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Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens särskilda rapport. Hela rapporten 
finns på www.eca.europa.eu. 

Pressmeddelande 
Luxemburg den 5 juni 2018 

 
 

Framsteg har gjorts, men utnyttjandet av ultrasnabbt 
bredband ligger fortfarande mycket långt under målet, 
säger EU:s revisorer 
Även om bredbandstäckningen generellt har förbättrats i hela EU kommer inte alla mål för 
2020 att uppnås, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. EU:s mål att se till att 
hälften av de europeiska hushållen har ultrasnabba bredbandsförbindelser senast 2020 ligger 
långt efter tidsplanen, säger revisorerna. I synnerhet är uppkopplingen i landsbygdsområden 
fortfarande sämre än i städer. 

Nästan alla medlemsstater uppnådde målet om tillgång till basbredband, men det är högst 
osannolikt att de kommer att uppnå 2020-målen om snabbt (över 30 megabit per sekund – 
Mbit/s) och ultrasnabbt (över 100 Mbit/s) bredband. Landsbygdsområden är fortsatt 
problematiska i de flesta medlemsstaterna: i 14 av alla 28 medlemsstater var tillgången till snabbt 
bredband på landsbygden under 50 %. Vidare abonnerade endast 15 % av alla hushåll på 
ultrasnabbt bredband i mitten av 2017.  

En bra nivå på internethastighet och internettillgång med hjälp av bredband är grundläggande 
om Europa ska förbli konkurrenskraftigt i den globala ekonomin och är även till nytta för 
medborgare och myndigheter”, säger Iliana Ivanova, den ledamot av revisionsrätten som 
ansvarar för rapporten. ”Det är viktigt att EU sätter upp höga och realistiska mål för bredband i 
framtiden är – och uppnår dem. Våra rekommendationer gäller områdena strategisk planering, 
regelverk och främjande av konkurrens.”  

Revisorerna besökte fem medlemsstater – Irland, Tyskland, Ungern, Polen och Italien – och 
konsulterade nationella regleringsmyndigheter, näringslivs- och 
telekommunikationsorganisationer, konsumentorganisationer och fackförbund. 

Följande viktiga aspekter diskuteras i rapporten: 

Bredbandsstrategierna är centrala. Samtliga medlemsstater som besöktes hade utarbetat sådana 
strategier, men några blev klara sent och målen överensstämde inte alltid med de mål som 
fastställts på EU-nivå. 

Konkurrensen mellan leverantörer är viktig för att utveckla bredbandsstrukturen, men alla 
besökta medlemsstater hade inte infört en lämplig juridisk och regleringsmässig ram. Några 
områden, i synnerhet utanför städer, är dock inte attraktiva för den privata sektorn och utan 
offentligt stöd riskerar de att även fortsättningsvis släpa efter i fråga om bredbandstillgång.  
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Finansieringsbehoven avseende bredbandsinfrastruktur i förorts- och landsbygdsområden 
hanterades inte alltid korrekt och stödet från Europeiska investeringsbanken var inte inriktat på 
områden med störst behov. Enligt Europeiska kommissionen kommer det att krävas upp till 
250 miljarder euro för att nå 2020-strategins mål om heltäckande bredbandstillgång i alla 
medlemsstater. Omkring hälften av beloppet kan komma att behövas för landsbygdsområden. 

Trots problemen kan Ungern, Irland och Italien (dvs. tre av de fem besökta medlemsstaterna) ha 
goda förutsättningar att uppnå Europeiska kommissionens mål för 2025 om de genomför sina 
planer som det var tänkt, säger revisorerna. I målet ingår även alla hushåll med tillgång till 
ultrasnabbt bredband som kan uppgraderas till 1 gigabit per sekund. 

Revisorerna lämnar ett antal rekommenderar, bland annat följande: 

• Medlemsstaterna bör utarbeta nya planer för perioden efter 2020. 
• Europeiska kommissionen bör förtydliga tillämpningen av riktlinjerna för statligt stöd och 

stödja medlemsstaternas ansträngningar att främja större konkurrens på 
bredbandsområdet.  

• Europeiska investeringsbanken bör inrikta sitt stöd på små och medelstora projekt i 
områden där det offentliga stödet behövs mest. 

Meddelande till redaktörer 

Revisorerna undersökte åtgärder som Europeiska kommissionen och medlemsstaterna har 
vidtagit för att uppnå bredbandsmålen i Europa 2020-strategin: det vill säga att alla i Europa 
senast 2013 har tillgång till basbredband (upp till 30 Mbit/s), att alla i Europa senast 2020 har 
tillgång till snabbt bredband (över 30 Mbit/s) och att minst 50 % av hushållen i Europa vid samma 
tidpunkt utnyttjar ultrasnabbt bredband (över 100 Mbit/s).  

EU ställer omkring 15 miljarder euro till förfogande för perioden 2014–2020, bland annat 
5,6 miljarder euro i lån från Europeiska investeringsbanken, för att stödja målen. 

Revisionsrätten presenterar sina särskilda rapporter för Europaparlamentet och rådet samt för 
andra intressenter, såsom nationella parlament, berörda parter inom näringslivet och företrädare 
för det civila samhället. De allra flesta av rekommendationerna i våra rapporter genomförs. Det 
visar att vårt arbete gagnar EU:s medborgare. 

Särskild rapport nr 12/2018 Bredband i EU:s medlemsstater: trots framsteg kommer inte alla 
Europa 2020-målen att uppnås finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-
språk. 
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