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Nepaisant tam tikros pažangos, itin spartaus plačiajuosčio 
ryšio naudojimas vis dar gerokai atsilieka nuo tikslo, teigia 
ES auditoriai 
Naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, kad plačiajuosčio ryšio aprėptis ES 
apskritai gerėja, tačiau pavyks pasiekti ne visus strategijos „Europa 2020“ tikslus. Auditorių 
nuomone, ES siekis iki 2020 m. užtikrinti, kad pusė Europos namų ūkių naudotų itin spartų 
plačiajuostį ryšį, smarkiai atsilieka nuo šio tikslo. Antai kaimo vietovėse ryšys vis dar blogesnis 
nei miestuose. 

Nors beveik visos valstybės narės pasiekė bazinio plačiajuosčio ryšio aprėpties tikslą, mažai 
tikėtina, kad iki 2020 m. bus pasiektas spartaus plačiajuosčio ryšio (daugiau nei 30 Mbps) ir itin 
spartaus plačiajuosčio ryšio (daugiau nei 100 Mbps) tikslai. Kaimo vietovės išlieka problemiškos 
daugumoje valstybių narių; 14-oje iš 28 valstybių narių spartaus plačiajuosčio ryšio aprėptis 
kaimo vietovėse buvo mažesnė nei 50 %. Be to, iki 2017 metų vidurio tik 15 % namų ūkių buvo 
užsisakę itin spartų plačiajuostį ryšį.  

„Norint, kad Europa išliktų konkurencinga pasaulio ekonomikoje bei siekiant naudos piliečiams ir 
vyriausybėms, būtina tinkama interneto sparta ir prieiga, kurias užtikrina plačiajuostis ryšys“, – 
pareiškė už ataskaitą atsakinga Europos Audito Rūmų narė Iliana Ivanova. „Svarbu, kad pati ES 
nustatytų ambicingus ir realistiškus plačiajuosčio ryšio tikslus – ir kad jie būtų pasiekti. Mes 
teikiame trijų sričių rekomendacijas – dėl strateginio planavimo, reglamentavimo aplinkos ir 
konkurencijos skatinimo.“  

Auditoriai lankėsi penkiose valstybėse narėse – Airijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir 
Italijoje – bei konsultavosi su nacionalinių priežiūros institucijų, verslo ir telekomunikacijų 
asociacijų, vartotojų asociacijų ir profesinių sąjungų atstovais. 

Keletas svarbiausių problemų, kurias auditoriai nurodė savo ataskaitoje: 

Labai svarbu plačiajuosčio ryšio strategijos. Visos aplankytos valstybės narės buvo parengusios 
tokias strategijas, tačiau kai kurios jų buvo užbaigtos pavėluotai ir jų tikslai ne visuomet atitiko ES 
lygmens tikslus. 
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Plėtojant plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą, labai svarbi yra konkurencija tarp ryšio tiekėjų, tačiau 
ne visose valstybėse narėse buvo sukurta tinkama teisinė ir reglamentavimo aplinka. Antai 
privačiam sektoriui nėra patrauklios kai kurios, smarkiai nuo miestų nutolusios vietovės; be 
viešosios paramos yra rizika, kad šios vietovės ir toliau atsiliks teikiant plačiajuosčio ryšio prieigą.  

Ne visuomet buvo tinkamai atsižvelgta į kaimo ir priemiesčio vietovių finansavimo poreikius ir 
Europos investicijų banko parama nebuvo skiriama didžiausią poreikį turinčioms vietovėms. 
Europos Komisijos vertinimu, norint pasiekti 2020 m. plačiajuosčio ryšio tikslus visose valstybėse 
narėse, prireiks iki 250 milijardų eurų. Pusės šios sumos gali prireikti kaimo vietovėms. 

Nepaisant šių problemų, auditoriai mano, jog Vengrijoje, Airijoje ir Italijoje (t. y., trijose iš penkių 
aplankytų valstybių narių), jeigu jų planai bus įgyvendinti kaip numatyta, gali būti pasiekti 
Komisijos 2025 m. tikslai. Tai reikštų, kad butų užtikrinta visų namų ūkių prieiga prie itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio, kurio spartą būtų galima padidinti iki 1 Gbps. 

Auditoriai pateikė keletą rekomendacijų, kaip antai: 

• valstybės narės turėtų parengti naujus planus, skirtus laikotarpiui po 2020 m.; 
• Komisija turėtų paaiškinti, kaip turi būti taikomos valstybės pagalbos gairės ir padėti 

valstybėms narėms skatinti plačiajuosčio ryšio tiekėjų konkurenciją;  
• Europos investicijų bankas vietovėse, kurioms labiausiai reikalinga viešoji parama, turėtų 

pirmiausia remti mažus ir vidutinius projektus. 

Pastabos leidėjams 

Auditoriai išnagrinėjo Europos Komisijos ir valstybių narių veiksmus įgyvendinant strategijos 
„Europa 2020“ plačiajuosčio ryšio tikslus: iki 2013 m. visiems europiečiams suteikti bazinį 
plačiajuostį ryšį (iki 30 Mbps), iki 2020 m. visiems europiečiams suteikti spartų plačiajuostį ryšį 
(daugiau nei 30 Mbps) ir iki tų pačių metų užtikrinti, kad 50 % arba daugiau Europos namų ūkių 
būtų naudojamas itin spartus plačiajuostis ryšys (daugiau nei 100 Mbps).  

Šiems tikslams paremti 2014–2020 m. laikotarpiui ES skyrė 15 milijardų eurų, įskaitant 
5,6 milijardo eurų Europos investicijų banko (EIB) paskolų. 

Europos Audito Rūmai pristato savo specialiąsias ataskaitas Europos Parlamentui ir ES Tarybai bei 
kitoms suinteresuotosioms šalims, kaip antai nacionaliniams parlamentams, pramonės 
suinteresuotiesiems subjektams ir pilietinės visuomenės atstovams. Didžioji dauguma mūsų 
ataskaitose pateikiamų rekomendacijų yra praktiškai įgyvendinamos. Tai atspindi mūsų darbo 
naudą ES piliečiams. 

Specialioji ataskaita Nr. 12/2018 „Plačiajuostis ryšys ES valstybėse narėse – nepaisant pažangos, 
bus pasiekti ne visi strategijos „Europa 2020“ tikslai“ paskelbta 23 ES kalbomis Europos Audito 
Rūmų interneto svetainėje (eca.europa.eu). 
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