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ORDLISTA OCH FÖRKORTNINGAR
de bredbandsrelaterade mål som anges i den digitala agendan
för Europa, ett av sju flaggskeppsinitiativ inom ramen för Europa
2020-strategin som kommissionen antog 2010; målen är att i)
Bredbandsmålen i
alla i Europa har tillgång till basbredband senast 2013 (från
Europa 2020-strategin 144 kbit/s till 30Mbit/s), ii) alla i Europa har tillgång till snabbt
bredband senast 2020 (> 30 Mbit/s) och iii) 50 % eller mer av
hushållen i Europa utnyttjar ultrasnabbt bredband senast 2020
(> 100 Mbit/s).
Efsi

Europeiska fonden för strategiska investeringar

Eruf

Europeiska regionala utvecklingsfonden

ESI-fonderna

europeiska struktur- och investeringsfonder

etablerad operatör
EU
FSE

förhandsvillkor

Gbit/s
GD
GD Ekonomi och
finans
GD
Kommunikationsnät,
innehåll och teknik
GD Konkurrens
GD Jordbruk och
landsbygdsutveckling
GD Regional- och
stadspolitik
Gigabitsamhällets mål
för 2025

ett företag som tidigare hade monopol men som nu konkurrerar
om att leverera tjänster; många etablerade operatörer har tagit
med sig fördelar från sin tidigare monopolställning (t.ex. nät och
kunder).
Europeiska unionen
Fonden för ett sammanlänkat Europa
villkor baserade på kriterier som fastställts på förhand och anses
utgöra nödvändiga förutsättningar för att unionsstödet ska
användas ändamålsenligt och effektivt; när medlemsstaterna
utarbetar operativa program inom Europeiska regionala
utvecklingsfonden (Eruf), Sammanhållningsfonden och
Europeiska socialfonden (ESF) under programperioden 2014–
2020 måste de bedöma om dessa villkor är uppfyllda; om de inte
är uppfyllda måste handlingsplaner utarbetas så att de
garanterat är uppfyllda senast den 31 december 2016.
en enhet för dataöverföring som motsvarar 1 000 000 000 bitar
per sekund.
generaldirektorat
generaldirektoratet för ekonomi och finans
generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik
generaldirektoratet för konkurrens
generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling
generaldirektoratet för regional- och stadspolitik
i september 2016 identifierade kommissionen i ett meddelande
om ett europeiskt gigabitsamhälle tre strategiska mål för 2025
som kompletterar målen i den digitala agendan för 2020.
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kbit/s
Mbit/s
stamnät

utnyttjande

en enhet för dataöverföring som motsvarar 1 000 bitar per
sekund.
en enhet för dataöverföring som motsvarar 1 000 000 bitar per
sekund.
den primära hårdvaran och de primära
transmissionsledningarna för höghastighet i ett
telekommunikationsnät (såsom internet).
i den här rapporten avses med utnyttjande den indikator som
Europeiska kommissionen har valt att använda; den definieras
som den procentandel hushåll som har ett
bredbandsabonnemang av det totala antalet hushåll.
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SAMMANFATTNING
Om bredband
I.

Bredband är den gemensamma term som brukar användas när man talar om högre
internethastigheter och andra tekniska kännetecken som gör det möjligt att få tillgång
till eller tillhandahålla nytt innehåll eller nya applikationer och tjänster. Den allt större
betydelsen av digitala data innebär nu att bra internetförbindelser är grundläggande,
inte bara för att företagen i Europa ska förbli konkurrenskraftiga i den globala ekonomin
utan även för att i ett bredare sammanhang främja social inkludering.

II.

Som en del av Europa 2020-strategin satte EU 2010 upp tre mål när det gällde
bredband: att alla i Europa senast 2013 skulle ha tillgång till basbredband (upp till
30 megabit per sekund, Mbit/s), att alla i Europa senast 2020 skulle ha tillgång till snabbt
bredband (över 30 Mbit/s) och att 50 % eller mer av hushållen i Europa senast 2020
skulle utnyttja ultrasnabbt bredband (över 100 Mbit/s). För att stödja målen har EU
vidtagit en serie politiska och regleringsmässiga åtgärder och ställt omkring
15 miljarder euro till medlemsstaternas förfogande för perioden 2014–2020 genom ett
antal olika finansieringskällor och finansieringstyper, bland annat 5,6 miljarder euro i lån
från Europeiska investeringsbanken (EIB).

Vår revision
III. Vi bedömde ändamålsenligheten i de åtgärder som Europeiska kommissionen och
medlemsstaterna har vidtagit för att uppnå bredbandsmålen i Europa 2020-strategin.
IV. Revisionen gällde programperioderna 2007–2013 och 2014–2020 och samtliga källor till
EU-finansiering, däribland stöd från EIB. Vårt granskningsarbete berörde alla delar inom
kommissionen som hade en viktig roll att spela när det gällde bredband, och EIB. För att
närmare förstå de nationella problemen inriktade vi oss på fem medlemsstater: Irland,
Tyskland, Ungern, Polen och Italien. Vi besökte även ett antal andra aktörer (såsom
nationella regleringsmyndigheter, näringslivs- och telekommunikationsorganisationer,
konsumentorganisationer och fackförbund).
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Våra iakttagelser
V. Vi konstaterade att bredbandstäckningen generellt har förbättrats i hela EU men att
Europa 2020-målen inte kommer att uppnås. Uppkopplingen i landsbygdsområden, där
den privata sektorns incitament att investera i bredband är lägre, är fortfarande sämre
än i städer, och utnyttjandet av ultrasnabbt bredband ligger långt under målet.
VI. När det gäller de tre målen uppnådde nästan alla medlemsstater målet om tillgång till
basbredband senast 2013, men det är högst osannolikt att de kommer att uppnå 2020målet om snabbt bredband. Landsbygdsområdena är fortfarande ett problem i de flesta
medlemsstater: i mitten av 2017 var täckningen på landsbygden under 50 % i 14
medlemsstater. För det tredje målet, utnyttjande av ultrasnabbt bredband, hade endast
15 % av hushållen skaffat internetförbindelser med denna hastighet i mitten av 2017,
vilket ska ses i förhållande till målet på 50 % senast 2020. Trots de här problemen har tre
av de fem granskade medlemsstaterna – om de genomför sina planer som avsett – goda
förutsättningar att uppnå kommissionens mål för 2025, där ett mål är att alla hushåll ska
ha tillgång till ultrasnabbt bredband som kan uppgraderas till 1 Gbit/s. Medlemsstaterna
bedömde att kommissionens stöd var positivt, men övervakningen är inte samordnad
mellan generaldirektoraten.
VII. Samtliga medlemsstater hade utarbetat bredbandsstrategier, men de som vi undersökte
hade brister. Några medlemsstater blev klara med sina strategier sent, och deras mål
överensstämde inte alltid med målen i Europa 2020-strategin. Alla medlemsstater hade
inte hanterat utmaningarna med sin befintliga internetinfrastruktur
(telefoninfrastrukturen), vilket skulle kunna påverka möjligheten till tillfredsställande
hastigheter på medellång och lång sikt.
VIII. Flera olika faktorer begränsade medlemsstaternas framsteg mot att uppfylla sina
bredbandsmål. Finansieringen i förorts- och landsbygdsområden hanterades inte korrekt
i tre av de granskade medlemsstaterna, och ett större EIB-projekt som fick stöd från
Europeiska fonden för strategiska investeringar var inte inriktat på sådana områden där
det offentliga stödet behövs mest. Vi konstaterade att de juridiska och
konkurrensmässiga ramarna ledde till problem i två medlemsstater. Dessutom fann vi
att programperioderna inte var samordnade i en medlemsstat.
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Våra rekommendationer
IX. Våra rekommendationer gäller tre områden: strategisk planering, regelverk och
främjande av konkurrens via finansiering. Vi rekommenderar bland annat följande:
•

Medlemsstaterna bör utarbeta nya planer för perioden efter 2020.

•

Kommissionen bör förtydliga tillämpningen av riktlinjerna för statligt stöd eftersom
några medlemsstater tolkar dem på ett sätt som kan begränsa deras investeringar i
bredband. Kommissionen bör även stödja medlemsstaternas ansträngningar att
främja större konkurrens i fråga om tillhandahållandet av bredbandstjänster genom
att uppmuntra inrättandet av lämpliga nät och när det är lämpligt slå samman
mindre projekt så att de uppnår kritisk storlek.

•

EIB bör inrikta sitt stöd genom Efsi och investeringsfonden för bredband inom FSE på
små och medelstora projekt i områden där det offentliga stödet behövs mest, i linje
med målet att stödja mer riskfyllda projekt.
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INLEDNING
Bredband och dess betydelse
1. Digitala data via internet spelar en allt större roll i medborgares, staters och företags liv.
För att Europa ska förbli konkurrenskraftigt i den globala ekonomin är en bra nivå på
internethastighet och internettillgång med hjälp av bredband grundläggande. Nedan ges
några exempel på detta:
•

En ökning med 10 % av bredbandsanslutningarna i ett land skulle kunna leda till att BNP

per capita ökar med 1 % per år 1.
•

En ökning med 10 % av bredbandsanslutningarna skulle kunna höja

arbetsproduktiviteten med 1,5 % under de kommande fem åren 2.
•

Investeringar i bredband kommer även att hjälpa till att leverera utbildning av god

kvalitet, främja social delaktighet och gagna avlägset belägna områden och
landsbygdsområden.
Några aktörer 3 anser att bredband är så viktigt att det bör ses som en grundläggande
allmännyttig tjänst, i likhet med andra allmännyttiga tjänster som vägar, vatten, el och gas.
2. I samband med internettillgång har termen ”bredband” ingen specifik teknisk innebörd
utan används om all infrastruktur för höghastighetsinternetuppkoppling som alltid är
påslagen och snabbare än en traditionell uppringd förbindelse över en normal telefonlinje.
Kommissionen har definierat tre kategorier nedladdningshastigheter:
•

Basbredband för hastigheter mellan 144 kbit/s och 30 Mbit/s.

1

L. Holt, M. Jamison, Broadband and contributions to economic growth: lessons from the US
experience (bredband och bidrag till ekonomisk tillväxt; erfarenheter från USA),
Telecommunications Policy v. 33 s. 575–581; Global Industry Leaders' Forum, Broadband
enabled innovation, ITU, 2011.

2

Se den ändrade versionen av den digitala agendan för Europa (2012).

3

Exempelvis Intelligent Community Forum Kanada och BDO Kanada.
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•

Snabbt bredband för hastigheter mellan 30 och 100 Mbit/s.

•

Ultrasnabbt bredband för hastigheter över 100 Mbit/s.

3. Ett bredbandsnät består vanligen av tre delar: stamnätet, det mellanliggande nätet och
den enskilda sträckan till slutanvändare (se figur 1) 4.
Figur 1 – Delar i ett bredbandsnät

Källa: Europeiska revisionsrätten.

4. Vid bedömning av internethastighet måste man skilja mellan nedladdnings- och
uppladdningshastighet. Nedladdningshastighet är den hastighet med vilken data tas emot
från ett fjärrsystem, till exempel när man surfar på internet eller streamar en video.
Uppladdningshastighet är den hastighet med vilken data skickas till ett fjärrsystem, till
exempel vid videokonferenser. Andra tekniska kännetecken blir allt viktigare för
tillhandahållandet av vissa tjänster (såsom videokonferenser, molntjänster, uppkopplad
körning och e-hälsa). Den typ av infrastruktur som används avgör uppkopplingshastighetens
övre gräns. Det finns fem typer av infrastruktur som kan leverera bredbandstjänster:
fiberoptisk kabel, koaxialkabel, telefonledningar av koppar, markbunden trådlös förbindelse
(antennanläggningar/torn) och satellitförbindelse (se tabell 1). På grund av den snabba

4

Europeiska kommissionen, Investeringsguide för höghastighetsbredband, 2014.
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tekniska utvecklingen kommer snart annan teknik också att kunna leverera snabba
bredbandstjänster (se ruta 1).
Tabell 1 – Typer av bredbandsinfrastruktur och aktuell kommersiell teknik1
Trådbunden eller
trådlös teknik

Infrastruktur

Vägledande
nedladdningshastighet

Vägledande
uppladdningshastighet

Trådbunden

Fiber

upp till 2,5 Gbit/s

upp till 1,2 Gbit/s

Koaxialkabel

300 Mbit/s upp till 2
Gbit/s

upp till 50 Mbit/s

Telefonledningar av
koppar

5 Mbit/s upp till 100
Mbit/s

upp till 10 Mbit/s

Markbunden trådlös

60 Mbit/s

upp till 10 Mbit/s

Satellit

upp till 20 Mbit/s

upp till 8 Mbit/s

Trådlös

1

Den verkliga hastigheten till kunder beror på leverantörer och tekniska uppgraderingar.

Källa: Revisionsrättens analys på grundval av Acreo Swedish ICT.
Ruta 1 – Teknisk utveckling
- I hybrida internetlösningar kombineras telefonnätet med kopparledningar och mobilnätet 4G för
att öka hastigheten till kunder genom användning av en specifik nätport (en typ av modem). Den här
lösningen används redan i Belgien och Nederländerna med hastigheter på 30 Mbit/s i områden där
täckningen tidigare var dålig.
- Satellitindustrin levererar för närvarande nästa generations satellitbaserade bredband. Två
nytillkomna innovationer är högeffektiva satelliter (”high throughput satellites”) och de ickegeostationära satellitsystemen. Med hjälp av dessa satellittyper kan ett större antal kunder i
landsbygdsområden eller avlägset belägna områden i framtiden komma att erbjudas uppkopplingar
på över 30 Mbit/s.
- 5G den femte generationens mobilnät är nästa standard för trådlös telekommunikation.
Planeringen av 5G syftar till att ge högre kapacitet än de aktuella 4G och möjliggöra en högre täthet
av mobilnätsanvändare, en tillförlitligare överföring mellan enheter och storskalig
maskinkommunikation. 5G består av tre delar: 1) kraftfullare mobilt bredband, 2) ett storskaligt
sakernas internet och 3) uppdragskritiska tjänster (såsom självkörande bilar). För 5G måste det finnas
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en mellanliggande nätinfrastruktur som bygger på fiber och gör att 5G kompletterar, men inte
ersätter, höghastighetsbredband som ligger nära slutanvändaren.

