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Audítori EÚ budú skúmať politiku v oblasti 
širokopásmového pripojenia 
 
Európsky dvor audítorov bude skúmať, či Európska komisia a členské štáty sú na správnej ceste k dosiahnutiu cieľov 
v oblasti širokopásmového pripojenia stanovených v stratégii Európa 2020.  
 
Digitálna agenda pre Európu z roku 2010 predpokladala, že do roku 2013 budú všetci Európania vybavení základným 
širokopásmovým pripojením, do roku 2020 budú mať zabezpečené rýchle širokopásmové pokrytie a do roku 2020 
bude mať viac ako 50 % domácností ultrarýchle širokopásmové pripojenie. 
 
Napriek tomu, že širokopásmové pokrytie v EÚ sa podľa Komisie od roku 2011 zlepšilo, situácia v jednotlivých 
členských štátoch a medzi mestskými a vidieckymi oblasťami je výrazne odlišná, pokiaľ ide o pevné širokopásmové 
pokrytie a predplatené pripojenie. 
 
Európska komisia a Európska investičná banka vo svojich štúdiách odhadujú, že na splnenie cieľov v oblasti 
širokopásmového pripojenia do roku 2020 bude potrebná suma 270 mld. EUR. „Financovanie širokopásmovej 
infraštruktúry EÚ predstavuje vyše 11 mld. EUR v súčasnom programovom období a dopĺňa investície súkromných 
operátorov a verejné financovanie zo strany členských štátov,“ uviedla Iliana Ivanova, členka Európskeho dvora 
audítorov zodpovedná za tento audit. „Budeme okrem iného skúmať, či existuje riziko, že financovanie nemusí byť 
dostatočné na dosiahnutie cieľov v oblasti širokopásmového pripojenia stanovených v stratégii Európa 2020.”  
 
Audítori budú skúmať, či členské štáty vypracovali a zaviedli primerané stratégie na dosiahnutie cieľov 
širokopásmového pripojenia stanovených Komisiou a s akou pravdepodobnosťou tieto ciele splnia. Pozrú sa aj na to, 
do akej miery Komisia podporuje a monitoruje členské štáty pri plnení cieľov v oblasti širokopásmového pripojenia. 
 
Audítori navštívia projekty v piatich členských štátoch: Írsku, Nemecku, Maďarsku, Poľsku a Taliansku. Zverejnenie 
auditu je naplánované na jar 2018.  
 
Poznámky pre vydavateľov 
 
Investície do širokopásmovej infraštruktúry a dostupnosť širokopásmového prístupu kladne prispievajú 
k zamestnanosti a hospodárskemu rastu a podporujú sociálnu inklúziu. Inovatívne služby a aplikácie, ako sú 
inteligentné elektrické siete, služby cloud computing v reálnom čase a intenzívne služby elektronického zdravotníctva, 
môžu vyžadovať vyššiu rýchlosť sťahovania a odosielania dát. Zvýšenie širokopásmových pripojení o 10 % môže viesť 
k 1 % nárastu HDP na obyvateľa za rok. 
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Reformy právnych predpisov v roku 2002 a 2009 viedli k harmonizovanejším pravidlám EÚ, ktoré pomáhajú riešiť 
zbližovanie technológií, dokončiť jednotný trh a chrániť záujmy spotrebiteľov. Operátori však stále čelia viacerým 
výzvam z dôvodu vývoja na trhu a vývoja spotrebiteľských požiadaviek. 
 
 

 


