
PL 

 

ECA Press 
Mark Rogerson – Rzecznik  Tel.: (+352) 4398 47063 Tel. kom.: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Urzędnik ds. kontaktów z prasą Tel.: (+352) 4398 45410  Tel. kom.: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luksemburg 
E-mail: press@eca.europa.eu  @EUAuditors eca.europa.eu 

Komunikat prasowy 
Luksemburg, 5 lipca 2017 r. 

 

Unijni kontrolerzy zbadają politykę w dziedzinie sieci 
szerokopasmowych 
 
Europejski Trybunał Obrachunkowy sprawdzi, jak Komisja Europejska i państwa członkowskie radzą sobie 
z realizacją celów strategii „Europa 2020” w zakresie dostępu do sieci szerokopasmowych.  
 
W Europejskiej agendzie cyfrowej z 2010 r. przewidziano zapewnienie wszystkim obywatelom Unii podstawowego 
dostępu do internetu szerokopasmowego do 2013 r. i dostępu do szybkiego internetu szerokopasmowego do 2020 r., 
a także zapewnienie, by ponad połowa unijnych gospodarstw domowych uzyskała dostęp do ultraszybkich łączy 
internetowych do 2020 r. 
 
Chociaż zdaniem Komisji od 2011 r. dostęp do internetu szerokopasmowego poprawił się na terenie całej UE, sytuacja 
w poszczególnych państwach członkowskich oraz na terenach wiejskich i miejskich bardzo się różni. Różnice te są 
widoczne w zakresie zarówno łączy stacjonarnych, jak i abonamentów. 
 
W ramach badań Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego oszacowano, że aby zrealizować cele 
strategii „Europa 2020” dotyczące dostępu do sieci szerokopasmowych do 2020 r., niezbędne będą środki 
w wysokości nawet 270 mld euro. – W bieżącym okresie programowania na finansowanie infrastruktury 
szerokopasmowej przypada ponad 11 mld euro środków unijnych. Kwota ta uzupełnia inwestycje dokonywane 
przez operatorów prywatnych oraz środki krajowe wnoszone przez państwa członkowskie – stwierdziła Iliana 
Iwanowa, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialna za to sprawozdanie. – Trybunał 
zamierza zbadać m.in. to, czy istnieje ryzyko, że dostępne środki nie wystarczą do osiągnięcia celów strategii „Europa 
2020” dotyczących dostępu do sieci szerokopasmowych.  
 
Kontrolerzy sprawdzą, czy państwa członkowskie opracowały i wdrożyły odpowiednie strategie służące osiągnięciu 
celów w zakresie dostępu do sieci szerokopasmowych ustanowionych przez Komisję, a także jakie mają one szanse, by 
te cele osiągnąć. Przyjrzą się także temu, w jakim stopniu Komisja wspierała i monitorowała działania państw 
członkowskich w realizacji celów w zakresie dostępu do sieci szerokopasmowych. 
 
Skontrolują oni projekty realizowane w pięciu państwach członkowskich – Irlandii, Niemczech, na Węgrzech, w Polsce 
i we Włoszech. Publikacja sprawozdania z kontroli przewidziana jest na wiosnę 2018 r.  
 
Informacje dla redaktorów 
 
Inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową i w dostęp do internetu szerokopasmowego wpływają pozytywnie na 
wzrost zatrudnienia i wzrost gospodarczy, a także przyczyniają się do włączenia społecznego. Innowacyjne usługi 
i aplikacje, takie jak inteligentne sieci elektryczne, usługi w ramach chmur obliczeniowych wykonywane w czasie 



PL 

 
 
 

 

2 

rzeczywistym oraz intensywne usługi e-zdrowia mogą wymagać większej prędkości wysyłania i pobierania danych. 
Zwiększenie liczby łączy szerokopasmowych o 10% w danym kraju może skutkować jednoprocentowym wzrostem PKB 
per capita rocznie. 
 
Reformy regulacyjne przeprowadzone w 2002 i 2009 r. doprowadziły do tego, że przepisy unijne dotyczące dążenia do 
konwergencji technologii, utworzenia jednolitego rynku i ochrony interesów konsumentów są coraz lepiej 
zharmonizowane. Operatorzy sieci wciąż muszą jednak stawiać czoło różnym wyzwaniom związanym z rozwojem 
sytuacji na rynku i popytu wśród konsumentów. 
 
 

 