5. Varje teknik har sina egna kännetecken, liksom kostnader och fördelar, där det befintliga
telefonnätet med kopparledningar är den billigaste tekniken för lägre hastigheter och fiber
levererar de högsta hastigheterna till en högre kostnad. Framtida applikationer för sakernas
internet (se ruta 2) kommer att kräva nätverk med högre hastigheter och större skala och
tillförlitlighet 5. Generellt kostar teknik som tillhandahåller högre hastigheter mer att bygga
ut än teknik som tillhandahåller lägre hastigheter, men underhållskostnaderna är lägre.
Dessutom kommer operatörernas förvaltningskostnader sannolikt också att sjunka i takt
med att befintliga nätverk avvecklas.
Ruta 2 – Sakernas internet
Sakernas internet är ett nät av fysiska apparater som kan överföra data utan interaktion mellan
människor eller mellan människa och dator. Exempel på detta är följande: smarta hus (som t.ex.
kontrollerar värme, ljus eller musik), smarta städer (där gatubelysning, trafikljus och parkeringar
kontrolleras), självkörande bilar och smart jordbruk (där data om markfuktighet eller
pesticidanvändning kombineras med avancerad bildframtagning).

EU:s bredbandspolitik
6. Europa 2020 lanserades 2010 och är EU:s långsiktiga strategi för smart och hållbar tillväxt
för alla 6. Den innehåller sju flaggskeppsinitiativ. Ett av dem, En digital agenda för Europa 7,
har mål för hur snabbt och ultrasnabbt internet ska maximera informations- och
kommunikationsteknikens, särskilt internets, sociala och ekonomiska potential för

5

The State of Broadband (situationen när det gäller bredband), Broadband Commission for
Sustainable Development, ITU och Unesco, september 2017.

6

KOM(2010) 2020, Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla.

7

COM(2010) 245.
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medborgare och företag i EU. Den digitala agendan, som uppdaterades 2012 8, innehåller tre
mål när det gäller bredband:
-

Alla i Europa har tillgång till basbredband senast 2013.

-

Alla i Europa har tillgång till snabbt bredband (> 30 Mbit/s) senast 2020.

-

50 % eller mer av hushållen i Europa utnyttjar ultrasnabbt bredband (> 100 Mbit/s)
senast 2020.

De två första målen är inriktade på att tillhandahålla vissa hastigheter, medan det tredje
gäller användarnas efterfrågan. Målen har blivit en referens för den offentliga politiken i hela
EU och har styrt inriktningen på offentliga och privata investeringar. Motsvarande mål för
USA anges i ruta 3.
Ruta 3 – Bredbandsmål i USA
I USA antogs den nationella bredbandsplanen (Connecting America) i mars 2010. Där
rekommenderades att landet skulle anta och följa upp sex mål för 2020, där det första var att minst
100 miljoner amerikanska hushåll skulle få tillgång till faktiska nedladdningshastigheter på minst 100
Mbit/s och faktiska upphandlingshastigheter på minst 50 Mbit/s till rimlig kostnad. Målen omfattade
alltså inte 100 % av befolkningen, och det angavs faktiska upplandnings- och
nedladdningshastigheter.

7. År 2010 antog även kommissionen en gemensam ram för åtgärder på EU- och
medlemsstatsnivå för att uppnå dessa mål. Kraven på medlemsstaterna handlade bland
annat om behovet av att i) anta nationella bredbandsplaner och sätta dem i verket senast
2012, ii) vidta åtgärder, däribland lagstifta, för att underlätta investeringar i bredband, och
iii) utnyttja struktur- och landsbygdsutvecklingsfonderna fullt ut.

8

COM(2012) 784. Eftersom det är ett meddelande från kommissionen är det icke-bindande.
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8. I ett meddelande från september 2016 om ett europeiskt gigabitsamhälle 9 identifierade
kommissionen tre strategiska mål för 2025 som kompletterar målen i den digitala agendan
för 2020:
-

Konnektivitet med minst 1 gigabit 10 för alla viktiga socioekonomiska drivkrafter (såsom
skolor, transportknutpunkter och viktiga tillhandahållare av offentliga tjänster).

-

Alla tätortsområden och alla större marktransportvägar bör ha kontinuerlig 5Gtäckning.

-

Alla europeiska hushåll, oavsett om det rör sig om hushåll på landsbygden eller i städer,
ska ha tillgång till internet med en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s, som kan
uppgraderas till gigabithastighet.

EU:s ekonomiska stöd till bredbandsinfrastruktur
9. Europeiska kommissionen uppskattade 2013 att det kommer att kosta upp till
250 miljarder euro att nå 2020-strategins bredbandsmål 11. Återanvändning av befintlig
infrastruktur och en ändamålsenlig tillämpning av kostnadsminskningsdirektivet 12 skulle
dock kunna minska dessa kostnader 13.
10. Telekommunikationssektorn är den största privata investeraren i
bredbandsinfrastruktur. Några marknadssegment, såsom landsbygdsområden, är inte
attraktiva för privata investerare. Det krävs investeringar från den offentliga sektorn,

9

COM(2016) 587.

10

En gigabit per sekund är 1 000 Mbit/s, vilket är betydligt snabbare än Europa 2020-målen.

11

Europeiska kommissionen, The socio-economic impact of bandwith (socio-ekonomiska effekter
av bandbredd), 2013, s. 207.

12

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU av den 15 maj 2014 om åtgärder för att
minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation
(EUT L 155, 23.5.2014, s. 1).

13

”Fibre to the Home Council Europe”, nyhetsmeddelande, Costs for fibre based Gigabit Society
significant but achievable (stora men rimliga kostnader för ett fiberbaserat gigabitsamhälle)
FTTH-konferensen, Marseille, 16.2.2017.
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antingen på nationell, regional eller kommunal nivå, för att tillhandahålla
bredbandsuppkoppling på en acceptabel nivå i dessa områden. EU är en ytterligare
finansieringskälla som kompletterar andra källor till offentlig finansiering (nationella,
regionala eller lokala) i områden där marknaden misslyckats. I några medlemsstater kan EU
vara den främsta källan till offentlig finansiering.
11. För programperioden 2014–2020 har medlemsstaterna tillgång till närmare
15 miljarder euro från EU för stöd till bredband, varav 5,6 miljarder euro i EIB-lån, vilket är
en väsentlig ökning jämfört med de 3 miljarder euro som var tillgängliga för perioden 2007–
2013. Det motsvarar cirka 6 % av den totala investering som krävs. Det finns fem stora källor
till finansiering (se tabell 2).
Tabell 2 – Sammanställning över olika finansieringskällor för programperioderna 2007–
2013 och 2014–2020
Finansieringskälla

Typ av stöd

Belopp under
programperioden
(miljoner euro)
2014–2020

Europeiska struktur- och investeringsfonder (ESIfonder):
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf),

Bidrag

6 019

2 456

Bidrag

921

282

Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi)1

Lån

2 032

-

Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE)
FSE:s skuldinstrument
Initiativet WIFI4EU

Lån
Bidrag

16
120

Eget
kapital

240
100
140

Lån

5 600

Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (Ejflu)

Investeringsfonden för bredband inom FSE, varav
från kommissionen
från EIB och Efsi
Europeiska investeringsbanken (EIB)
Totalt tillgängligt
1

2007–2013

14 948

Beloppen från Efsi redovisas per slutet av juni 2017.

Källa: Revisionsrättens analys på grundval av uppgifter från kommissionen och EIB.

-

2 738
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12. Kommissionen förvaltar strukturfonderna (Eruf och Ejflu) tillsammans med
medlemsstaterna. Kommissionen garanterar också projekt som finansieras av EIB. EIB
ansvarar för förvaltningen av sina egna lån och av Europeiska fonden för strategiska
investeringar (Efsi). Kommissionen förvaltar Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE), och
avsikten är att delar av den tillgängliga finansieringen för bredband inom FSE ska investeras i
Investeringsfonden för bredband inom FSE. Investeringsfonden för bredband inom FSE
kommer att förvaltas av en oberoende fondförvaltare och ska agera i enlighet med de
kravspecifikationer som EIB, kommissionen och de övriga finansieringspartnerna har kommit
överens om.
REVISIONENS INRIKTNING OCH OMFATTNING OCH SAMT REVISIONSMETOD
13. Revisionen gällde ändamålsenligheten i de åtgärder som kommissionen,
medlemsstaterna och EIB har vidtagit för att uppnå bredbandsmålen i Europa 2020strategin. Detta är särskilt relevant eftersom tidsfristen 2020 närmar sig och kommissionen
har meddelat nya mål för 2025. Vi undersökte därför
-

om det är sannolikt att medlemsstaterna uppnår bredbandsmålen i Europa 2020strategin och om kommissionen övervakade framstegen,

-

om medlemsstaterna hade utarbetat lämpliga strategier för att uppnå målen,

-

om medlemsstaterna hade genomfört sina strategier ändamålsenligt. Vi tittade särskilt
på de åtgärder och finansieringskällor som hade valts (även EIB) och de
regleringsmässiga, konkurrensmässiga och tekniska ramar som hade fastställts.

Vi undersökte även stödet från kommissionen avseende dessa tre aspekter.
14. Revisionen omfattade samtliga finansieringskällor som räknas upp i tabell 2: Eruf, Ejflu,
FSE, Efsi, EIB-lån och Investeringsfonden för bredband inom FSE. Den inriktades på fem
medlemsstater: Irland, Tyskland, Ungern, Polen och Italien. Cirka 40 % av EU:s befolkning bor
i de här medlemsstaterna, och de valdes ut för att ge en rimlig balans i fråga om geografisk
spridning och bredbandstäckning, såsom lantlighet och abonnemangskostnader. Revisionen
omfattade programperioderna 2007–2013 och 2014–2020.
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15. På EU-nivå omfattades samtliga kommissionens generaldirektorat som har en viktig roll
när det gäller bredband 14, samt EIB när det gällde Efsi och Investeringsfonden för bredband
inom FSE. Granskningsteamet besökte olika relevanta aktörer och icke-statliga
organisationer i Bryssel och medlemsstaterna: telekomorganisationer,
konsumentorganisationer och företagsorganisationer. I medlemsstaterna besöktes bland
annat de ministerier som ansvarar för utformningen och genomförandet av
bredbandsstrategin, de organ som ansvarar för förvaltningen av program som finansieras
genom ESI-fonderna, EU-nätverk för bredbandskompetens och nationella
regleringsmyndigheter. Vi fick även ta del av telekommunikationsexperters synpunkter på
iakttagelserna, slutsatserna och rekommendationerna i rapporten.
IAKTTAGELSER
Även om bredbandstäckningen blir allt bättre i hela EU kommer några Europa 2020-mål
sannolikt inte att uppnås
16. Vi granskade de framsteg som medlemsstaterna hade gjort sedan 2010 i förhållande till
de tre målen i den digitala agendan (se punkterna 6 och 7). Vi tog även hänsyn till om det var
sannolikt att medlemsstaterna uppnår 2025-målen, och bedömde kommissionens
övervakning och stöd till medlemsstaterna.
Alla medlemsstaterna uppnådde målet om tillgång till basbredband senast 2016
Mål 1: alla i Europa har tillgång till basbredband senast 2013.
17. I slutet av 2013 hade alla medlemsstater utom de tre baltiska staterna (Estland, Lettland
och Litauen) uppnått målet om tillgång till basbredband. I slutet av juni 2016 hade så gott
som alla EU-medborgare tillgång till basbredbandsnät, och 98 % av alla hushåll hade tillgång
till fasta bredbandsuppkopplingar.

14

GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik, GD Regional- och stadspolitik, GD Jordbruk och
landsbygdsutveckling, GD Ekonomi och finans samt GD Konkurrens.
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Två av de fem granskade medlemsstaterna kanske uppnår målet om tillgång till 30 Mbit/s
senast 2020, men landsbygdsområdena är fortfarande ett problem i de flesta
medlemsstater
Mål 2: alla i Europa har tillgång till snabbt bredband (> 30 Mbit/s) senast 2020.
18. Vi konstaterade att det hade skett väsentliga förbättringar i de flesta medlemsstaterna
när det gällde det här målet. I hela EU ökade andelen hushåll som hade tillgång till snabbt
bredband från 48 % 2011 till 80 % i juni 2017. Vid den tidpunkten hade Malta redan uppnått
målet. Det var dock fortfarande stora skillnader mellan medlemsstaterna: Grekland och
Frankrike hade uppnått cirka 50 % täckning, och i ytterligare sju medlemsstater var
täckningen under 80 % (se figur 2).
Figur 2 – Täckning med 30 Mbit/s i alla medlemsstater 2011 och 2017
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Källa: Revisionsrättens analys baserad på uppgifter från kommissionen.
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19. Även i de fem granskade medlemsstaterna var trenden att täckningen hade ökat mellan
2011 och 2017 (se figur 3). Genom en kombination av privata och offentliga investeringar
har Ungern, Irland och Italien väsentligt ökat täckningen med snabbt bredband sedan 2011.
De tre medlemsstaterna planerar dessutom att ytterligare öka täckningen i förorts- och
landsbygdsområden.
20. Men i Irland och Italien är det osannolikt att alla kommer att ha tillgång till 30 Mbit/s
senast 2020, baserat på tidigare framsteg och nuvarande planer. Enligt utbyggnadsplanerna i
Ungern och Tyskland skulle de två medlemsstaterna fortfarande kunna uppnå
hundraprocentig täckning med 30 Mbit/s till hela befolkningen senast 2020. Polens
utbyggnadsplaner i slutet av 2017 innebar att 13 % av hushållen, främst i förorts- och
landsbygdsområden, inte skulle få täckning senast 2020 (se punkt 57).
Figur 3 – Utvecklingen av täckning med 30 Mbit/s i de fem granskade medlemsstaterna
från 2011 till 2017
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Källa: Revisionsrättens analys baserad på uppgifter från kommissionen.
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21. Denna allmänna ökning av täckning med snabbt bredband döljer stora skillnader mellan
täckningen i städer och på landsbygd. I hela EU hade 47 % av hushållen på landsbygden
tillgång till bredband 2016, vilket ska jämföras med det övergripande genomsnittet på
80 % 15. Endast tre relativt små och urbaniserade medlemsstater – Malta, Luxemburg och
Nederländerna – hade samma täckning på landsbygden som i städerna (se figur 4). I många
medlemsstater är täckningen på landsbygden mycket lägre än den totala täckningen, och i
14 medlemsstater är tillgången till snabbt bredband på landsbygden under 50 %. Utan god
bredbandstäckning riskerar landsbygden att gå miste om ekonomiska och sociala fördelar (se
punkt 1).
22. I Frankrike var målet för den uppdaterade nationella bredbandsplanen från 2013 att ge
hela befolkningen tillgång till hastigheter på 30 Mbit/s senast 2022 och att 80 % av
befolkningen skulle ha tillgång till fiber. Det franska revisionsorganet ifrågasatte dock i en
rapport från januari 2017 om det var relevant att använda fiber i vissa områden eftersom
kostnaden för fiber är hög och det tar för lång tid att genomföra. Frankrike överväger nu att
använda annan teknik, såsom en kombination av fasta och trådlösa 4G-nät, i vissa områden.

