndspolitikken 
 
Den Europæiske Revisionsret vil undersøge, om Europa-Kommissionen og medlemsstaterne er på vej mod at opfylde 
Europa 2020-strategiens bredbåndsmål.  
 
I 2010 fastsatte den digitale dagsorden for Europa, at alle europæere skulle have basal bredbåndsadgang senest i 2013 og 
adgang til hurtigt bredbånd senest i 2020, og at over 50 % af husstandene skulle have ultrahurtigt bredbånd senest i 2020. 
 
Bredbåndsdækningen i EU er ifølge Kommissionen blevet forbedret siden 2011, men der er store forskelle mellem 
medlemsstaterne og mellem by og land med hensyn til både fastnetbredbåndets dækning og bredbåndsabonnementerne. 
 
I undersøgelser foretaget af Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank anslås det, at det vil kræve op til 
270 milliarder euro at opfylde bredbåndsmålene for 2020. "EU's finansiering af bredbåndsinfrastruktur beløber sig til over 
11 milliarder euro i den aktuelle programperiode og supplerer de private operatørers investeringer og medlemsstaternes 
offentlige finansiering," siger Iliana Ivanova, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for 
revisionen. "Vi vil blandt andet undersøge, om der er en risiko for, at finansieringen ikke er tilstrækkelig til at opfylde 
Europa 2020-strategiens bredbåndsmål."  
 
Revisorerne vil undersøge, om medlemsstaterne har udviklet og gennemført hensigtsmæssige strategier med henblik på 
at opfylde Kommissionens bredbåndsmål, og hvor sandsynligt det er, at de bliver opfyldt. Revisorerne vil også se på, i hvor 
høj grad Kommissionen har støttet og overvåget medlemsstaternes bestræbelser på at opfylde bredbåndsmålene. 
 
Der vil blive besøgt projekter i fem medlemsstater - Irland, Tyskland, Ungarn, Polen og Italien. Revisorernes beretning 
forventes offentliggjort i foråret 2018.  
 
Bemærkninger til redaktører 
 
Investeringer i bredbåndsinfrastruktur og adgang til bredbåndstjenester bidrager positivt til beskæftigelse og økonomisk 
vækst og fremmer social inklusion. Højere up- og downloadhastigheder kan være nødvendige i forbindelse med innovative 
tjenester og applikationer såsom intelligente elnet, tidstro cloud computing-tjenester og omfattende e-sundhedstjenester. 
En stigning på 10 % i bredbåndsforbindelserne kan øge et lands BNP pr. indbygger med 1 % om året. 
 
De reguleringsmæssige reformer i 2002 og 2009 førte til stadig mere harmoniserede EU-regler vedrørende 
teknologikonvergens, fuldførelse af det indre marked og beskyttelse af forbrugerinteresser. Men bredbåndsoperatørerne 
står stadig med en række udfordringer, der skyldes udviklingen på markedet og i forbrugerefterspørgslen. 
 


