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Priopćenje za medije
Luxembourg, 5. lipnja 2018.

Postignut je određen napredak, ali broj kućanstava
pretplaćenih na ultrabrzi širokopojasni pristup internetu i
dalje je daleko od ciljne vrijednosti, poručuju revizori EU-a
Iako se širokopojasna pokrivenost u EU-u općenito poboljšava, neće se dostići sve ciljne
vrijednosti utvrđene za 2020. godinu, stoji u novom izvješću Europskog revizorskog suda. Cilj
EU-a prema kojem je do 2020. potrebno zajamčiti da je polovica europskih kućanstava
pretplaćena na usluge ultrabrzog širokopojasnog interneta daleko je od ostvarenja, navode
revizori. Posebno je u ruralnim područjima povezanost i dalje lošija nego u gradovima.
Iako su gotovo sve države članice dosegnule ciljnu vrijednost osnovne širokopojasne pokrivenosti,
to najvjerojatnije neće biti slučaj za ciljne vrijednosti brzog (preko 30 megabita u sekundi – Mbps)
i ultrabrzog (preko 100 Mbps) širokopojasnog pristupa do 2020. godine. Ruralna područja ostaju
problematična u većini država članica te je njihova pokrivenost brzim širokopojasnim internetom
u 14 od 28 država članica manja od 50 %. Nadalje, do sredine 2017. na ultrabrzi širokopojasni
pristup pretplatilo se tek 15 % svih kućanstava.
„Za očuvanje konkurentnosti Europe u globalnom gospodarstvu te u korist građana i javnih tijela
ključno je zajamčiti visoke razine dostupnosti i brzine interneta kao što ih omogućuje
širokopojasni pristup”, istaknula je Iliana Ivanova, članica Europskog revizorskog suda zadužena
za ovo izvješće. „Važno je da se na razini EU-a u budućnosti za širokopojasni pristup internetu
određuju zahtjevne i realistične ciljne vrijednosti koje će se potom i dostići. Sud iznosi preporuke
koje se odnose na područja strateškog planiranja, regulatornog okruženja i poticanja
konkurentnosti.”
Revizori su posjetili pet država članica (Irsku, Njemačku, Mađarsku, Poljsku i Italiju) i prikupili
informacije od nacionalnih regulatornih tijela, poslovnih udruga, telekomunikacijskih operatera,
udruga potrošača i sindikata.
U nastavku se navode neka od najvažnijih pitanja istaknutih u izvješću:

Svrha je ovog priopćenja za medije prenijeti glavne poruke tematskog izvješća Europskog revizorskog suda. Cjeloviti tekst izvješća dostupan
je na www.eca.europa.eu.

ECA Press

Mark Rogerson – Spokesperson T: (+352) 4398 47063
Damijan Fišer – Press Officer
T: (+352) 4398 45410
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors
eca.europa.eu

M: (+352) 691 55 30 63
M: (+352) 621 55 22 24

HR
Strategije za širokopojasni pristup internetu imaju ključnu ulogu. Sve posjećene države članice
izradile su takve strategije, no neke su dovršene kasno i relevantne ciljne vrijednosti nisu uvijek
bile usklađene s onima koje su utvrđene na razini EU-a.
Konkurentnost među pružateljima igra važnu ulogu u razvoju širokopojasne infrastrukture, no
neke od posjećenih država članica nisu uspostavile odgovarajuće pravno i regulatorno okruženje.
Međutim, neka područja, posebice ona koja su udaljena od gradova, nisu privlačna za ulaganja iz
privatnog sektora te bez javne potpore postoji rizik od toga da će ta područja sve više zaostajati
kad je riječ o širokopojasnom pristupu.
U nekim slučajevima nisu ponuđena odgovarajuća rješenja za financiranje potreba u pogledu
širokopojasne infrastrukture u ruralnim i prigradskim područja te potpora koju je pružila
Europska investicijska banka nije bila usmjerena na područja u kojima je ona bila najpotrebnija.
Prema podatcima Europske komisije bit će potrebno 250 milijardi eura da bi se u svim državama
članicama dostigle ciljne vrijednosti za širokopojasni pristup utvrđene u strategiji Europa 2020.
Otprilike polovica tog iznosa mogla bi biti potrebna za povezivanje ruralnih područja.
Unatoč navedenim problemima, Mađarska, Irska i Italija (odnosno, tri države članice od njih pet
posjećenih) mogle bi, pod uvjetom da provedu svoje planove kako je predviđeno, imati dobre
preduvjete za ostvarivanje ciljeva koje je Europska komisija utvrdila za 2025., ističu revizori. To bi
uključivalo omogućavanje ultrabrzog širokopojasnog pristupa svim kućanstvima, uz mogućnost
nadogradnje do brzine od jednog gigabita u sekundi.
Revizori, među ostalim, preporučuju sljedeće:
•
•
•

države članice trebale bi izraditi nove planove za razdoblje nakon 2020. godine
Europska komisija trebala bi pojasniti primjenu smjernica o državnim potporama i
podupirati napore koje države članice ulažu u poticanje konkurentnosti u području
širokopojasnog pristupa
Europska investicijska banka trebala bi usmjeriti svoju potporu na male i srednje velike
projekte u područjima u kojima je potpora javnog sektora najpotrebnija.

Napomene za urednike
Revizori su ispitali mjere koje su Europska komisija i države članice poduzele kako bi se postigli
ciljevi za širokopojasni pristup internetu utvrđeni u strategiji Europa 2020., koji su: do 2013.
omogućiti svim Europljanima osnovni širokopojasni pristup internetu (do 30 Mbps), do 2020.
omogućiti svim Europljanima brzi širokopojasni pristup internetu (preko 30 Mbps) i do 2020.
zajamčiti da je najmanje 50 % europskih kućanstava pretplaćeno na usluge ultrabrzog
širokopojasnog pristupa internetu (preko 100 Mbps).
EU je u svrhu potpore ostvarenju tih ciljeva u razdoblju 2014. – 2020. izdvojio otprilike
15 milijardi eura, uključujući 5,6 milijardi eura u okviru zajmova Europske investicijske banke.
Sud predstavlja svoja tematska izvješća Europskom parlamentu i Vijeću EU-a, kao i drugim
zainteresiranim stranama kao što su nacionalni parlamenti, dionici u predmetnom sektoru i
predstavnici civilnog društva. Velika većina preporuka koje Sud iznosi u svojim izvješćima provede
se u djelo, u čemu se ogledaju koristi koje građani EU-a imaju od rada Suda.
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Tematsko izvješće br. 12/2018 „Širokopojasni pristup internetu u državama članicama EU-a:
postignut je određen napredak, ali neće se dosegnuti sve ciljne vrijednosti iz strategije
Europa 2020.” dostupno je na internetskim stranicama Suda (eca.europa.eu) na 23 jezika EU-a.
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