
LT 

 

 
Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų trumpo audito pranešimo pagrindines mintis. 
Visą pranešimą rasite www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – atstovas ryšiams su visuomene T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – atstovas spaudai  T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors eca.europa.eu 

Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2017 m. rugsėjo 14 d. 

 
 

Auditoriai trumpai praneša apie ES planus dėl 
plačiajuosčio ryšio 
Europos Audito Rūmai šiandien paskelbė trumpą audito pranešimą apie ES planus teikti 
plačiajuosčio ryšio paslaugas Europoje. Trumpi audito pranešimai yra nauja ES auditorių leidinių 
rūšis. Juose teikiama pagrindinė informacija apie parengiamąjį darbą, atliktą prieš vykdomo audito 
užduoties pradžią, jie skelbiami, kai pranešama apie auditą. Šie pranešimai yra informacijos šaltinis 
tiems, kurie domisi audituojama politika ir (arba) programomis.  

Pirmajame trumpame audito pranešime teikiama informacija apie darbą, susijusį su auditu, skirtu 
patikrinti, ar Europos Komisija ir valstybės narės sėkmingai įgyvendina strategijos „Europa 2020“ 
plačiajuosčio ryšio tikslus.  

Vykdant 2010 m. Europos skaitmeninę darbotvarkę buvo numatyta iki 2013 m. visiems europiečiams 
sudaryti sąlygas naudotis baziniu plačiajuosčiu ryšiu ir užtikrinti, kad iki 2020 m. visi Sąjungos piliečiai 
galėtų naudotis sparčiuoju plačiajuosčiu ryšiu ir kad iki 2020 m. daugiau kaip 50 % namų ūkių 
abonuotųsi itin spartų plačiajuostį ryšį.  

Europos Komisijos ir Europos investicijų banko tyrimais įvertinta, kad norint pasiekti 2020 m. 
plačiajuosčio ryšio tikslus, prireiks iki 270 milijardų eurų. Dabartiniu programavimo laikotarpiu ES 
plačiajuosčio ryšio infrastruktūros finansavimas sudaro virš 14 milijardų eurų.  

Audito, kuriam vadovauja Audito Rūmų narė Iliana Ivanova, metu bus nagrinėjama, ar valstybės narės 
parengė ir įgyvendino tinkamas strategijas, siekiant įgyvendinti Komisijos nustatytus plačiajuosčio 
ryšio tikslus ir tai, kokia yra tikimybė joms juos pasiekti. Bus tikrinama, kaip naudojami įvairūs ES ir 
nacionaliniai finansavimo šaltiniai ir tai, kiek Komisija rėmė ir stebėjo valstybių narių plačiajuosčio 
ryšio tikslų įgyvendinimą. 

Tam auditoriai atrinko penkių valstybių narių: Airijos, Vokietijos, Vengrijos, Lenkijos ir Italijos imtį. Jie 
nustatė audito apimtį ir metodą bei rizikos patikimam finansų valdymui sritis.  

Specialioji ataskaita turėtų būti paskelbta 2018 m. pavasarį. 
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