15

Obalansen mellan stad/landsbygd lyftes fram i november 2017 i ett tal av kommissionsledamot
Phil Hogan: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014–
2019/hogan/announcements/speech-broadband-competence-office-launch-event-20thnovember-2017-brussels_en.
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Figur 4 – Tillgång till 30 Mbit/s i landsbygdsområden jämfört med den totala täckningen
2017
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De flesta granskade medlemsstaterna kommer sannolikt inte att uppnå utnyttjande-målet
senast 2020
Mål 3: 50 % eller mer av hushållen i Europa utnyttjar ultrasnabbt bredband (> 100
Mbit/s) senast 2020.
23. Tillgång till ultrasnabbt bredband är en förutsättning för att hushåll ska kunna abonnera
på tjänster som kräver 100 Mbit/s. Utnyttjandet påverkas dock också av efterfrågan och
bestäms av ett antal variabler som befolkningens ålder och utbildningsnivå, kostnaden för
abonnemang och köpkraften. Mål 3 är fortfarande en stor utmaning för alla medlemsstater.
Även om utnyttjandet har ökat sedan 2013 var det fortfarande mindre än 20 % i 19
medlemsstater 2017, vilket är mycket under målet på 50 %. I hela EU abonnerade endast
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15 % av hushållen på uppkopplingar med minst 100 Mbit/s i mitten av 2017 (se figur 5). Vi
noterar att gigabitsamhällets mål för 2025 (se punkt 8) inte innefattar något mål för
utnyttjandet.
Figur 5 – Abonnemang på 100 Mbit/s 2013 och 2017
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Källa: Revisionsrättens analys baserad på uppgifter från kommissionen.

24. I de fem granskade medlemsstaterna låg utnyttjandet mellan under 5 % och nästan 30 %
2017. Ökningstakten på utnyttjandet sedan 2013 i de fem medlemsstaterna, Ungern
undantaget, räcker inte för man ska nå upp till 50 % utnyttjande senast 2020 (se figur 6).
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Figur 6 – Utvecklingen av abonnemang på 100 Mbit/s i de fem granskade medlemsstaterna
från 2013 till 2017
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Källa: Revisionsrättens analys baserad på uppgifter från kommissionen.

Tre av de granskade medlemsstaterna har, att döma av deras nuvarande planer, goda
förutsättningar att uppnå 2025-målen
25. I kommissionens meddelande från 2016 om gigabitsamhället fastställdes tre strategiska
mål som skulle uppnås till 2025. Målen kompletterade de mål som fastställdes i den digitala
agendan för 2020 och kräver hastigheter från 100 Mbit/s till 1 Gbit/s.
26. Som vi förklarade ovan (se punkt 20) kommer Irland och Italien sannolikt inte att uppnå
hundraprocentig täckning med 30 Mbit/s senast 2020. Men om länderna genomför sina
nuvarande planer som det är tänkt kommer de, tillsammans med Ungern, att ha bättre
förutsättningar att uppnå 2025-målen. Den teknik, framför allt koaxialkabel och fiber, som
används i de här medlemsstaterna för att öka täckningen möjliggör hastigheter på över 100
Mbit/s, som i vissa fall kan uppgraderas till 1 Gbit/s. De två övriga medlemsstaterna kommer
att behöva anpassa sina planer så att de återspeglar 2025-målen.
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Medlemsstaterna bedömde att kommissionens stöd var positivt, men dess övervakning är
inte samordnad mellan generaldirektoraten
27. Vi undersökte om kommissionen gav medlemsstaterna vägledning om bredband och
stödde dem i det praktiska genomförandet av deras planer. Vi bedömde om kommissionen
gav medlemsstaterna stöd vid övervakningen av sina framsteg och uppmanade dem att
åtgärda brister som gällde uppfyllandet av bredbandsmål.
Kommissionens vägledning och stöd omfattade många aspekter och förnyades kontinuerligt
för att förbättra genomförandet
28. Kommissionen tillhandahöll vägledning i många olika former och om många olika ämnen.
Det fanns bland annat meddelanden (såsom EU:s riktlinjer för tillämpning av reglerna för
statligt stöd på snabb utbyggnad av bredbandsnät 16), förklarande anvisningar inom olika
områden som utarbetades av en extern part för kommissionens räkning (såsom
Investeringsguiden för höghastighetsbredband 17 och The broadband State aid rules
explained, An eGuide for Decision Makers [en förklaring av reglerna för statligt stöd till
bredband, en eguide för beslutsfattare]) 18. God praxis spreds också. Ett exempel på värdefull
vägledning från kommissionen finns i ruta 4.
Ruta 4 – Bredbandskartläggning
Kartläggning är en viktig del när bredbandsnät planeras, och den ligger till grund för EU:s
bedömningar avseende statligt stöd när det gäller sådana projekt. Kartläggningen av bredbandsnät är
en hjälp för att rikta finansieringen mer ändamålsenligt och underlättar planeringen. Dålig
kartläggning kan å andra sidan leda till att både offentliga och privata investeringar inte blir
tillräckligt ekonomiskt bärkraftiga.

16

Meddelande från kommissionen – EU:s riktlinjer för tillämpning av reglerna för statligt stöd på
snabb utbyggnad av bredbandsnät, (2013/C 25/01).

17

Utgåva 1.1, 22.10.2014, som ersatte den tidigare offentliggjorda Investeringsguiden för
bredband, 2011.

18

Slutrapport, 2013, WIK-Consult GmbH (SMART 2013/0064).
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Bredbandskartläggning innebär att man samlar in och presenterar uppgifter om utbyggnaden av
bredband. Kartläggningen handlar inte endast om att visualisera geografiska data utan omfattar hela
datainsamlingsprocessen. De insamlade uppgifterna kan gälla utbyggnaden av själva
bredbandsinfrastrukturen, det vill säga kopparledningar eller fiberkabel, och kan även gälla
infrastruktur, såsom kanaler och rör. Vid kartläggningen ska även den faktiska tillgången och
efterfrågan på bredbandstjänster beaktas, liksom befintliga och planerade investeringar i
bredbandsinfrastruktur.
I en studie som gjordes för kommissionens räkning 19 granskades kartläggningar av bredband och
infrastruktur i Europa och runt om i världen. Fyra typer av bredbandskartläggning kunde urskiljas:
kartläggning av infrastruktur, kartläggning av investeringar, kartläggning av tjänster och kartläggning
av efterfrågan. Offentliga kartor och offentlig statistik är det synligaste resultatet av
bredbandskartläggning i EU:s medlemsstater och är i de flesta fall en kombination av de fyra typerna
av bredbandskartläggning.

29. Utöver den skriftliga vägledningen gav kommissionen medlemsstaterna praktiskt tekniskt
stöd (t.ex. Jaspers20), sakkunskap och vägledning i olika sammanhang (t.ex. om uppfyllandet
av förhandsvillkor, däribland kartläggning, se ovan 21 och genomförandet av operativa
program). Kommissionen inrättade även ett EU-nätverk för bredbandskompetens (se ruta 5).
30. De fem granskade medlemsstaterna rapporterade till oss att de såg positivt på det
formella och informella stödet från kommissionen.
Ruta 5 – EU:s nätverk av enheter med bredbandskompetens
I november 2015 bjöd kommissionsledamöterna för GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik,
GD Jordbruk och landsbygdsutveckling och GD Regional- och stadspolitik in medlemsstaterna att på

19

Broadband and infrastructure mapping study (kartläggning av bredband och infrastruktur),
SMART 2012/0022, TÜV Rheinland och WIK Consult för Europeiska kommissionen, 2014.

20

Joint Assistance to Support Projects in European Regions (gemensamt stöd till projekt i de
europeiska regionerna). Jaspers stöd till bredband innebar framför allt stöd till medlemsstaterna
vid deras kostnads-nyttoanalyser och ansökningar om större projekt för finansiering inom Eruf.
För mer information om Jaspers, se revisionsrättens särskilda rapport nr 1/2018 Gemensamt
stöd till projekt i de europeiska regionerna (Jaspers) – dags att rikta stödet bättre.

21

Kommissionen beslutade 2017 att införa en gemensam metod för kartläggning senast 2018.
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frivillig basis delta i inrättandet av ett nätverk av enheter med bredbandskompetens (BCO). Avsikten
var att varje BCO skulle ge råd till medborgare och företag samt tillhandahålla tekniskt stöd till
företrädare för lokala och regionala myndigheter om sätt att investera ändamålsenligt i bredband,
och även om användningen av EU-medel.
Enheterna inrättades i slutet av 2016. I januari 2017 inrättade kommissionen en stödfunktion som
hjälper enheterna anordna evenemang, workshoppar och utbildningsseminarier, och som även
administrerar och leder webbaserade forum om frågor som är relevanta för nätverket. Nätverkets
potentiella fördel är att BCO-enheterna kan hantera ett bredare spektrum av frågor och uppgifter,
däribland policyfrågor, än vad en teknisk specialist kan göra.

Kommissionens övervakning var regelbunden men inte tillräckligt samordnad
31. Kommissionen övervakar regelbundet bredbandssituationen i medlemsstaterna och
sammanställer informationen på EU-nivå. Kommissionens generaldirektorat gör dock ingen
gemensam övervakning som stöd till uppfyllandet Europa 2020-målen för bredband.
32. Personal från GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik besöker varje år
medlemsstaterna och tar fram marknadsrapporter och lagstadgade rapporter såsom indexet
för den digitala ekonomin och det digitala samhället och den europeiska rapporten om den
digitala utvecklingen. Med hjälp av dessa dokument kan medlemsstaterna jämföra sina
framsteg över tiden och med varandra. Trots att kommissionen samlar in de relevanta
uppgifterna och har rapporterat dem i indexet för den digitala ekonomin och dess
föregångare omfattas inte mål 3 (50 % av hushållen abonnerar på 100 Mbit/s eller mer) av
de uppkopplingsindikatorer som rapporteras i den europeiska rapporten om den digitala
utvecklingen.
33. GD Regional- och stadspolitiks övervakning bygger på de indikatorer som har definierats
för varje operativt program och sker genom övervakningskommittéerna, där kommissionen
har en rådgivande roll, och de årliga genomföranderapporterna. Den gemensamma
outputindikatorn som kommissionen har fastställt för Eruf-utgifter möjliggör inte
övervakning av framsteg mot uppfyllandet av alla tre målen i den digitala agendan för 2020
eftersom det definieras som ”ytterligare hushåll med tillgång till bredband på minst 30
Mbit/s” och inte delas upp mellan snabbt bredband (över 30 Mbit/s) och ultrasnabbt
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bredband (över 100 Mbit/s). Samma sak gäller även för Ejflu, där GD Jordbruk och
landsbygdsutveckling definierade outputindikatorn som ”den befolkning som har tillgång till
bättre tjänster/infrastrukturer (it eller andra)”. De gemensamma indikatorerna för Eruf
respektive Ejflu skiljer inte mellan snabbt bredband och ultrasnabbt bredband.
34. Vår undersökning av de utvalda medlemsstaterna visade på ett antal förseningar som
påverkade uppfyllande av EU 2020-målen. I Irland har den nationella bredbandsplanen
påverkats av förseningar sedan 2015. I Tyskland har förhandlingarna om virtuellt separat
tillträde till accessnätet (VULA) dragit ut på tiden (se punkt 48), vilket kan ha inverkat
negativt på konkurrensen. I Polen slutligen påtalades inte problemet med underutnyttjande
av basinfrastrukturen vid övervakningen av de operativa programmen (se punkterna 76–78).
När revisionen gjordes hade ingen av de tre bristerna identifierats uttalat vid kommissionens
övervakning, och de berörda myndigheterna i medlemsstaterna hade inte vidtagit några
korrigerande åtgärder.
Samtliga medlemsstater hade utarbetat bredbandsstrategier, men det fanns brister i de
strategier som vi undersökte
35. Vi undersökte om medlemsstaterna utformade strategier och fastställde mål som utgick
från bredbandsmålen i Europa 2020-strategin, och om strategierna på ett heltäckande sätt
fastställde tillgängliga resurser, finansieringskällor och ansvaret för genomförandet av dem.
Vi undersökte också om medlemsstaterna tillhandahöll en analys som motiverade valet av
teknik (optisk fiber, telefonnät med kopparledningar, koaxialkabel, antenn eller satellit) för
de olika delarna av bredbandsnätet (se punkt 3).
Alla medlemsstater utarbetade strategier, men de var försenade och deras mål
överensstämde inte alltid med målen i Europa 2020-strategin
Datum då strategier antogs
36. Enligt EU:s flaggskeppsinitiativ en ”digital agenda för Europa” (punkt 6) var
medlemsstaterna skyldiga att senast 2012 ”utveckla och ta i bruk nationella
bredbandsplaner som uppfyller de mål om täckning, hastighet och användning som fastställs
i Europa 2020”.
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37. Vi fann att alla granskade medlemsstater utarbetade bredbandsstrategier, men att
endast Irland offentliggjorde sin strategi inom tidsfristen 2012 (se tabell 3). De fyra andra
medlemsstaterna offentliggjorde sina strategier 2014 och 2015. Irland ändrade sin strategi i
slutet av 2015 på grund av de marknadsmisslyckanden som hade identifierats. Att
medlemsstaterna antog strategierna så sent förkortade den tillgängliga genomförandetiden
från åtta år till fem eller sex, vilket skulle kunna göra att målet att öka bredbandstäckningen
till 2020 blir svårare att uppnå för dessa medlemsstater.
Tabell 3 – Datum då strategierna offentliggjordes
Medlemsstat

Datum då strategin offentliggjordes

Irland

Augusti 2012: nationell bredbandsplan. Ändrades därefter i december 2015.

