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A Számvevőszék előzetes tájékoztatót tesz közzé az 
Unió szélessávú hálózatokkal kapcsolatos terveiről 
Az Európai Számvevőszék a mai napon előzetes tájékoztatót tett közzé az Európában nyújtandó 
szélessávú szolgáltatásokkal kapcsolatos uniós tervekre vonatkozó ellenőrzéséről. Az előzetes 
tájékoztató, amely a Számvevőszék kiadványainak legújabb típusa, egy adott, folyamatban lévő 
ellenőrzésről nyújt háttér-információt az ellenőrzés megkezdése előtt végzett előkészítő munka 
alapján. Az előzetes tájékoztatók közzétételére az ellenőrzés bejelentését követően kerül sor. Céljuk 
a vizsgált szakpolitika, illetve programok iránt érdeklődők tájékoztatása.  

Az első előzetes tájékoztató az arra irányuló ellenőrzésről számol be, hogy az Európai Bizottság és a 
tagállamok megfelelően haladnak-e az Európa 2020 stratégia szélessávú hozzáféréssel kapcsolatos 
célkitűzéseinek teljesítése felé.   

A 2010-es európai digitális menetrend célkitűzései között szerepel, hogy 2013-ra minden európai 
lakos hozzáférjen alapvető szélessávú internetszolgáltatáshoz, hogy 2020-ra minden európai számára 
biztosított legyen a gyors szélessávú hozzáférés, és hogy szintén 2020-ra a háztartások több mint 50%-
a rendelkezzen ultragyors szélessávú szolgáltatásokra való előfizetéssel.  

Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank tanulmányai szerint akár 270 milliárd euróra is 
szükség lehet a 2020-as szélessávú célkitűzések eléréséhez. A jelenlegi programozási időszakban az 
Unió több mint 14 milliárd euró összegű finanszírozást irányzott elő a szélessávú infrastruktúra 
támogatására.  

Az Iliana Ivanova számvevőszéki tag vezette ellenőrzés során a számvevők megvizsgálják, hogy a 
tagállamok megfelelő stratégiát dolgoztak-e ki és hajtanak-e végre a Bizottság által a szélessávú 
rendszerek terén kitűzött célok eléréséhez, és hogy milyen valószínűséggel fogják elérni e célokat. 
Megvizsgálják a szélessávú hálózatokra rendelkezésre álló különböző uniós és tagállami források 
felhasználását, és azt is értékelik, hogy a Bizottság milyen mértékben támogatta és kísérte 
figyelemmel a tagállamokat a szélessávú célkitűzések teljesítésében. 

Az ellenőrzéshez számvevőink egy öt tagállamból (Írország, Németország, Magyarország, 
Lengyelország és Olaszország) álló mintát választottak ki. Meghatározták az ellenőrzés hatókörét és 
módszerét, és megállapították, hogy a gondos pénzgazdálkodás szempontjából melyek a kockázatos 
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területek.  

A különjelentés közzétételére várhatóan 2018 tavaszán kerül sor. 

 


