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EU-revisorerne offentliggør notat om EU's 
bredbåndsplaner 
Den Europæiske Revisionsret har i dag offentliggjort et "audit brief" om EU's planer for levering af 
bredbåndstjenester i Europa. "Audit briefs" er en ny type publikation fra EU-revisorerne. Disse 
notater giver baggrundsoplysninger baseret på det forberedende arbejde, der er udført før en 
planlagt revisionsopgave, og de offentliggøres, efter at der er givet meddelelse om revisionen. 
Hensigten er, at de skal være en informationskilde for personer med interesse i de politikker 
og/eller programmer, der revideres.  

Det første "audit brief" er baseret på arbejde udført med henblik på en revision til undersøgelse af, 
om Europa-Kommissionen og medlemsstaterne er på vej mod at opfylde Europa 2020-strategiens 
bredbåndsmål.  

I 2010 fastsatte den digitale dagsorden for Europa, at alle europæere skulle have basal 
bredbåndsadgang senest i 2013 og adgang til hurtigt bredbånd senest i 2020, og at over 50 % af 
husstandene skulle have ultrahurtigt bredbånd senest i 2020.  

I undersøgelser foretaget af Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank anslås det, at 
det vil kræve op til 270 milliarder euro at opfylde bredbåndsmålene for 2020. EU's finansiering af 
bredbåndsinfrastruktur beløber sig til over 14 milliarder euro i den aktuelle programperiode.  

I forbindelse med revisionen, som ledes af Iliana Ivanova, medlem af Revisionsretten, vil det blive 
undersøgt, om medlemsstaterne har udviklet og gennemført hensigtsmæssige strategier med henblik 
på at opfylde Kommissionens bredbåndsmål, og hvor sandsynligt det er, at de bliver opfyldt. 
Revisorerne vil undersøge anvendelsen af flere forskellige finansieringskilder på EU-niveau og 
nationalt niveau og se på, i hvor høj grad Kommissionen har støttet og overvåget medlemsstaternes 
bestræbelser på at opfylde bredbåndsmålene. 

Til deres undersøgelse har revisorerne udvalgt en stikprøve på fem medlemsstater: Irland, Tyskland, 
Ungarn, Polen og Italien. De har defineret revisionens omfang og revisionsmetoden samt identificeret 
en række risici med hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning.  

En særberetning om revisionen forventes offentliggjort i foråret 2018. 
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