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Az uniós számvevők megvizsgálják a szélessáv-politikát 
 
Az Európai Számvevőszék annak ellenőrzését tervezi, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok megfelelően haladnak-e 
az Európa 2020 stratégia szélessávú hozzáféréssel kapcsolatos célkitűzéseinek teljesítése felé.  
 
A 2010-es európai digitális menetrend célkitűzései között szerepel, hogy 2013-ra minden európai lakos hozzáférjen 
alapvető szélessávú internetszolgáltatáshoz, hogy 2020-ra minden európai számára biztosított legyen a gyors szélessávú 
hozzáférés, és hogy szintén 2020-ra a háztartások több mint 50%-a rendelkezzen ultragyors szélessávú szolgáltatásokra 
való előfizetéssel. 
 
Bár a Bizottság szerint 2011 óta összességében javult a szélessávú lefedettség az Európai Unióban, mind a vezetékes 
szélessávú lefedettség, mind az előfizetések tekintetében jelentős különbségek figyelhetők meg az egyes tagállamok, 
illetve a városi és vidéki térségek között. 
 
Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank tanulmányai szerint akár 270 milliárd euróra is szükség lehet a 2020-as 
szélessávú célkitűzések eléréséhez. „A jelenlegi programozási időszakban az Unió több mint 11 milliárd euró összegű 
finanszírozást irányzott elő a szélessávú infrastruktúra támogatására, amely hozzáadódik a távközlési szolgáltatók 
önerőből megvalósított beruházásaihoz és a tagállami forrásokhoz – jelentette ki Iliana Ivanova, a jelentésért 
felelős számvevőszéki tag. „Többek között azt kell megvizsgálnunk: fennáll-e a veszély, hogy a rendelkezésre álló források 
nem lesznek elegendőek az Európa 2020 stratégia szélessávú hozzáféréssel kapcsolatos célkitűzéseinek teljesítéséhez.”  
 
Számvevőink megvizsgálják, hogy a tagállamok megfelelő stratégiát dolgoztak-e ki és hajtottak-e végre a Bizottság által a 
szélessávú rendszerek terén kitűzött célok eléréséhez, és hogy milyen valószínűséggel fogják elérni e célokat. Ezenkívül azt 
is értékelik, hogy a Bizottság milyen mértékben támogatta és kísérte figyelemmel a tagállamokat a szélessávú célkitűzések 
teljesítésében. 
 
Számvevőink öt tagállamban – Írországban, Németországban, Magyarországon, Lengyelországban és Olaszországban – 
vizsgálnak meg projekteket. Az ellenőrzés eredményeit a tervek szerint 2018 tavaszán tesszük közzé.  
 
A szerkesztők figyelmébe 
 
A szélessávú infrastruktúrákba való beruházás és a szélessávú szolgáltatások elérhetősége kedvezően hat a 
foglalkoztatásra és a gazdasági növekedésre, és elősegíti a társadalmi integrációt. Az innovatív szolgáltatások és 
alkalmazások – így az intelligens elektromos hálózatok, a valós idejű felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások és az 
intenzív elektronikus egészségügyi szolgáltatások – nagy le- és feltöltési sebességet követelnek meg. Egy ország 
nagysebességű hálózatának 10%-os bővítése évenként 1%-kal növelheti a fejenkénti GDP értékét. 
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A 2002-es és 2009-es szabályozási reformok az uniós szabályok egyre jobb összehangolásával elősegítik a technológiák 
konvergenciájának javítását, az egységes piac kiteljesítését és a fogyasztók érdekeinek védelmét. A piacon és a fogyasztói 
keresletben bekövetkezett fejlemények miatt azonban a hálózatüzemeltetők továbbra is kihívásokkal szembesülnek. 
 


