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S-au înregistrat progrese, dar rata de penetrare 
a conexiunilor în bandă largă ultrarapidă este în 
continuare cu mult în urma obiectivului, arată Curtea de 
Conturi Europeană 
Deși acoperirea de bandă largă s-a îmbunătățit în general în întreaga UE, nu toate obiectivele 
stabilite pentru 2020 vor fi atinse, potrivit unui nou raport al Curții de Conturi Europene. În 
opinia acesteia, scopul UE de a asigura faptul că jumătate dintre gospodăriile europene dispun 
de conexiuni în bandă largă ultrarapidă până în 2020 este cu mult în urma obiectivului. Zonele 
rurale, în special, rămân mai puțin bine conectate decât orașele. 

Deși aproape toate statele membre au atins obiectivul privind acoperirea de bandă largă de bază, 
foarte probabil acest lucru nu se va întâmpla și în cazul obiectivelor pentru 2020 privind banda 
largă rapidă (peste 30 de megabiți pe secundă – Mbps) și ultrarapidă (peste 100 Mbps). Zonele 
rurale rămân problematice în majoritatea statelor membre; 14 dintre cele 28 de state membre 
aveau o acoperire de bandă largă rapidă de sub 50 % în zonele rurale. În plus, doar 15 % dintre 
gospodării subscriseseră abonamente la bandă largă ultrarapidă până la jumătatea anului 2017.  

„Pentru ca Europa să rămână competitivă în economia globală, și în beneficiul cetățenilor și al 
guvernului, sunt esențiale nivelurile bune de viteză a internetului și de acces la acesta oferite de 
banda largă”, a declarat doamna Iliana Ivanova, membra Curții de Conturi Europene 
responsabilă de acest raport. „Este important ca UE să își stabilească în viitor obiective 
ambițioase și realiste pentru banda largă – și să le îndeplinească. Curtea formulează recomandări 
în următoarele domenii: planificarea strategică, cadrul de reglementare și promovarea 
concurenței.”  

Auditorii Curții au vizitat cinci state membre – Irlanda, Germania, Ungaria, Polonia și Italia – și au 
consultat autoritățile naționale de reglementare, asociațiile de întreprinderi și de telecomunicații, 
asociațiile de consumatori și sindicatele. 

Iată câteva dintre cele mai importante probleme ridicate de raport: 

http://www.eca.europa.eu/ro
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Strategiile privind banda largă sunt esențiale. Toate statele membre vizitate elaboraseră astfel 
de strategii, însă unele au fost finalizate cu întârziere, iar obiectivele nu erau întotdeauna în 
concordanță cu cele stabilite la nivelul UE. 

Concurența între furnizori este importantă pentru dezvoltarea infrastructurii de bandă largă, dar 
nu toate statele membre vizitate instituiseră un cadru juridic și de reglementare adecvat. Pe de 
altă parte, unele zone, în special în afara orașelor, nu sunt atractive pentru sectorul privat; fără 
sprijin public, există riscul ca aceste zone să rămână în continuare în urmă în ceea ce privește 
accesul în bandă largă.  

Nevoile de finanțare pentru infrastructura de bandă largă în zonele rurale și suburbane nu au fost 
întotdeauna abordate corespunzător, iar sprijinul acordat de Banca Europeană de Investiții nu s-a 
axat pe zonele în care exista cea mai mare nevoie. Potrivit Comisiei Europene, va fi necesară 
o sumă de până la 250 de miliarde de euro pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 
pentru banda largă în toate statele membre. Este posibil ca aproximativ jumătate din această 
sumă să fie necesară pentru zonele rurale. 

În pofida acestor probleme, Curtea consideră că Ungaria, Irlanda și Italia (adică trei dintre cele 
cinci state membre vizitate) ar putea fi în măsură să atingă obiectivele Comisiei Europene pentru 
2025 dacă pun în aplicare planurile așa cum se intenționează. Acestea ar include toate 
gospodăriile cu acces la bandă largă ultrarapidă care poate fi actualizată la 1 gigabit pe secundă. 

Curtea formulează o serie de recomandări, printre care și următoarele: 

• Statele membre ar trebui să elaboreze planuri noi pentru perioada de după 2020. 
• Comisia Europeană ar trebui să clarifice aplicarea orientărilor privind ajutoarele de stat și 

să sprijine eforturile statelor membre de a promova o concurență mai mare în domeniul 
benzii largi.  

• Banca Europeană de Investiții ar trebui să își concentreze sprijinul asupra unor proiecte 
de dimensiuni mici și medii în zone în care este cea mai mare nevoie de sprijin din partea 
sectorului public. 

Note către editori 

Auditorii au examinat măsurile adoptate de Comisia Europeană și de statele membre pentru 
a atinge obiectivele în materie de bandă largă prevăzute de Strategia Europa 2020: punerea la 
dispoziția tuturor europenilor a benzii largi de bază (până la 30 Mbps) până în 2013, asigurarea 
accesului tuturor europenilor la bandă largă rapidă (peste 30 Mbps) până în 2020 și asigurarea 
faptului că cel puțin 50 % dintre gospodăriile europene dispun de o conexiune în bandă largă 
ultrarapidă (peste 100 Mbps) până la aceeași dată.  

Pentru a sprijini aceste obiective, UE pune la dispoziție aproximativ 15 miliarde de euro în 
perioada 2014-2020, inclusiv împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții în valoare de 
5,6 miliarde de euro. 

Curtea prezintă rapoartele sale speciale Parlamentului European și Consiliului UE, precum și altor 
părți interesate, precum parlamentele naționale, părțile interesate din sectoarele economice 
vizate și reprezentanții societății civile. Marea majoritate a recomandărilor pe care Curtea le 
formulează în rapoartele sale sunt puse în practică. Acest lucru subliniază beneficiile pe care 
activitatea Curții le aduce cetățenilor UE. 
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Raportul special nr. 12/2018, intitulat „Banda largă în statele membre ale UE: în pofida 
progreselor înregistrate, nu toate obiectivele Strategiei Europa 2020 vor fi atinse”, este disponibil 
în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții (eca.europa.eu). 
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