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Auditorii publică o notă informativă cu privire la 
planurile UE în materie de bandă largă 
Curtea de Conturi Europeană a publicat astăzi o notă informativă de audit cu privire la planurile UE 
privind furnizarea de servicii în bandă largă în Europa. Notele informative de audit reprezintă un 
nou tip de publicații propus de Curte. Ele conțin informații generale, bazate pe activitatea de 
pregătire care precedă o sarcină de audit în curs, și sunt publicate după anunțarea auditului 
respectiv. Aceste documente sunt concepute ca o sursă de informații pentru cei interesați de 
politica și/sau de programele care vor fi auditate. 

Prima notă informativă de acest tip se bazează pe activitatea desfășurată în vederea efectuării 
auditului prin care se 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 servicii în bandă 
largă.  

Agenda digitală pentru Europa, lansată în 2010, preconiza ca toți cetățenii UE să aibă acces la servicii 
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 servicii în bandă largă cu acces ultrarapid până în 2020.  

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 14 miliarde de euro.  

În cadrul auditului, coordonat de doamna Iliana Ivanova, membră a Curții, se va analiza dacă statele 
membre au elaborat și implementat strategii adecvate în vederea atingerii obiectivelor în materie de 
bandă largă stabilite de Comisie și se va evalua care este probabilitatea de atingere a acestor 
obiective. De asemenea, va fi examinată utilizarea de surse multiple de finanțare (de la nivel național 
și din partea UE) pentru banda largă, precum și măsura în care Comisia a sprijinit și a monitorizat 
statele membre în legătură cu atingerea obiectivelor urmărite. 

În acest sens, Curtea a selectat un eșantion de cinci state membre: Irlanda, Germania, Ungaria, 
Polonia și Italia. Au fost definite sfera și abordarea auditului și au fost identificate domeniile de risc la 
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adresa bunei gestiuni financiare.  

Raportul special elaborat în urma auditului va fi publicat în primăvara anului 2018. 

 


