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Σκοπός του παρόντος δελτίου Τύπου είναι η παρουσίαση των κύριων μηνυμάτων του ενημερωτικού σημειώματος ελέγχου που ενέκρινε το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Το πλήρες κείμενο του ενημερωτικού σημειώματος διατίθεται στα αγγλικά στον ιστότοπο του ΕΕΣ www.eca.europa.eu. 
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Οι ελεγκτές δημοσιεύουν ενημερωτικό σημείωμα 
για τα σχέδια της ΕΕ όσον αφορά την 
ευρυζωνικότητα 
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσιεύει σήμερα ενημερωτικό σημείωμα ελέγχου για τα 
σχέδια της ΕΕ όσον αφορά την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ευρώπη. Τα ενημερωτικά 
σημειώματα ελέγχου είναι ένα νέο είδος δημοσίευσης των ελεγκτών της ΕΕ. Τα σημειώματα αυτά 
παρέχουν γενικές πληροφορίες, βάσει των προπαρασκευαστικών εργασιών που προηγούνται της 
έναρξης ενός ελεγκτικού έργου που βρίσκεται εν τω μεταξύ σε εξέλιξη και δημοσιεύονται μετά την 
εξαγγελία του σχετικού ελέγχου. Στόχος τους είναι να χρησιμεύουν ως πηγή πληροφοριών για 
όσους ενδιαφέρονται για την υπό έλεγχο πολιτική ή/και τα υπό έλεγχο προγράμματα.  

Το πρώτο ενημερωτικό σημείωμα ελέγχου βασίζεται στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν ενόψει 
ελέγχου με αντικείμενο το κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη βρίσκονται σε καλό 
δρόμο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων περί ευρυζωνικότητας της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020».   

Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη του 2010 προέβλεπε να υπάρχει βασική ευρυζωνική 
σύνδεση μέχρι το 2013 και ταχεία ευρυζωνική κάλυψη μέχρι το 2020 για όλους τους πολίτες της 
Ένωσης, καθώς και τουλάχιστον το 50% των νοικοκυριών να έχουν σύνδεση σε υπερταχέα 
ευρυζωνικά δίκτυα μέχρι το 2020.  

Σύμφωνα με μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
εκτιμάται ότι, για την επίτευξη των στόχων της ευρυζωνικής κάλυψης μέχρι το 2020, θα χρειαστούν 
έως και 270 δισεκατομμύρια ευρώ. Κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, τα κεφάλαια που 
διαθέτει η ΕΕ για τις ευρυζωνικές υποδομές υπερβαίνουν τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ.  

Με τον έλεγχο, υπό την αρμοδιότητα της Iliana Ivanova, Μέλους του ΕΕΣ, διερευνάται κατά πόσον τα 
κράτη μέλη ανέπτυξαν και εφαρμόζουν κατάλληλες στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων περί 
ευρυζωνικότητας που έχει ορίσει η Επιτροπή, καθώς και ποιες είναι οι πιθανότητες επίτευξης αυτών 
των στόχων. Εξετάζεται η χρήση των πολυάριθμων ενωσιακών και εθνικών πηγών χρηματοδότησης 
της παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών, καθώς και κατά πόσον η Επιτροπή παρείχε υποστήριξη στα 
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κράτη μέλη για την επίτευξη των στόχων περί ευρυζωνικότητας, παρακολουθώντας τη συντελούμενη 
πρόοδο. 

Για τις σχετικές ελεγκτικές δοκιμασίες, οι ελεγκτές έχουν επιλέξει δείγμα πέντε κρατών μελών: 
Ιρλανδία, Γερμανία, Ουγγαρία, Πολωνία και Ιταλία. Έχουν ορίσει την εμβέλεια και τον τρόπο 
προσέγγισης του ελέγχου και έχουν εντοπίσει τους τομείς που ενέχουν κίνδυνο για τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση.  

Σχετική ειδική έκθεση προβλέπεται να δημοσιευθεί την άνοιξη του 2018. 

 


