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Revizorji EU bodo preučili širokopasovne povezave 
 
Evropsko računsko sodišče bo preučilo, ali je verjetno, da bodo Evropska komisija in države članice dosegle cilje 
strategije Evropa 2020 na področju širokopasovnih povezav.  
 
V Digitalni agendi 2010 za Evropo je bilo predvideno, da bodo do leta 2013 vsi Evropejci imeli dostop do osnovnih 
širokopasovnih povezav in do leta 2020 do hitrih širokopasovnih povezav. Do tega leta naj bi se več kot 50 % gospodinjstev 
naročilo na ultrahitre povezave. 
 
Čeprav se je po navedbah Komisije pokritost s širokopasovnimi povezavami po EU od leta 2011 izboljšala, se položaj med 
posameznimi državami članicami ter med urbanimi in podeželskimi območji zelo razlikuje tako v zvezi s pokritostjo kot z 
naročninami. 
 
Po ocenah v študijah Evropske komisije in Evropske investicijske banke bo za doseganje ciljev v zvezi s širokopasovnimi 
povezavami do leta 2020 potrebnih 270 milijard EUR. „Sredstva, ki jih poleg investicij zasebnih operaterjev in javnih 
sredstev držav članic za financiranje širokopasovne infrastrukture zagotavlja EU, v tem programskem obdobju 
znašajo več kot 11 milijard EUR,“ je povedala članica Evropskega računskega sodišča Iliana Ivanova, pristojna za 
poročilo. „Med drugim nameravamo preučiti, ali obstaja tveganje, da financiranje ne bo zadostovalo za doseganje ciljev 
strategije Evropa 2020 na področju širokopasovnih povezav.“  
 
Revizorji bodo preučili, ali so države članice pripravile in izvajajo ustrezne strategije za doseganje ciljev v zvezi s 
širokopasovnimi povezavami, ki jih je opredelila Komisija, in kolikšna je verjetnost, da jih bodo dosegle. Preverili bodo tudi, 
koliko je Komisija podpirala in spremljala države članice pri doseganju ciljev v zvezi s širokopasovnimi povezavami. 
 
Obiskali bodo projekte v petih državah članicah: na Irskem, v Nemčiji, na Madžarskem, Poljskem in v Italiji. Načrtovano je, 
da bo revizijsko poročilo objavljeno spomladi leta 2018.  
 
Pojasnila za urednike 
 
Vlaganje v širokopasovno infrastrukturo in možnost priključitve na širokopasovne povezave pozitivno prispeva k 
zaposlovanju in gospodarski rasti ter spodbuja socialno vključevanje. Za inovativne storitve in aplikacije, kot so pametna 
električna omrežja, računalniške storitve v oblakih v realnem času in podatkovno intenzivne spletne zdravstvene storitve, 
so lahko potrebne večje hitrosti nalaganja z omrežja in na omrežje. 10-odstotno povečanje širokopasovnih povezav v neki 
državi lahko privede do 1-odstotne letne rasti BDP na prebivalca. 
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Rezultat regulativnih reform leta 2002 in 2009 so vse bolj harmonizirana pravila EU, ki obravnavajo konvergenco 
tehnologij, dokončno uvedbo enotnega trga in varstvo potrošnikovih pravic. Vendar se operaterji še vedno spoprijemajo z 
več problemi, ki so posledica razvoja na trgu in v povpraševanju potrošnikov. 
 