Polen

Januari 2014: nationell bredbandsplan

Tyskland

Augusti 2014: den digitala agendan 2014–2017

Ungern

December 2014: den nationella infokommunikationsstrategin

Italien

Mars 2015: nationell strategi för ultrasnabbt bredband

Överensstämmelse med Europa 2020-målen
38. Vi undersökte om medlemsstaterna fastställde mål som utgick från bredbandsmålen i
Europa 2020-strategin. Vi fann, vilket framgår av tabell 4, att alla granskade medlemsstater
hade med både mål 1 och mål 2, om tillgång till basbredband respektive snabbt bredband, i
sina strategier. Fyra av de fem granskade medlemsstaterna hade redan uppnått mål 1 när
strategierna offentliggjordes. I några fall var de fastställda målen ambitiösare än Europa
2020-målen:
•

I Tyskland och för mål 2 hade tillgången till 30 Mbit/s senast 2020 höjts till att 100 % av
befolkningen skulle ha tillgång till 50 Mbit/s senast 2018.

•

I Ungern och för mål 2 är målet att alla hushåll ska ha tillgång till internettjänster med
en hastighet på minst 30 Mbit/s senast 2018 i stället för 2020.
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Tabell 4 – De granskade medlemsstaternas bredbandsmål i förhållande till Europa 2020målen
Mål

Tyskland

Ungern Irland Italien Polen

Mål 1: basbredband för hela befolkningen senast
2013











Mål 2 tillgång till 30 Mbit/s för hela befolkningen
senast 2020











Mål 3: över 50 % av hushållen abonnerar på 100
Mbit/s senast 2020



~



~

~

Teckenförklaring: : samma mål; : mer krävande mål; ~ täckningsmål men inte utnyttjandemål;  inget
mål

39. Några medlemsstater hade i sina strategier gett närmare detaljer om sina mål än vad
som angetts för högnivåmålen i Europa 2020-strategin. I Ungern hade strategin ytterligare
mål för lägsta nedladdnings- och uppladdningshastighet på 7,5 respektive 1,7 Mbit/s. I Irland
angavs i strategidokumentet en lägsta nedladdningshastighet på 30 Mbit/s och ytterligare
mål som exempelvis gällde lägsta uppladdningshastighet och tillgången till tjänster.
40. Ingen av de granskade medlemsstaternas strategier hade ett nationellt mål för mål 3, det
vill säga att 50 % av hushållen utnyttjade ultrasnabbt bredband på minst 100 Mbit/s. Ungern,
Polen och Italien hade mål för täckningen av hushåll med 100 Mbit/s. (Täckning är en
förutsättning för att utnyttjandemålet ska kunna uppnås, men inte den enda). I Italien är
målet att minst 85 % av befolkningen och alla offentliga byggnader liksom industriområden,
logistikknutpunkter och områden av stor ekonomisk betydelse ska ha tillgång till minst 100
Mbit/s. Även om Italiens strategi saknade ett mål för utnyttjande fanns det ett sådant i
investeringsplanen, där det anges hur man tänker genomföra sin strategi. I Ungern och Polen
är målen att 50 % av hushållen ska ha tillgång till tjänster med en lägsta hastighet på
100 Mbit/s senast 2020.
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De strategier som de granskade medlemsstaterna överlämnade till kommissionen var inte
alltid fullständiga
41. Kommissionen utarbetade förhandsvillkor för programperioden 2014–2020 för att
säkerställa att de nödvändiga förutsättningarna för ett ändamålsenligt och effektivt
utnyttjande av de europeiska struktur- och investeringsfonderna var på plats. Ett villkor för
att få finansiering var att medlemsstaterna måste fastställa om de relevanta
förhandsvillkoren var uppfyllda och dokumentera detta i sina
partnerskapsöverenskommelser 22 eller operativa program (eller ha planer på att göra det
senast 2016). 23
42. Förhandsvillkoret för bredbandsinfrastruktur gällde för medlemsstater som ansökte om
medfinansiering från Eruf och innebar att de måste ha en nationell eller regional
bredbandsplan med
•

en plan för infrastrukturinvesteringar som grundar sig på en ekonomisk analys och som
beaktar befintlig privat och offentlig infrastruktur och planerade investeringar,

•

långsiktiga investeringsmodeller som uppmuntrar konkurrens och ger tillgång till öppna,
överkomliga, bra och framtidssäkra infrastrukturanläggningar och tjänster i enlighet
med reglerna för konkurrens och statligt stöd,

•

åtgärder för att stimulera privata investeringar 24.

22

I partnerskapsöverenskommelser anges de nationella myndigheternas planer för hur de ska
använda medlen från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och presenteras varje
lands strategiska mål och investeringsprioriteringar som kopplas till de övergripande målen för
Europa 2020-strategin.

23

För närmare uppgifter om förhandsvillkor, se särskild rapport nr 15/2017 Förhandsvillkor och
resultatreserv inom sammanhållningspolitiken: innovativa men ännu inte ändamålsenliga
instrument.

24

Artikel 19 i och bilaga XI till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av
den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska
regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska
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43. Alla de fem granskade medlemsstaterna fastställde att förhandsvillkoret för bredband
var uppfyllt. Som en del av sin bedömning av partnerskapsöverenskommelserna och
operativa program bedömde kommissionen också att villkoret var uppfyllt för de här
medlemsstaterna. Vi fann dock att medlemsstaternas planer för infrastrukturinvesteringar
hade brister. För det första, vilket beskrivs i punkt 40 ovan, hade ingen av de granskade
medlemsstaterna mål för utnyttjandet av 100 Mbit/s i sina strategier, vilket är det tredje
målet om bredband i Europa 2020-strategin. För det andra var Tysklands bredbandsplaner
ofullständiga.
44. I Tyskland var en viktig del av bredbandsstrategin den process för bredbandskartläggning
som inleddes 2010. Om denna process inte har lett fram till uppgifter av god kvalitet och
därmed till en identifiering av var den privata sektorn sannolikt investerar och var det krävs
mer offentliga insatser kan myndigheterna inte utarbeta den heltäckande plan för
infrastrukturinvesteringar som krävs enligt förhandsvillkoret. Kvaliteten på de uppgifter som
ligger till grund för bredbandskartläggningen har förbättrats betydligt sedan den lanserades
2010 men är inte alltid tillfredsställande eftersom stora bredbandsoperatörer inte
uppdaterar kartan i samma takt som de bygger ut nätverket.
Alla granskade medlemsstater hade inte hanterat utmaningarna när det gällde den
befintliga infrastrukturen
45. Varje granskad medlemsstat arbetar inom sina egna tekniska, konkurrensmässiga och
juridiska ramar, vilket påverkar hur var och en av dem försöker uppfylla Europa 2020-målen.
Polen och Ungern har relativt sätt mindre utvecklad befintlig infrastruktur med
kopparledningar för telefonsystem. När de offentliga myndigheterna använde
finansieringsunderskottsmodellen vid offentlig upphandling av bredbandsinfrastruktur (se
ruta 6) resulterade den ofta i att kabel- och fiberlösningar användes.

socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om
upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

32
Ruta 6 – Stöd från offentlig sektor till bredband
Enligt kommissionen 25 finns det fyra modeller för stöd från offentlig sektor till bredband:
- Direkt investering (modell för ett offentligt förvaltat kommunnät) – när utbyggnaden och driften av
nätet kontrolleras av en offentlig myndighet och nätet är tillgängligt för alla operatörer (öppna
bredbandsnät).
- Indirekt investering (modell för ett privat förvaltat kommunnät) – när ett privat företag med ett
offentligt kontrakt bygger ett öppet nät genom vilket operatörer kan tillhandahålla sina tjänster till
enskilda kunder.
- Stöd till invånarledda initiativ (modell för samhällsbredband) – när bredbandsutbyggnaden sker
genom privata initiativ där lokala medborgare deltar (gräsrotsinitiativ).
- Operatörsstöd (finansieringsunderskottsmodell) – när en offentlig myndighet bidrar med den
finansiering som krävs för att täcka underskottet mellan vad som är kommersiellt bärkraftigt för den
privata sektorn och vad som krävs för att tillhandahålla en lämplig infrastruktur.

46. Tyskland, Italien och Irland har en väl utvecklad befintlig infrastruktur med
kopparledningar. I Tyskland och Italien var tendensen, när finansieringsunderskottsmodellen
användes för offentliga upphandlingar av bredbandsinfrastruktur, att använda den
kopparinfrastruktur som ägdes av den befintliga ägaren (den historiska nationella
telekommunikationsoperatören). I Irland används finansieringsunderskottsmodellen för
offentliga upphandlingar i samband med den nationella bredbandsplanen, men
upphandlingsprocessen är utformad så att användningen av koppar inte uppmuntras på
grund av hastighetskraven. I Italien beslutade myndigheterna 2016 att använda modellen för
direkt investering vid offentlig upphandling för utbyggnad av öppna bredbandsnät. Det har
lett till att användningen av fiberlösningar har ökat och att kostnaden för tillgång till
infrastruktur och tjänster har blivit rimlig.
47. I Tyskland använder den etablerade ägaren i stor utsträckning vektoriseringsteknik för att
förbättra sin bredbandstäckning. Det är en teknik som möjliggör högre hastigheter i

25

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/main-financing-tools.
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kopparledningar. Med vektorisering kan för närvarande hastigheter på mellan 60 och
100 Mbit/s uppnås. I framtiden kanske hastigheter på över 100 Mbit/s för nedladdning blir
möjliga.
48. Fördelen med vektorisering är att det blir billigare än att bygga ut ny infrastruktur. Men
vektorisering har också sina begränsningar. För det första gäller de angivna hastigheterna för
ett begränsat antal användare; ju fler användare som är uppkopplade, desto lägre hastighet.
För det andra är vektorisering en kortsiktig lösning; den är inte framtidssäkrad på samma
sätt som fiber och koaxialkabel. Även om det kan räcka för att Europa 2020-målen ska
uppnås är det osannolikt att det kommer att vara tillräckligt för att uppfylla ambitionerna för
gigabitsamhället 2025, när det kommer att krävas hastigheter på över 1 Gbit/s (se punkt 8).
För det tredje är en förutsättning för vektorisering att endast en leverantör har fysisk tillgång
till den enskilda sträckan till slutanvändaren (se figur 1), vilket kan begränsa konkurrensen.
För att åtgärda problemet meddelade Tyskland i september 2016, efter ingående
diskussioner med kommissionen, sin avsikt att använda en produkt för virtuellt separat
tillträde till accessnätet (VULA) vid utbyggnaden av offentligt finansierad
bredbandsinfrastruktur (se ruta 7).
Ruta 7: Reglera vektoriseringen med hjälp av VULA i Tyskland
Med en VULA-produkt blir nätverksoperatören skyldig att transportera konkurrenternas datatrafik på
liknande villkor som konkurrenterna skulle ha haft om de hade fysisk tillgång till kopparledningarna.
Konkurrenterna kan härigenom fortsätta erbjuda sina kunder olika alternativ för
höghastighetsinternet också när nätverksoperatören använder vektorisering.
I september 2016 underrättade Tyskland kommissionen om tre VULA-produkter som telekomföretag
föreslog för sina respektive projekt för bredbandsutbyggnad inom det nationella bredbandssystemet.
Kommissionen offentliggjorde i augusti 2017 ett beslut där den angav att införandet av VULAprodukter kan kompensera för de negativa effekterna av vektorisering när det gäller offentligt
finansierad bredbandsinfrastruktur.
VULA-lösningen är emellertid komplex, och några experter anser att den innebär ett steg tillbaka.
Alternativa operatörer kan bara erbjuda de tjänster som den etablerade ägaren tillhandahåller
eftersom deras nya produkter inte stöds på servicenivå. Detta har lett till att alternativa operatörer
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ofta bestämmer sig för att bygga fibernät när de inser att det är kommersiellt mer lönsamt att bygga
sin egen infrastruktur (se även punkt 66).

Flera olika faktorer begränsade medlemsstaternas framsteg mot att uppfylla
bredbandsmål
49. Vi undersökte genomförandet av bredbandsplanerna i medlemsstaterna för att
identifiera faktorer som begränsade medlemsstaterna framsteg mot att uppnå
bredbandsmålen. Vi inriktade oss på finansieringen i landsbygdsområden, de
regleringsmässiga och konkurrensmässiga ramar som hade införts och på samordningen
mellan olika programperioder och finansieringskällor.
Finansieringen i förorts- och landsbygdsområden hanteras inte korrekt i vissa
medlemsstater
50. Vi bedömde om medlemsstaterna och EIB hade analyserat behovet av bredband i olika
områden (stads-, förorts- och landsbygdsområden) 26. Vi kontrollerade också om de hade
identifierat och tilldelat relevanta finansieringskällor till de olika områdena beroende på
deras karaktär, säkerställde komplementaritet och undvek överlappningar.
51. Som förklaras i punkt 9 uppskattades 2013 det belopp som krävdes för att uppnå
bredbandsmålen för 2020 till 250 miljarder euro. EIB uppskattade också att hälften av
kostnaderna är i landsbygdsområden, där 20 % av befolkningen lever.
Granskade medlemsstater
52. Större delen av investeringarna i bredband görs av privata operatörer. Den resterande
finansieringen – det så kallade finansieringsunderskottet – beslutas på nationell nivå. Fyra av
de granskade medlemsstaterna (Ungern, Irland, Italien och Polen) identifierade
finansieringsunderskottet. Även om alla granskade medlemsstater använde EU-medel

