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Auditorii UE vor analiza politica în materie de rețele în 
bandă largă 
 
Curtea de Conturi Europeană va analiza dacă Comisia Europeană și statele membre se află pe calea cea bună pentru 
a atinge obiectivele stabilite în Strategia Europa 2020 cu privire la accesul la internet în bandă largă.  
 
Agenda digitală pentru Europa lansată în 2010 preconiza ca toți cetățenii UE să aibă acces la internet în bandă largă de 
bază până în 2013 și în bandă largă cu acces rapid până în 2020 și, de asemenea, ca 50 % din locuințe să aibă acces la 
internet în bandă largă cu acces ultrarapid până în 2020. 
 
Deși, în opinia Comisiei, acoperirea în bandă largă în UE s-a îmbunătățit din 2011, situația diferă foarte mult între statele 
membre și între zonele urbane și cele rurale, atât în ceea ce privește acoperirea în bandă largă fixă, cât și abonamentele. 
 
O serie de studii realizate de Comisia Europeană și de Banca Europeană de Investiții estimează că, pentru atingerea 
obiectivelor fixate pentru 2020 în materie de bandă largă, vor fi necesare fonduri de până la 270 de miliarde de euro. „În 
actuala perioadă de programare, finanțarea alocată de UE pentru infrastructura de bandă largă se ridică la peste 
11 miliarde de euro, venind în completarea investițiilor operatorilor privați și a fondurilor publice alocate de statele 
membre”, a declarat doamna Iliana Ivanova, membra Curții de Conturi Europene responsabilă de acest audit. „Curtea își 
propune să analizeze, printre altele, dacă există riscul ca finanțarea să nu fie adecvată pentru atingerea obiectivelor în 
materie de bandă largă stabilite în Strategia Europa 2020.”  
 
Auditorii vor analiza dacă statele membre au elaborat și implementat strategii adecvate în vederea atingerii obiectivelor în 
materie de bandă largă stabilite de Comisie și vor evalua probabilitatea de atingere a acestor obiective. De asemenea, va fi 
examinată măsura în care Comisia a sprijinit și a monitorizat statele membre în legătură cu atingerea obiectivelor. 
 
Auditorii vor desfășura vizite în cinci state membre: Irlanda, Germania, Ungaria, Polonia și Italia. Publicarea raportului de 
audit este prevăzută pentru primăvara anului 2018.  
 
Note către editori 
 
Investițiile în infrastructura de bandă largă și disponibilitatea accesului la internet în bandă largă contribuie în mod pozitiv 
la ocuparea forței de muncă și la creșterea economică, promovând totodată incluziunea socială. Serviciile și aplicațiile 
inovatoare, cum ar fi rețelele electrice inteligente, serviciile de tip cloud computing în timp real sau serviciile avansate de 
e-sănătate, pot necesita viteze crescute de transfer al datelor. O creștere cu 10 % a conexiunilor în bandă largă într-o țară 
poate antrena o creștere cu 1 % a PIB-ului per capita per an. 
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Reformele în materie de reglementare din 2002 și din 2009 au condus la o armonizare în creștere a normelor UE care 
vizează convergența tehnologiilor, finalizarea pieței interne și protejarea intereselor consumatorilor. Operatorii se 
confruntă însă în continuare cu o serie de provocări legate de evoluțiile pieței și ale cererii din partea consumatorilor. 
 


