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Одиторите публикуват кратък преглед относно 
плановете на ЕС за широколентов достъп до 
интернет 
Европейската сметна палата публикува днес кратък преглед на одита относно плановете на ЕС 
за предоставяне на широколентов достъп до интернет в Европа. Кратките прегледи на 
одитите са нов тип публикации на ЕСП. Те предоставят обща информация въз основа на 
подготвителна работа, извършена преди началото на текуща одитна задача, и се публикуват 
след обявяването на одита. Те са планирани като източник на информация за 
заинтересованите от политиката и/или одитираните програми.  

Първият кратък преглед на одита е изготвен въз основа на дейността във връзка с одит, при 
който се проверява дали Европейската комисия и държавите членки са на път да постигнат 
целите на стратегия Европа 2020 относно широколентовия достъп до интернет.   

Програмата от 2010 г. в областта на цифровите технологии за Европа предвижда осигуряване на 
основен широколентов достъп до интернет за всички европейци до 2013 г., скоростно 
широколентово покритие до 2020 г. за всички европейски граждани, както и високоскоростни 
широколентови връзки до 2020 г. за над 50 % от домакинствата.  

В проучвания от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка се изчислява, че за 
постигане на целите от стратегия Европа 2020 относно широколентовия достъп ще са 
необходими близо 270 млрд. евро. Финансирането на инфраструктурата за широколентов 
достъп в ЕС е в размер на над 14 млрд. евро за текущия програмен период.  

Одитът, под ръководството на члена на ЕСП Илиана Иванова, разглежда въпроса дали 
държавите членки са разработили и въвели подходящи стратегии за постигане на определените 
от Комисията цели в областта на широколентовия достъп, както и доколко е вероятно 
постигането на тези цели. В контекста на одита се проверява използването на многобройни 
източници на финансиране от ЕС и от държавите членки за широколентов достъп до интернет, 
както и до каква степен Комисията е подкрепила и наблюдавала държавите членки при 
постигането на целите в областта на широколентовия достъп до интернет. 

За да тестват това, одиторите избраха извадка от пет държави членки: Ирландия, Германия, 
Унгария, Полша и Италия. Те определиха обхвата и подхода на одита, и установиха рискови 
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области за доброто финансово управление.  

През пролетта на 2018 г. ще бъде публикуван специален доклад. 

 