26

Stadsområden är områden med över 500 invånare/km2, förortsområden har 100–500
invånare/km2 och landsbygdsområden under 100 invånare per/km2.
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kommer större delen av det offentliga stödet till bredband från den nationella budgeten 27,
förutom i Polen och Ungern. Tre av de fem granskade medlemsstaterna identifierade
områden där bredbandshastigheten var otillräcklig och anslog Esif-medel och offentliga
medel.
53. Av de medlemsstater som hade identifierat finansieringsunderskottet fann vi att endast
Ungern och Italien hade anslagit tillräckliga resurser för att alla hushåll skulle kunna få
tillgång till snabbt bredband. De ungerska myndigheterna gjorde en bredbandskartläggning
2014–2015 och fastställde att 883 000 fastigheter behövde anslutas. Privata operatörer åtog
sig att ansluta 384 000 fastigheter, vilket innebar att det krävdes offentliga insatser för något
färre än 500 000 fastigheter. Myndigheterna utformade flera förslagsinfordringar och anslog
164 miljoner euro från Eruf och 29 miljoner euro från den nationella budgeten för att
subventionera operatörerna via finansieringsunderskottsmodellen, det vill säga ett totalt
bidrag på 193 miljoner euro för en total investering, inklusive privat finansiering, på
240 miljoner euro.
54. De italienska myndigheterna gjorde en kartläggning 2016 och 2017 och anslog
3 miljarder euro för att finansiera bredband i alla områden som inte var kommersiellt
lönsamma. Myndigheterna beslutade att använda modellen för direkt investering (se ruta 6)
för att inrätta ett öppet bredbandsnät. När vi gjorde revisionen var de offentliga anslagen
ännu inte slutgiltigt fastställda, men de uppskattades till 1,4 miljarder euro från Eruf och Ejflu
(inklusive den nationella medfinansieringen) och till 1,6 miljarder euro från andra nationella
källor.
55. I Irland resulterade den kartläggning som startade 2013 i att man fastställde det
insatsområde som skulle omfattas av den nationella bredbandsplanen vilket ursprungligen
omfattade 757 000 fastigheter. Kartläggningen avslutades i april 2017 och då ingick 540 000
fastigheter i det område som omfattades av offentliga insatser eftersom den etablerade
ägaren hade beslutat att ansluta 300 000 fastigheter och ytterligare fastigheter hade
tillkommit. Irlands regering anslog 275 miljoner euro till bredbandsutbyggnad för perioden

27

53 % i Italien, 73 % i Irland och över 90 % i Tyskland.
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2016–2021, varav 75 miljoner euro kom från Eruf. Även om upphandlingsprocessen ännu
inte var klar när revisionen gjordes är det högst osannolikt att detta belopp kommer att
räcka för att täcka finansieringsunderskottet. Mellan september 2017 och januari 2018
beslutade sig dessutom två av de tre återstående anbudsgivarna för att dra sig ur processen.
I mars 2018 var det ännu oklart hur kostnaden och tidsplanen för bredbandsutbyggnaden
påverkades av att endast en anbudsgivare återstod i upphandlingsprocessen.
56. I Tyskland identifierade inte myndigheterna den totala kostnaden för att ge alla hushåll
tillgång till hastigheter på 30 Mbit/s, och de gjorde därför inget för att täcka
investeringsunderskottet på central nivå 28. Tysklands regering anslog över 4 miljarder euro
genom det federala bredbandsprogrammet för 2014–2017 till finansieringen av
kommunernas bredbandsprojekt. De 16 delstaterna (förbundsländer) och den federala
investeringsbanken 29 har sina egna finansieringsprogram 30. Därutöver finansierar EU
bredband med 362 miljoner euro: 225 miljoner euro från Ejflu och 137 miljoner euro från
Eruf. Slutligen har EIB beviljat sex lån på totalt 2,2 miljarder euro sedan 2014. Men eftersom
de tyska myndigheterna inte har analyserat finansieringsunderskottet är det oklart om det
offentliga stödet kommer att räcka för att ge hundraprocentig täckning med 30 Mbit/s.
57. I Polen uppskattades i den nationella bredbandsplan som offentliggjordes i januari 2014
att 5,7 miljoner hushåll ännu inte hade tillgång till snabbt bredband, vilket skulle kosta totalt
4,3 miljarder euro att åtgärda. Privata operatörer skulle ansluta 3,1 miljoner hushåll i
kommersiellt lönsamma områden till en kostnad av 2 till 3 miljarder euro. Anslagen från Eruf
till det operativa programmet för ett digitalt Polen uppskattas i den nationella
bredbandsplanen till mellan 1,3 och 2,2 miljarder euro. Men när revisionen gjordes hade
ännu inte två av de nationella finansieringsverktyg som angavs i den nationella

28

En konsultfirma uppskattade att fiberutbyggnaden skulle kosta 45 miljarder euro om synergier
med befintlig infrastruktur utnyttjas. WIK- Studie Treiber für den Ausbau hochbitratiger
Infrastrukturen, s. 8.

29

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

30

Bayern har till exempel anslagit 1,5 miljarder euro till bredband.
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bredbandsplanen införts 31 och potentiella nya finansieringskällor för bredbandsutbyggnaden
hade inte identifierats. I januari 2018 hade det gjorts tre förslagsinfordringar för det
operativa programmet för ett digitalt Polen, och ett finansieringsinstrument hade införts. Vi
konstaterade att uppskattningsvis 1,3 miljarder hushåll – bland annat de som är svårast att
ansluta – riskerar att inte bli uppkopplade om man inte finner ytterligare finansieringskällor
eftersom det redan hade gjorts åtaganden för större delen av Eruf-medlen.
Finansiering från EIB
58. EIB:s strategi beaktar de tre bredbandsmålen i den digitala agendan för Europa i sina
operativa planer för 2014–2016 och 2017–2019. För att finansiera bredbandsinfrastruktur
kan EIB utnyttja ett antal olika typer av lån och finansieringsinstrument beroende på
projektens storlek och risknivå. Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) har
som mål att finansiera mer riskfyllda medelstora och stora projekt (15–50 miljoner euro
respektive över 50 miljoner euro). Investeringsfonden för bredband inom FSE, som inte var
operativ i slutet av december 2017, har i första hand utformats för att tillhandahålla
finansiering på upp till 30 miljoner euro till mindre projekt.
59. Mellan 2015 och 2017 tillhandahöll EIB 2,0 miljarder euro till Efsi för finansiering av
bredbandsprojekt. Vi granskade ett projekt som finansierades genom Efsi och stod för cirka
en fjärdedel av detta belopp – Efsi-lånet var på 500 miljoner euro och den totala
projektkostnaden 1,8 miljarder euro. Syftet med projektet var att öka bredbandstäckningen
genom användning av fiber.
60. Vi fann att projektet hade tre större brister. För det första var projektet inte inriktat på
stöd till områden med dålig täckning utan ökade täckningen med höghastighetsbredband i
områden som redan var kommersiellt lönsamma, såsom städer. För det andra fann vi inga
belägg för att Efsi var det bästa finansieringsverktyget. Projektet skulle lika väl ha kunnat
finansieras med ett EIB-lån på grund av sin storlek och de områden där bredbandet byggdes
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Anslag från ”Investeringar i Polen” och öppna pensionsfonder på mellan 1,75 och
2,5 miljarder euro (7–10 miljarder polska zloty).
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ut. För det tredje hade projektet i några områden redan fått närmare 400 miljoner euro i
bidrag från Eruf, vilket minskade risken för EIB.
61. Investeringsfonden för bredband inom FSE planeras ha 500 miljoner euro:
100 miljoner euro från kommissionen via FSE 32, 140 miljoner euro från EIB (egna medel och
Efsi), 150 miljoner euro från andra internationella finansinstitut och nationella
utvecklingsbanker 33 samt ett mål på minst 100 miljoner euro från privata investerare. När
revisionen gjordes planerades investeringsfonden för bredband inom FSE bli operativ i
början av 2018. Investeringsfonden för bredband inom FSE utformades för att tillhandahålla
finansiering till småskaliga bredbandsprojekt med hög risk i områden med dålig täckning, i
form av aktiekapital eller kapital likställt med eget kapital. Småskaliga projekt kunde slås
samman för att uppnå en kritisk storlek och kvalificera sig för stöd från investeringsfonden
för bredband inom FSE.
62. Investeringsfonden för bredband inom FSE har som mål att investera i ungefär sju till tolv
bredbandsprojekt varje år mellan 2017 och 2021 i 20 länder. Den ska stödja utbyggnaden av
bredband till ytterligare tre till sex miljoner hushåll. Investeringsfonden för bredband inom
FSE är utformad som ett komplement till de andra finansieringsverktygen från EIB i och med
att den är inriktad på småskaliga projekt. Målet för fondens storlek – omkring
500 miljoner euro – gör dock att den endast kan ge ett begränsat bidrag till de investeringar
som behövs i områden med låg bredbandstäckning.
Den juridiska och konkurrensmässiga ramen leder till problem i några medlemsstater
63. Vi undersökte om medlemsstaterna hade infört lämpliga juridiska och regleringsmässiga
ramar som främjade konkurrens om tillhandahållandet av bredbandstjänster i enlighet med
den tillämpliga EU-lagstiftningen. Vi analyserade därför varje granskad medlemsstat i
förhållande till
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De 100 miljonerna euro anslås från de 156 miljonerna euro till finansieringsinstrumenten i FSE.
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Såsom KfW Bankengruppe, Cassa Depositi e Prestiti och Caisse des dépôts et consignations.
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•

kommissionens rekommendation om reglerat tillträde till nästa generations accessnät 34,

•

direktivet om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende
elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster 35,

•

kommissionens rekommendation om enhetliga krav på icke-diskriminering och
kostnadsberäkningsmetoder för att främja konkurrensen och förbättra klimatet för
bredbandsinvesteringar 36.

64. Vi fann att Ungern, Italien och Polen hade lämpliga reglerings- och konkurrensmässiga
ramar för bredband. När det gäller Irland och Tyskland fann vi brister som leder till
konkurrensproblem.
65. I Irland dokumenterade ComReg, den nationella regleringsmyndigheten, under 2015 och
2016 flera klagomål från operatörer som gällde nätåtkomst och priset på den, som gällde
ärenden från 2010 och framåt. Processen för att analysera klagomålen tog lång tid och ledde
i några fall till rättsliga åtgärder (vars resultat inte var kända när revisionen gjordes) eftersom
den etablerade ägaren inte rättade sig efter beslutet eller genomförde den korrigerande
åtgärden. Irlands förmåga att verkställa sina regleringsmässiga beslut och korrigerande
åtgärder var därför begränsad. Vi noterar att ComReg försöker få ökade befogenheter.
66. I Tyskland fann vi tre bister som påverkade konkurrensklimatet:
•

Trots att det sedan över fyra år fanns ett juridiskt krav på att det skulle vara enkelt att
byta operatör visade antalet klagomål till NRA att det fortfarande var problematiskt för
konsumenterna att byta leverantör eftersom det tar lång tid och ofta leder till avbrott.

34

Kommissionens rekommendation 2010/572/EU.

35

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om
samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska
kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om samhällsomfattande tjänster)
(EGT L 108, 24.4.2002, s. 51).

36

Kommissionens rekommendation 2013/466/EU.
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•

Ett oberoende test som gjordes 2015 och 2016 visade att endast 12 % av användarna
fick den högsta dataöverföringshastighet som angavs i deras kontrakt 37.

•

Alternativa operatörer har klagat på den typ av tjänster som de kan erbjuda med hjälp
av VULA-produkten och på den metod som reglerar vektoriseringstekniken (se
punkterna 47–48). Det har lett till att några operatörer har beslutat sig för att bygga ett
eget fibernät.

Statligt stöd till bredbandsinvesteringar
67. Medlemsstaternas offentliga investeringar i bredband ska, liksom andra former av
investeringar, följa reglerna för statligt stöd som är utformade för att begränsa varje form av
snedvridning av konkurrensen till följd av det offentliga stödet 38. Riktlinjerna för statligt stöd
till bredband antogs 2009 och ändrades i januari 2013. De anger omfattningen på möjliga
statliga insatser för bredband när det gäller hastigheter på 30 Mbit/s, genom att områden
definieras som svarta, grå eller vita beroende på konkurrensen om att tillhandahålla
täckning 39. De vita områdena är i princip berättigade till statligt stöd. I grå områden måste
kommissionen göra en mer ingående analys för att kontrollera om det behövs en statlig
insats. I svarta områden är det konkurrens om att tillhandahålla bredbandstjänster och
statligt stöd är endast tillåtet under vissa förutsättningar, bland annat att det ska vara en
”radikal förändring” i fråga om de tjänster som tillhandahålls.
68. Kommissionen anser att även om dessa riktlinjer hänvisar till den digitala agendan som
specifikt anger 30 Mbit/s, ska de även gälla för målet 100 Mbit/s och för gigabitsamhällets
mål. Några medlemsstater tolkar dock riktlinjerna för statligt stöd annorlunda: de anser att

37

Syftet med förordningen om öppenhet från juni 2017 är att åtgärda detta problem eftersom
den föreskriver att leverantörer av fast och mobilt internet måste ge mer information om bland
annat den verkliga dataöverföringshastigheten.

38

Artiklarna 26 och 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

39

I vita områden tillhandahåller för närvarande ingen leverantör bredbandstjänster och någon
sådan leverantör förväntas inte heller under de tre närmaste åren. I grå områden är en
(infrastrukturbaserad) leverantör redan aktiv, men det är osannolikt att ett ytterligare nät
kommer att byggas under de tre närmaste åren. I svarta områden finns det redan eller kommer
det inom de tre närmaste åren att finnas minst två olika operatörer av basbredbandsnät.
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offentlig finansiering är förbjuden när insatsen ökar hastigheten till över 30 Mbit/s i svarta
och grå områden. De olika tolkningarna har gjort att medlemsstater valt att inte använda
offentliga investeringar för att stödja operatörer i svarta och grå områden.
Offentliga investeringar trängs undan
69. Operatörerna är för närvarande inte juridiskt skyldiga att genomföra de
utbyggnadsplaner som upprättades under kartläggningsprocessen. En operatör kan besluta
att inte bygga ut bredband i ett område där den tidigare hade planerat att göra
investeringar. Omvänt kan en operatör också besluta att bygga ut bredband i ett område där
den tidigare hade planerat att inte investera och därigenom potentiellt tränga undan
offentliga investeringar (se ruta 8). I båda fallen försenas bredbandstäckningen i områden
där marknaden har misslyckats.
Ruta 8 – När privata investeringar tränger undan offentlig infrastruktur i områden med dålig
täckning
När de områden där marknaden hade misslyckats hade identifierats försökte några medlemsstater
säkerställa privat finansiering i kommersiellt lönsamma områden genom överenskommelser med
operatörerna. Resultatet av kartläggningarna är dock inte bindande i alla medlemsstater, och det
offentliga samrådet om vita och grå områden är mycket tidskrävande. I ett fall i Tyskland beslutade
sig den etablerade operatören för att investera i områden som tidigare hade klassificerats som
”områden där marknaden misslyckats” när de offentliga investeringarna hade planerats eller inletts.
Den etablerade operatören valde att ansluta de lönsammaste områdena – eller ”plocka russinen ur
kakan”. Det offentligt finansierade projektet kunde därför bara ansluta de svåraste områdena som
var dyrast att ansluta, vilket gjorde att det offentliga stödet blev dyrare.

