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Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila predstavitve revizije Evropskega računskega sodišča. 
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www.eca.europa.eu. 
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Revizorji so objavili predstavitev revizije načrtov EU 
za zagotovitev širokopasovnih povezav 
Evropsko računsko sodišče je danes objavilo predstavitev revizije načrtov EU za zagotovitev 
širokopasovnih storitev v Evropi. Predstavitve revizij so nova vrsta objav Evropskega računskega 
sodišča s splošnimi informacijami, ki temeljijo na pripravljalnem delu pred začetkom tekočih 
revizijskih nalog in so objavljene po najavi revizije. Zasnovane so kot vir informacij za tiste, ki jih 
zanimajo področja in/ali programi, ki se revidirajo.  

Prva predstavitev revizije temelji na delu, opravljenem za revizijo, pri kateri se je obravnavalo 
vprašanje, ali 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, do leta 2020 pa do hitrih širokopasovnih povezav. Do tega leta 
naj bi se več kot 50 % gospodinjstev naročilo na ultrahitre povezave.  

Po ocenah v študijah Evropske komisije in Evropske investicijske banke bo za doseganje ciljev v zvezi s 
širokopasovnimi povezavami za leto 2020 potrebnih 270 milijard EUR. V sedanjem programskem 
obdobju znaša financiranje EU za širokopasovno infrastrukturo več kot 14 milijard EUR.  

Revizija, ki jo vodi članica Evropskega računskega sodišča Iliana Ivanova, preučuje, ali so države članice 
pripravile in izvedle ustrezne strategije za doseganje ciljev v zvezi s širokopasovnimi povezavami, ki jih 
je opredelila Komisija, in kolikšna je verjetnost, da jih bodo dosegle. Preverja porabo več virov 
financiranja EU in nacionalnega financiranja za širokopasovne povezave ter koliko je Komisija 
podpirala in spremljala države članice pri doseganju ciljev v zvezi s širokopasovnimi povezavami. 

Revizorji so za to preverjanje izbrali vzorec petih držav članic: Irske, Nemčije, Madžarske, Poljske in 
Italije. Določili so obseg revizije in revizijski pristop ter opredelili območja tveganja za dobro finančno 
poslovodenje.  

Posebno poročilo bo objavljeno spomladi leta 2018. 
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