Några medlemsstater förbättrade processen för att samordna bredbandsinvesteringar
men vi fann att samordningen mellan olika programperioder var bristfällig i en granskad
medlemsstat
70. Vi kontrollerade om medlemsstaterna förvaltade och samordnade bredbandsprojekten
på rätt nivå och säkerställde stordriftsfördelar, samtidigt med lämplig teknisk och
administrativ kapacitet. Vi kontrollerade även om medlemsstaterna samordnade sina
åtgärder över programperioderna för att på bästa sätt bidra till sina strategier.
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Processen för samordning av bredbandsinvesteringar
71. I tre av de granskade medlemsstaterna – Irland, Italien och Ungern – konstaterade vi att
en lämplig grad av samordning var ett stöd för bredbandsutbyggnaden och säkerställde
stordriftsfördelar. I Irland till exempel övervakas genomförandet av den nationella
bredbandsplanen av ministeriet för kommunikationer, klimatåtgärder och miljö (DCCAE).
DCCAE ser till att bredbandsstrategin genomförs med offentliga bidrag (från Eruf och den
nationella budgeten) och förvaltar den tillhörande upphandlingsprocessen på nationell nivå.
72. I Italien samordnades inte källorna till bredbandsfinansiering mellan Eruf, Ejflu och
nationella medel under de första åren av programperioden 2007–2013. För
programperioden 2014–2020 har en enhet, Infratel, ansvaret för att samordna
genomförandet av den nationella bredbandsplanen. Infratel är ett bolag som helt ägs av
ministeriet för ekonomisk utveckling. Bolaget ansvarar för att genomföra och övervaka den
nationella bredbandsplanen, vilket även inbegriper förvaltningen av upphandlingsprocessen.
Infratel samordnar även finansieringen från de nationella och regionala källorna, och från
Eruf och Ejflu. De olika källorna till finansiellt stöd bidrar därmed samordnat till att
bredbandsmålen uppnås.
73. I Ungern utfärdade regeringen sin nationella bredbandsplan 2014 (den nationella
infokommunikationsstrategin), och programmet för supersnabbt internet lanserades 2015
för att garantera utbyggnaden av snabbt bredband. När det gäller utbyggnaden av
bredbandsinfrastruktur förvaltas Eruf och den nationella finansieringen centralt för
programperioden 2014–2020.
74. I Polen fann vi att samordningen av finansieringskällor förbättrades. Eruf användes
tillsammans med nationell finansiering under programperioden 2007–2013. Nationella och
regionala operativa program var tydligt avgränsade, men meddelandet om stödsystemet för
basinfrastruktur i varje regionalt operativt program kom sent, vilket i sin tur försenade
genomförandet av den enskilda sträckan till slutanvändare. För 2014–2020 tillhandahålls
stödet genom ett enda operativt program inom Eruf, vilket gjorde att vi inte fann några
överlappningsproblem.

43

75. I Tyskland såg vi att användningen av de olika finansieringskällorna var dåligt samordnad.
Ansvaret för genomförandet av bredbandsutbyggnaden ligger på regional (delstats-) och
kommunal nivå, medan det finansiella stödet kommer från nationell och regional nivå, vilket
leder till en uppsplittrad bredbandsinfrastruktur. Utöver de EU-medel som tillhandahålls från
två Ejflu-program och åtta Eruf-program, och delstatsfinansieringen från den nationella
planen om den digitala agendan 2014–2017, har 16 delstater och den federala
investeringsbanken 40 sina egna finansieringsprogram (se punkt 56). I slutet av december
2017 hade inga projekt avslutats trots att över 3 miljarder euro hade anslagits till regionala
regeringar.
Samordningen över programperioder i Polen
76. I Polen såg vi att myndigheterna inte säkerställde att medlen användes samordnat under
den föregående och den innevarande programperioden.
77. Under programperioden 2007–2013 användes 240 miljoner i EU-medel till att bygga
bredbandsinfrastruktur i områden med dålig täckning i fem olika regioner i östra Polen till en
total projektkostnad av 347 miljoner euro. Projekten behandlades som större projekt och
godkändes direkt av kommissionen. De var även föremål för ett beslut om statligt stöd som
fattades av kommissionen. De nationella och regionala myndigheterna förväntade sig att
anslutningen av den enskilda sträckan till slutanvändare skulle göras direkt av privata
operatörer, eller att privata operatörer skulle få bidrag från det operativa programmet för
ett digitalt Polen under programperioden 2014–2020.
78. I förslagsinfordringarna för det operativa programmet för ett digitalt Polen fick dock
anbudsgivarna inga incitament att ansluta sig till den basinfrastruktur som finansierades
under perioden 2007–2013. När revisionen gjordes i juni 2017 utnyttjades mindre än 1 % av
baskapaciteten. Vi fick inga bevis på att Polen hade vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att
komma till rätta med underutnyttjandet.
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Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).
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SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
79. Vår slutsats är att alla bredbandsmål inte kommer att uppnås senast 2020, trots
framstegen. Alla medlemsstater uppnådde målet om tillgång till basbredband senast 2016.
Två av de fem granskade medlemsstaterna kanske uppnår målet om tillgång till 30 Mbit/s
senast 2020, men landsbygdsområdena är fortfarande ett problem i de flesta
medlemsstater. Även om ingen av de granskade medlemsstaterna sannolikt uppnår
utnyttjandemålet senast 2020 har tre av de granskade medlemsstaterna, att döma av deras
nuvarande planer, goda förutsättningar att uppnå 2025-målen. Stödet från kommissionen
bedömdes som positivt av medlemsstaterna, men dess övervakning är inte samordnad
mellan generaldirektoraten (punkterna 16–34).
80. Även om alla medlemsstater utarbetade bredbandsstrategier offentliggjordes några efter
tidsfristen 2012, och de medlemsstatsstrategier som vi granskade hade brister. Strategierna
överensstämde inte alltid med EU 2020-målen: några hade mer krävande mål än EU 2020strategin men ingen av de medlemsstater som vi granskade hade ett nationellt mål för mål 3
i sin strategi – det vill säga att 50 % av hushållen utnyttjar ultrasnabbt bredband
(punkterna 36–40). Enligt de former för förhandsvillkor som reglerar ESI-fonderna för 2014–
2020 är medlemsstaterna skyldiga att ha nationella eller regionala planer med närmare
uppgifter om planerade investeringar. Kommissionen bedömde att alla granskade
medlemsstater uppfyllde dessa villkor, men vi fann ett exempel där ett centralt element
saknades: Tyskland hade inte tagit fram uppgifter av tillräcklig kvalitet som kunde ligga till
grund för en heltäckande investeringsplan, även om kvaliteten på kartläggningsuppgifter har
förbättrats de senaste åren (punkt 41).
81. Medlemsstaternas beslut om bredbandsinvesteringar påverkas av deras befintliga
infrastruktur. De befintliga telefonsystemen gjorde att Italien, Irland och Tyskland hade en
väl utvecklad befintlig infrastruktur med kopparledningar, vilket inte var fallet i Polen och
Ungern. Italien och Irland utformade sina investeringar så att anbudsgivare fick incitament
att övergå från kopparledningar till fiber som är mycket snabbare. Tyskland använder
däremot vektoriseringsteknik i stor utsträckning. Fördelen är att hastigheten ökar jämfört
med kopparledningar, men den har inte fiberns framtidssäkrade hastighet, och den
begränsar även potentiellt konkurrensen (punkterna 45–48).
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82. Flera olika faktorer begränsade medlemsstaternas framsteg mot att uppfylla
bredbandsmål. Det handlade om de finansieringsmässiga, konkurrensmässiga och juridiska
ramarna.
83. När det gäller finansiering och de granskade medlemsstaterna var det endast Tyskland
som inte hade identifierat det finansiella stöd som behövdes från den offentliga sektorn, det
så kallade finansieringsunderskottet. Även om Tyskland har tillgängliggjort över 8 miljarder
euro från olika finansieringskällor är det oklart om det kommer att räcka. Av de fyra övriga
medlemsstaterna hade endast Ungern och Italien anslagit tillräckliga resurser för att kunna
uppnå mål 2, snabbt bredband till alla hushåll. I Polen till exempel hade inte två av de
finansieringsverktyg som angavs i den nationella bredbandsplanen införts, och potentiella
nya finansieringskällor hade inte identifierats (punkterna 52–57).
84. EIB förfogar över ett antal olika typer av lån och finansieringsinstrument beroende på
projektens storlek och risknivå. Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) är
utformad för att finansiera mer riskfyllda, större projekt. Vi granskade ett lån på
500 miljoner euro som EIB hade beviljat från den fonden till ett bredbandsprojekt. Projektet
var inte inriktat på utbyggnad av bredband i vita och grå områden och hade redan fått Erufstöd på närmare 400 miljoner euro. Lånet var därför inte i linje med målet om att finansiera
mer riskfyllda bredbandsprojekt (punkterna 58–60).
85. Ungern, Italien och Polen hade fastställt en lämplig juridisk och konkurrensmässig ram. I
Irland kan begränsningar av den nationella regleringsmyndighetens befogenheter att
verkställa sina beslut minska möjligheterna till ändamålsenlig konkurrens, och i Tyskland
påverkades konkurrensklimatet av ett antal problem. Tyskland påverkades även av att
operatörer inte var juridiskt bundna av åtaganden som de tidigare hade gjort avseende sina
investeringsplaner, vilket skulle kunna leda till att tillhandahållandet av bredband försenas
ytterligare i områden där konkurrensen är begränsad. Kommissionen uppdaterade 2013 sina
riktlinjer för statligt stöd till bredband. Vi konstaterade emellertid att några medlemsstater
tolkar riktlinjerna på ett sätt som skulle kunna begränsa den offentliga finansiering som de
tillgängliggör för bredband i områden som redan har täckning med 30 Mbit/s
(punkterna 63–69).
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86. Med tanke på de olika finansieringskällor som medlemsstaterna har tillgång till och de
långa tidsperioder det handlar om krävs det ändamålsenlig samordning för att investeringar i
bredband ska lyckas. I Irland, Italien och Ungern konstaterade vi att en lämplig grad av
samordning var ett stöd för bredbandsutbyggnaden och säkerställde stordriftsfördelar. Så
var det inte i Tyskland. Slutligen satsade Polen under programperioden 2007–2013 omkring
240 miljoner euro på bredbandsinfrastruktur i landets östra del. Operatörer fick dock inget
incitament att senare utnyttja infrastrukturen, varav mindre än 1 % användes när vi gjorde
revisionen i juni 2017, och det fanns inga bevis för att de polska myndigheterna vidtog
åtgärder för att lösa problemet (punkterna 76–78).
87. Våra rekommendationer är uppdelade på tre områden: strategisk planering, regelverk
och främjande av konkurrens.
Strategisk planering
1) Kommissionen bör begära att alla medlemsstater redovisar vilka framsteg de hittills har
gjort i förhållande till de tre EU 2020-målen för att peka på de områden där dessa mål
kanske inte kommer att uppnås senast 2020 och, när det är möjligt, anger korrigerande
åtgärder.
Måldatum för genomförande: september 2018.
2) Som en del av förberedelserna för programperioden efter 2020 bör alla medlemsstater
ta fram ändrade planer som visar hur de tänker uppnå de aktuella högnivåmålen för
bredband efter 2020, både gigabitsamhällets mål för 2025 och andra mål.
Måldatum för genomförande: december 2019.
3) För programperioden efter 2020 bör kommissionen utarbeta gemensamma och
enhetliga output- och resultatindikatorer som medlemsstaterna kan använda för sina
operativa program så att framsteg i förhållande till relevanta högnivåmål går att följa,
samtidigt som hänsyn tas till behovet av att begränsa antalet indikatorer.
Måldatum för genomförande: december 2019.
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Regelverk
4) Alla medlemsstater bör se över sina nationella regleringsmyndigheters mandat i enlighet
med EU:s ändrade regelverk för telekomsektorn, så att de kan verkställa sina
rekommendationer och korrigerande åtgärder (däribland sanktioner vid bristande
efterlevnad) i fråga om operatörer.
Måldatum för genomförande: december 2019.
5) Kommissionen bör ge medlemsstaterna tydligare anvisningar om tillämpningen av
riktlinjerna för statligt stöd i fråga om målet 100 Mbit/s och gigabitsamhällets mål.
Måldatum för genomförande: december 2018.

Främjande av konkurrens via finansiering
6) Kommissionen bör ge medlemsstaterna stöd till incitament att bygga öppna
bredbandsnät i vita och grå områden genom att utarbeta en lämplig juridisk ram, vägledning
och riktlinjer. Denna typ av nät bör underlätta skapandet av ett lämpligt konkurrensklimat
som ger användare tillgång till bättre tjänster.
Måldatum för genomförande: senast juni 2020.
7) Kommissionen bör sprida god praxis och tillhandahålla vägledning och riktlinjer för att
uppmuntra myndigheter i medlemsstater att, när det är lämpligt, slå samman mindre projekt
för att skapa stordriftsfördelar. Det bör innebära att sådana projekt blir mer kommersiellt
lönsamma och därigenom underlätta tillgången till finansiering.
Måldatum för genomförande: december 2018.
8) EIB bör inrikta sitt stöd genom Efsi och investeringsfonden för bredband inom FSE på
små och medelstora projekt i vita och grå områden, i linje med målet att stödja mer
riskfyllda projekt. Vidare bör de output- och resultatindikatorer som används när projekt är
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slutförda ange, när det är relevant, hur många fastigheter som berörs och är anslutna i vita
och grå områden och vilka bredbandshastigheter som kan uppnås.
Måldatum för genomförande: december 2018.

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning II, med ledamoten Iliana Ivanova som
ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 21 mars 2018.
För revisionsrätten

Klaus-Heiner Lehne
ordförande
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BILAGA
KARTOR ÖVER TÄCKNING MED 30 MBIT/S I EUROPA
Europa: Täckning med NGA-bredband, 2016

2
Europa: Täckning med NGA-bredband i landsbygdsområden, 2016
Inga hushåll på landsbygden

KOMMISSIONENS SVAR PÅ EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS SÄRSKILDA
RAPPORT
BREDBAND I EU:S MEDLEMSSTATER: TROTS FRAMSTEG KOMMER INTE ALLA
EUROPA 2020-MÅLEN ATT UPPNÅS
SAMMANFATTNING
VI. Anslutningsmålen för 2020 i den digitala agendan för Europa beaktas i stor utsträckning inom
ramen för övervakningen av de europeiska struktur- och investeringsfonderna, men såsom beskrivs
i punkt 33 var det inte möjligt att separat kvantifiera deras inverkan på utbyggnaden av snabba och
ultrasnabba nät.
VIII. Kommissionen påpekar att EIB:s stöd inte är avsett att inriktas på områden där stöd från den
offentliga sektorn i form av bidrag behövs mest.
EIB konstaterar att enligt Efsi-förordningen ska Efsi-projekt vara ekonomiskt bärkraftiga, och de är
därför inte utformade för att endast hantera områden med betydande marknadsmisslyckanden.
IX.
Första punktsatsen: Se kommissionens svar på rekommendation 2.
Andra punktsatsen: Se kommissionens svar på rekommendationerna 5, 6 och 7.
Tredje punktsatsen: Se EIB:s och kommissionens svar på rekommendation 8.
INLEDNING
2. Under tiden har mer långtgående mål för 2025 införts genom kommissionens meddelande
Konnektivitet för en konkurrenskraftig digital inre marknad – mot ett europeiskt gigabitsamhälle,
och begreppet nät med mycket hög kapacitet inbegreps i kommissionens lagstiftningsförslag om en
europeisk kodex för elektronisk kommunikation.
4. De fem infrastrukturtyper som revisionsrätten nämner ger olika nivåer av bredbandsanslutning.
Med tanke på den nuvarande marknadsmässiga och tekniska utvecklingen anses endast följande
tekniker av dem som nämns i tabell 1 kunna leverera snabb bredbandsanslutning över 30 Mbit/s: i)
Fiberoptiska kommunikationsnät (FTTx). ii) Avancerade uppgraderade kabelnät. iii) Vissa
avancerade trådlösa nät som kan leverera tillförlitliga höga hastigheter per abonnent.
7. Kommissionen påminner om att de mål som ställs upp i meddelandet om en digital agenda för
Europa inte är lagligt bindande för medlemsstaterna. Kommissionen har uppmuntrat
medlemsstaterna att införa dessa långtgående mål när de utformar sina nationella eller regionala
bredbandsplaner.
IAKTTAGELSER
28. Kommissionen inledde ett treårigt projekt med sikte på att utveckla en plattform för att samla
befintliga uppgifter om kartläggning av bredbandstäckning, tjänsternas kvalitet och erfarenheter
från nationella regleringsmyndigheter, ministerier och relevanta internationella plattformar
(https://www.broadbandmapping.eu/).
Tanken är att plattformen ska tas i drift 2018. Uppgifterna kommer att visas i olika former eftersom
det saknas gemensamma metoder i Europa. Parallellt med detta har organet för europeiska
regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) utvecklat en metod för att bedöma
nätneutralitet, som gör det möjligt att mäta kvaliteten på tjänsterna och erfarenheterna. Berec
arbetar för närvarande med att utveckla ett verktyg för att testa metoden (2018–2019) och kommer i
ett senare skede att föreslå verktyget för de nationella regleringsmyndigheterna.
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Kommissionen har också inlett arbetet med att ta fram en gemensam metod för kartläggning av
bredbandstjänsternas täckning, med hänsyn till gigabit-målet för 2025 och konceptet nät med
mycket hög kapacitet, där andra attribut än nedladdningshastighet kommer att inbegripas.
Syftet med detta arbete är att stödja åtgärd 3 i handlingsplanen för bredband på landsbygden1 (som
tidigare kallades verktygslådan för landsbygdsområden) i arbetet med att utforma en ”gemensam
metod” för planering, rapportering och övervakning av bredbandsinvesteringar (se även
kommissionens svar på punkt 31).
31. Anslutningsmålen för 2020 i den digitala agendan för Europa beaktas i stor utsträckning inom
ramen för övervakningen av de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna), men
såsom beskrivs i punkt 33 är det inte möjligt att separat kvantifiera deras inverkan på utbyggnaden
av snabba och ultrasnabba nät.
Kommissionen håller med om att övervakningen av utgifter och resultat inom ESI-fonderna kan
förbättras för att bättre avspegla EU:s bredbandsmål.
I detta avseende är ett av målen i kommissionens handlingsplan för bredband på landsbygden, som
lanserades i november 2017 och är ett samordnat initiativ från GD Kommunikationsnät, innehåll
och teknik, GD Jordbruk och landsbygdsutveckling, GD Regional- och stadspolitik och
GD Konkurrens, att ta fram en gemensam metod för att underlätta planering, rapportering och
övervakning av bredbandsinvesteringar och EU-stöd, samt åtgärder för att bidra till införandet av
förbättrad bredbandsanslutning i EU:s landsbygdsområden, inklusive undersökningsresor till
medlemsstater och regioner med låg bredbandstäckning på landsbygden.
32. Kommissionen övervakar nära utvecklingen på bredbandsmarknaden och offentliggör ett antal
indikatorer, som har utvecklats med tiden och nu omfattar flera olika aspekter.
Uppgifter om täckningen för 100 Mbit/s och utnyttjande finns redan tillgängliga, men de togs inte
med i indexet för den digitala ekonomin och det digitala samhället. Indexets landsprofiler för 2018
kommer att omfatta täckning för och utnyttjande av ultrasnabbt bredband (med minst 100 Mbit/s).
33. För enkelhetens skull användes endast ett begränsat antal gemensamma outputindikatorer under
programperioden 2014–2020. Enligt bilaga I till förordning (EU) nr 1301/2013 om Europeiska
regionala utvecklingsfonden ska den gemensamma indikator som används för IKT-infrastruktur
vara ”Ytterligare hushåll som har tillgång till bredband på minst 30 Mbps” i linje med de två mål
för 2020 som fastställs i den digitala agendan för Europa. Denna indikator ansågs vara den mest
heltäckande för att fånga in resultaten från alla projekt som stöder utbyggnaden av snabbt och
ultrasnabbt bredband.
Som kommissionen redan har påpekat håller den med om att övervakningen av utgifter och resultat
inom ESI-fonderna kan förbättras för att bättre avspegla EU:s bredbandsmål.
34. Såsom anges i rapporten om den digitala utvecklingen 2016 var den upphandlingsprocess som
den irländska regeringen inledde i december 2015 för att genomföra den plan som revisionsrätten
nämner förenad med många utmaningar, bland annat i samband med kartläggningen av
insatsområdet. Kommissionen (GD Konkurrens) tillhandahöll all nödvändig vägledning till de
irländska myndigheterna för att se till att insatsområdet fastställdes enligt reglerna för statligt stöd.
Kommissionen fortsätter att nära följa den irländska planen och lämnar vägledning till de irländska
myndigheterna när de ber om det. Enligt reglerna för sådana kontakter är alla diskussioner
konfidentiella.
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Kommissionen arbetade nära tillsammans med de tyska myndigheterna för att det statliga stödet
skulle kunna godkännas. Anledningen till att förfarandena drog ut på tiden var att de tyska
myndigheterna inte lämnade tillräckligt med information, och förseningen kan därför inte tillskrivas
kommissionen.
När det gäller Polen bekräftar kommissionen problemet med underutnyttjande av den regionala
basinfrastrukturen för de bredbandsnät som byggdes under programperioden 2007–2013. För att
lösa detta problem anordnade de polska myndigheterna en rad möten och workshoppar för att
främja bättre användning av nätet. Detta samarbete inleddes inom ramen för genomförandet av det
operativa programmet för ett digitalt Polen, men kommissionen vill ändå påpeka att det är den
nationella regleringsmyndighetens ansvar att fastställa det operativa programmets
investeringsområden för att se till att EU-medlen används på bästa sätt.
44. Kommissionen beställde en undersökningsrapport (Offentliga investeringar för
höghastighetsinternet i Tyskland – Undersökningsrapport om bredband i Tyskland) om tyska
undersökningar från 2011–2013. Rapporten innehåller en detaljerad bedömning av de nationella
finansieringsbehoven för bredbandsutbyggnad och de tyska myndigheternas stöd i utformningen av
deras bredbandsstrategi, inbegripet hur mycket medel som krävdes för bredbandsutbyggnaden.
52. Se kommissionens svar på punkt 44.
56. Se kommissionens svar på punkt 44.
58. Investeringsfonden för bredband inom FSE förväntas främst tillhandahålla finansiering i form
av aktiekapital. Fonden kommer att inriktas på investeringar på i genomsnitt 15 miljoner euro, men
de underliggande projekten kommer mycket riktigt att vara större, just med tanke på att fonden
inriktas på minoritetsandelar i de projekt som den kommer att investera i.
60. Kommissionen påpekar att Efsi-stödet inriktas på projekt som visar additionalitet, vilket bland
annat framgår av att projektet klassificeras som ”Särskild verksamhet” (dvs. större risk). EIB
påpekar dessutom att om denna verksamhet inte hade genomförts inom EIB:s särskilda verksamhet
skulle det ha lett till att andra projekt inte skulle ha kunnat stödjas inom detta område på grund av
att EIB:s medel är begränsade utan stödet från Efsi (4 miljarder euro per år jämfört med
20 miljarder euro per år). EIB konstaterar att när det gäller kostnaderna för stödberättigande projekt
inom Efsi hade de icke-subventionerade områden som ingick otillräcklig täckning med nästa
generations accessnät (NGA-nät) (antingen vita eller grå NGA-områden). Projektledaren fick göra
en betydande investering för att bygga ut fiber till hemmet (FTTH/C) och en ny teknik i stor skala.
Efsi står för de teknikrelaterade riskerna, vilket brukar vara fallet med innovationsprojekt. Utan Efsi
skulle EIB inte heller ha kunnat stödja ett projekt av den här storleksordningen på det sätt som
krävdes för att säkerställa att den nationella utbyggnaden av NGA-bredbandstekniken påskyndades.
61. Kommissionen påpekar att investeringsfonden för bredband inom FSE förväntas bli operativ
under första halvåret 2018. Fondförvaltaren arbetar för närvarande med att få den privata sektorn att
öka sina investeringar.
62. Kommissionen påpekar att ankarinvesterarna och fondförvaltaren fortfarande håller på att
diskutera investeringsfonden för bredband inom FSE. I utkastet till investeringsriktlinjer för fonden
anges dessutom att syftet med fonden ska vara att tillhandahålla finansiering som kompletterar EU:s
befintliga finansieringsinstrument och annan finansiering som för närvarande finns tillgänglig på
marknaden via offentliga eller privata finansinstitut (inte bara EIB) enligt vad fondförvaltaren
rimligen kan ha kännedom om. Investeringsfonden för bredband inom FSE förväntas tillhandahålla
finansiering i form av aktiekapital, medan EIB:s direkta insatser vanligtvis har formen av
skuldfinansiering. Finansiering i form av aktiekapital utgör normalt en mindre andel – med hög risk
– av de totala projektkostnaderna jämfört med skuldfinansiering. Fonden förväntas dessutom stödja
projekt som har svårare att få tillgång till finansiering. Kommissionen anser därför att fondens
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förväntade bidrag kan fungera som en viktig förebild för finansiering inom sektorn, även från
privata investerare.
65. I sitt utkast till reviderade telekomregler för EU har kommissionen föreslagit skärpta
bestämmelser om oberoende och regleringsbefogenheter för nationella regleringsmyndigheter som
ansvarar för förhandsreglering av marknaden, inklusive tillgängliga resurser. Medlemsstaternas
skyldighet att se till att de nationella regleringsmyndigheterna har tillräckliga ekonomiska och
mänskliga resurser för att fullgöra sina uppgifter ingår redan i det gällande regelverket, och slås
återigen fast i artikel 6.2 i den föreslagna europeiska kodexen för elektronisk kommunikation. För
att se till att de nationella regleringsmyndigheterna har tillräckliga befogenheter för att genomdriva
sina beslut föreslog kommissionen även att de, inom ramen för den nationella författningsrätten, bör
ha befogenhet att direkt besluta om påföljder. För närvarande har inte alla nationella
regleringsmyndigheter direkta verkställande befogenheter.
66.
Första punktsatsen: Den federala infrastrukturmyndighet som har ansvaret för att se till att
bytesreglerna genomförs har beslutat om böter för fyra stora telekomföretag (som står för omkring
70 procent av det totala antalet klagomål). Klagomålen sjönk till 43 000 under de första åtta
månaderna 2017 (från 83 000 under 2016 (helårsuppgifter)).
Andra punktsatsen: Sedan den 25 september 2015 kan slutanvändare av internettjänster (fasta och
mobila) mäta och jämföra faktisk och avtalad hastighet med hjälp av den federala
infrastrukturmyndighetens mätverktyg (https://breitbandmessung.de/). Fler förbättringar kan
dessutom väntas när tillsynslagen träder i kraft, eftersom internetleverantörerna då blir skyldiga att
lämna ytterligare uppgifter till användarna.
67. Kommissionen konstaterar att kraven för att investera i svarta områden anges i punkterna 82–85
i bredbandsriktlinjerna, till exempel att kravet att visa att det subventionerade nätet har betydligt
bättre tekniska egenskaper och prestanda jämfört med befintliga nät, att det subventionerade nätet
kommer att drivas endast på grossistnivå, och att stödet inte leder till en orimlig snedvridning av
konkurrensen med annan NGA-teknik som nyligen har varit föremål för betydande nya
investeringar i infrastruktur från marknadsaktörer.
68. Bredbandsriktlinjerna innehåller tydliga bestämmelser om att det är möjligt att bevilja stöd i grå
och svarta områden, under vissa förutsättningar (se punkt 67 och följande, punkt 76 och punkterna
82–85 i riktlinjerna).
69. Enligt reglerna för statligt stöd är privata investerare inte skyldiga att uppge om de kommer att
investera eller inte i ett område som omfattas av offentliga investeringar. Privata investerare är fria
att ändra sina investeringsplaner, och ibland kan en operatör besluta att investera i ett visst område,
även om den under kartläggningen och det offentliga samrådet inte har uppgett att den har för avsikt
att göra det. Vad gäller statligt stöd är det enda ”straffet” för sådana ändrade planer att den
offentliga interventionen kan fortsätta. Detta hindrar dock inte nationella myndigheter, inbegripet
nationella regleringsmyndigheter, att införa nationella regler och förfaranden med strängare ramar
för att hantera sådana strategier från operatörernas sida.
För att undvika eventuella problem med undanträngning och förseningar i täckningen ges de
nationella regleringsmyndigheterna enligt förslaget till europeisk kodex för elektronisk
kommunikation (artikel 22 om geografiska undersökningar) dessutom möjlighet att först utse
”områden med digital utestängning”, där inga operatörer eller offentliga organ har byggt eller
planerar att bygga ett nät med mycket hög kapacitet, och för det andra att fastställa påföljder för
operatörer som avviker från de avsikter de uppgav vid tidpunkten för inbjudan att anmäla intresse.
Denna mekanism kommer att ge regleringsmyndigheten möjlighet att samla kunskap om områden
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där regleringen inte leder till, och sannolikt inte heller kommer att leda till, förbättringar i form av
anslutningar av hög kvalitet.
76. Erufs bredbandsinvesteringar samordnades inte under programperioden 2007–2013, utan var
uppsplittrade mellan regionala och nationella operativa program. Under programperioden 2014–
2020 samfinansieras dock bredbandsutbyggnaden under ett operativt program, dvs. programmet för
ett digitalt Polen. Programmet genomförs därför i mycket god takt.
Det operativa programmet för ett digitalt Polen innehåller dessutom bestämmelser om
komplementaritet för EU-medlen mellan programperioderna 2007–2013 och 2014–2020. Det
nuvarande programmet koncentreras på sista kilometerns anslutningar i de vita områdena, medan
främst stomnät och stamnät fick stöd under programperioden 2007–2013. Möjligheten att
återfinansiera eventuella oavslutade investeringar från programperioden 2007–2013 uteslöts
dessutom uttryckligen från finansiering i det operativa programmet, för att säkra bästa möjliga
användning av EU-medlen.
78. Kommissionen påpekar att de polska myndigheterna bekräftade att det fanns ett generellt
problem med utnyttjandet av snabbt internet. Detta problem hanteras bland annat via det tredje
prioriterade området i det operativa programmet för ett digitalt Polen.
När det gäller underutnyttjandet av den basinfrastruktur som finansierades under perioden 2007–
2013 behöver denna fråga analyseras närmare och lösas på ett effektivt sätt. Det är dock viktigt att
tänka på att dialogen mellan telekomföretagen och de regionala förvaltningarna (som äger
infrastrukturen) om möjligheter att utnyttja det regionala bredbandsnät som byggdes under perioden
2007–2013 på ett bättre sätt redan inleddes av de polska myndigheterna inom ramen för
genomförandet av det operativa programmet för ett digitalt Polen. Den nationella
regleringsmyndigheten, dvs. kontoret för elektronisk kommunikation, ministeriet för digitala frågor
och den myndighet som genomför det operativa programmet för ett digitalt Polen, har anordnat en
rad möten och workshoppar från slutet av 2016 och fram till nu.
SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER
79. Europeiska kommissionen övervakar alla bredbandsmål i den digitala agendan för Europa och
samlar in relevanta uppgifter, bland annat om andelen fasta bredbandsabonnemang på minst
100 Mbit/s (sedan 2010).
Kommissionen offentliggör också en årlig digital rapport, det så kallade indexet för den digitala
ekonomin och det digitala samhället.
Uppgifter om täckningen för 100 Mbit/s och utnyttjande finns redan tillgängliga, men de togs inte
med i indexet för den digitala ekonomin och det digitala samhället.
För 2018 kommer indexets landsprofiler att omfatta täckning för och utnyttjande av ultrasnabbt
bredband (med minst 100 Mbit/s).
Kommissionen håller med om att övervakningen av utgifter och resultat inom ESI-fonderna kan
förbättras för att bättre avspegla EU:s bredbandsmål.
Se även kommissionens svar på punkterna 31–33 för ytterligare information om övervakning.
80. Se även kommissionens svar på punkt 44 om undersökningar som stöder Tysklands
investeringsplan.
81. Kommissionen har förklarat för de nationella regleringsmyndigheterna att villkoren för
utbyggnad av vektoriseringstekniker i näten är anpassade till alternativa investerares behov.
Kommissionen påminner samtidigt om att ansvaret för utbyggnaden i sista hand ligger hos de
nationella regleringsmyndigheterna.
83. Se kommissionens svar på punkt 44.
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84. Kommissionen påpekar att syftet med Efsi-stödet är att det ska visa additionalitet (se
kommissionens svar på punkterna 58–60), vilket inte bara bevisas på grund av att ett projekt anses
ha en hög risknivå.
Efsi-förordningen innehåller inget krav på att Efsi-finansiering ska begränsas till vita och grå
områden (se artikel 6 i Efsi-förordningen, där det anges att Efsi-projekt ska vara ”ekonomiskt
bärkraftiga”).
85. När det gäller verkställbarheten av den irländska regleringsmyndighetens beslut framhöll
kommissionen redan i rapporten om den digitala utvecklingen 2017 (telekomkapitlet) att ”ComReg
enligt irländsk lag inte har befogenheter att besluta om böter, eftersom detta är domstolarnas
behörighet. ComReg är därför ur fas med andra nationella regleringsmyndigheter, och detta
förefaller hindra snabba och effektiva insatser”. De förväntade ändringarna för att uppfylla
förordningen om en inre marknad för telekomtjänster kommer att bidra till att förbättra situationen.
I sitt förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av en europeisk kodex för
elektronisk kommunikation föreslår kommissionen dessutom i artikel 29 att medlemsstaterna ska ge
sina regleringsmyndigheter befogenhet att besluta om påföljder.
Se även kommissionens svar på punkterna 63–69.
86. Se kommissionens svar på punkterna 76 och 78.
Rekommendationer
1) Kommissionen godtar rekommendationen.
Se kommissionens svar på rekommendation 2 i fråga om hur kommissionen har för avsikt att genomföra
denna rekommendation.

2) Kommissionen konstaterar att denna rekommendation riktas till medlemsstaterna.
I den mån kommissionen berörs fastställer den i sitt meddelande Konnektivitet för en
konkurrenskraftig digital inre marknad – mot ett europeiskt gigabitsamhälle (COM(2016) 587
final) tre strategiska mål för 2025. Kommissionen uppmanar också medlemsstaterna att se över
utvecklingen av sina nationella bredbandsplaner och i slutet av 2017 uppdatera dessa med en
tidshorisont fram till 2025, i linje med de strategiska mål som fastställs i detta meddelande och i
handlingsplanen för 5G.
I detta avseende har diskussionerna om genomförandet av handlingsplanen för 5G och gigabitstrategin redan inletts i en särskild arbetsgrupp med företrädare från medlemsstaterna.
3) Kommissionen godtar delvis rekommendationen, men påpekar att den i detta skede inte kan göra
några särskilda åtaganden i fråga om lagstiftningsförslag för perioden efter 2020, bland annat på
grund av osäkerhet kring den tematiska täckningen för de olika fonder som samfinansierar de
operativa programmen.
Kommissionen undersöker olika möjligheter att införa ett mer rationaliserat, förenklat och
harmoniserat indikatorsystem för ESI-fonderna för den fleråriga budgetramen efter 2020, bland
annat genom att i så stor utsträckning som möjligt och där det är genomförbart använda
gemensamma indikatorer inom de politikområden som omfattas av fondens insatser.
4) Kommissionen konstaterar att denna rekommendation riktas till medlemsstaterna.
I den mån kommissionen berörs inom ramen för sitt stöd till denna process, har den i sitt utkast till
reviderade telekomregler för EU föreslagit skärpta bestämmelser om oberoende och
regleringsbefogenheter för nationella regleringsmyndigheter som ansvarar för förhandsreglering av
marknaden, inklusive tillgängliga resurser. Kommissionen har dessutom föreslagit att den
förteckning över ansvarsuppgifter som medlemsstaterna minst ska ge de nationella
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regleringsmyndigheterna (med tanke på deras oberoende och sakkunskap) ska harmoniseras för att
se till att de har befogenheter inom alla nödvändiga områden för att kunna uppnå sina mål.
För att säkerställa att de nationella regleringsmyndigheterna har tillräckliga befogenheter för att
genomdriva sina beslut föreslog kommissionen även att de, inom ramen för den nationella
författningsrätten, bör ha befogenhet att direkt besluta om påföljder.
5) Kommissionen godtar rekommendationen och anser att den har genomförts till viss del, vilket
förklaras nedan.
Kommissionen ger redan mycket vägledning till medlemsstaterna om tillämpningen av reglerna för
statligt stöd på bredband, vilket den kommer att fortsätta med. Det handlar om följande:
i) GD Konkurrens uppmuntrar föranmälningsmöten (GD Konkurrens har sedan 2016 och fram till
nu lämnat rådgivning om 23 föranmälningar från 13 medlemsstater).
ii) GD Konkurrens har inrättat en särskild plattform, eState aid Wiki, där alla medlemsstater kan
ställa frågor om den allmänna gruppundantagsförordningen och analysverktygen för statligt stöd.
iii) Ett analysverktyg för tillämpningen av reglerna för statligt stöd på bredband presenteras på
GD Konkurrens webbplats.
iv) Kommissionens beslut om statligt stöd offentliggörs på GD Konkurrens webbplats.
v) GD Konkurrens deltar aktivt i tillhandahållandet av flera utbildningskurser inom ramen för
nätverket för bredbandskompetens och andra initiativ i samarbete med GD Regional- och
stadspolitik, GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik och GD Jordbruk och
landsbygdsutveckling.
Ett syfte med villkoren är att undvika en alltför stor ansamling av privata investeringar av god
kvalitet, som alltid kräver en bedömning av tillgänglig infrastruktur, även om medlemsstaterna inte
alltid är så bra på att göra detta.
I samband med uppdateringen av kommissionens vägledning om investeringar i mycket snabbt
bredband kommer den att ta med ännu mer information om stödbeviljande i grå och svarta områden,
särskilt vad gäller målet för 100 Mbit/s och målet för ett gigabitsamhälle, så att medlemsstaterna
förstår detta ännu bättre.
6) Kommissionen godtar rekommendationen och anser att den har genomförts till viss del, vilket
förklaras nedan.
För att stimulera utbyggnaden av nätverk med mycket hög kapacitet, särskilt i mindre ekonomiskt
lönsamma områden, såsom glesbygdsområden/landsbygdsområden, har kommissionen redan
förslagit att en särskild artikel om företag som endast drivs på grossistnivå ska införas i EU:s
reviderade telekomregler, som för närvarande är föremål för förhandlingar mellan EU:s lagstiftare.
Syftet med förslaget är att stimulera investeringar med hjälp av en förenklad regleringsmodell som
föreslås för öppna bredbandsnät med stark marknadsställning, begränsat till rättvisa, rimliga och
icke-diskriminerande regler för tillgång till nätet. Kommissionen kommer att övervaka införlivandet
av denna åtgärd.
Enligt reglerna för statligt stöd krävs redan effektiv och öppen tillgång till subventionerad
infrastruktur i alla områden (vita, grå eller svarta). Projekt för öppna nät anses redan vara särskilt
konkurrensfrämjande och behandlas gynnsamt enligt reglerna för statligt stöd. Projekt för öppna nät
kan redan ges extra poäng i konkurrensutsatta förfaranden för beviljande av statligt stöd.
Den kommande vägledningen om bredbandsinvesteringar kommer att innehålla fler riktlinjer
(i synnerhet kommer avsnittet om affärsmodeller som redan finns med i vägledningen om
investeringar i höghastighetsbredband att uppdateras), och dessa aspekter kommer att lyftas fram.
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7) Kommissionen godtar rekommendationen.
Kommissionen kommer att ge vägledning och sprida bästa praxis om den fråga om revisionsrätten
tar upp i sin rekommendation samt om andra relevanta investeringsfrågor via verksamheten i
nätverket för bredbandskompetens och i samband med sin översyn av vägledningen om
bredbandsinvesteringar. Kommissionen kommer i synnerhet att klargöra risker och möjligheter med
projekt av olika storlekar, olika tekniker och investeringar, tillhandahålla modeller för att göra
investeringarna mer lönsamma, främja konkurrens, underlätta marknadspenetration och förenkla
tillgången till långsiktig finansiering.
8) EIB anser att stöd i form av bidrag från den offentliga sektorn behövs mest för projekt som inga
privata investerare är beredda att stödja eftersom de inte är ekonomiskt lönsamma. Enligt artikel
6.1 a i Efsi-förordningen (förordning (EU) 2015/1017) bör Efsi inriktas på projekt som är
ekonomiskt bärkraftiga, vilket bekräftas genom en kostnads–nyttoanalys.
Kommissionen påpekar att det i utkastet till investeringsriktlinjer för investeringsfonden för
bredband inom FSE redan anges att fonden bör ge stöd på upp till 30 miljoner euro till ett enda
företag, och generellt till projekt som skapar nya bredbandsanslutningar (greenfield), främst i vita
och grå områden. Kommissionen har dessutom redan vidtagit åtgärder för att enas om lämpliga
rapporteringskrav med förvaltaren av investeringsfonden för bredband inom FSE, som kommer att
fastställas i ett följebrev. Profilen för de projekt som stöds av fonden (greenfield-projekt som
genomförs av mindre projektledare) ligger i linje med målet för bredbandsutbyggnad i områden
med dålig täckning (grå och vita områden).
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Händelse

Datum

Revisionsplanen antas / Revisionen inleds

14.12.2016

Den preliminära rapporten skickas till kommissionen (eller till ett
annat revisionsobjekt)
Den slutliga rapporten antas efter det kontradiktoriska förfarandet

31.1.2018

Svaren från kommissionen (eller från ett annat revisionsobjekt)
har tagits emot på alla språk

25.4.2018

21.3.2018

Bredband, det vill säga snabbare och bättre
internetuppkoppling, blir allt viktigare inte enbart för
företagens konkurrenskraft utan även för att underlätta
social inkludering. Som en del av Europa 2020-strategin
har EU satt upp bredbandsmål, bland annat tillgång till
snabbt bredband för alla i Europa senast 2020. För att
stödja målen har EU ställt omkring 15 miljarder euro till
medlemsstaternas förfogande för perioden 2014–2020.
Vi konstaterade att bredbandstäckningen generellt har
förbättrats i hela EU men att Europa 2020-målen inte
kommer att uppnås. Uppkopplingen i
landsbygdsområden, där den privata sektorns incitament
att investera är lägre, är fortfarande sämre än i städer, och
utnyttjandet av ultrasnabbt bredband ligger långt under
målet.
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