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Šī preses relīze sagatavota, lai sniegtu kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas sagatavoto revīzijas īso aprakstu. 
Tā pilns teksts angļu valodā ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē: www.eca.europa.eu. 
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Revidenti publicē informatīvu paziņojumu par 
ES plāniem attiecībā uz platjoslu 
Eiropas Revīzijas palāta šodien ir publicējusi revīzijas īsu aprakstu par ES plāniem platjoslas 
pakalpojumu sniegšanai Eiropā. Īsi revīzijas apraksti ir jauna veida ES revidentu publikācijas. Tajos 
sniedz vispārīgu informāciju, kuras pamatā ir sagatavošanās darbs, kas veikts pirms pašlaik 
īstenojamā revīzijas uzdevuma sākšanas, un tos publicē pēc paziņojuma par revīziju. Tie ir iecerēti 
kā informācijas avoti personām, kuras interesē revidējamā politika un/vai programmas.  

Pirmais revīzijas īsais apraksts balstās uz revīzijas darbu, kura mērķis bija noskaidrot, vai Eiropas 
Komisija un dalībvalstis attiecīgi rīkojas, lai sasniegtu stratēģijas “Eiropa 2020” platjoslas mērķus.  

2010. gada Digitālā programma Eiropai paredzēja līdz 2013. gadam ieviest pamata platjoslas pieeju 
visiem eiropiešiem un līdz 2020. gadam nodrošināt ātru platjoslas pārklājumu visiem eiropiešiem, kā 
arī panākt, lai vairāk nekā puse mājsaimniecību līdz 2020. gadam būtu abonējušas īpaši ātro platjoslas 
internetu.  

Eiropas Komisijas un Eiropas Investīciju bankas pētījumos iegūtās aplēses rāda, ka 2020. gada 
platjoslas mērķu sasniegšanai būs vajadzīgi 270 miljardi EUR. ES platjoslas infrastruktūras finansēšanai 
pašreizējā plānošanas periodā ir atvēlēti vairāk nekā 14 miljardi EUR.  

Revīzijā, kuru vada ERP locekle Iliana Ivanova, tiek skatīts, vai dalībvalstis ir izstrādājušas un ieviesušas 
attiecīgas stratēģijas, lai sasniegtu Komisijas noteiktos platjoslas mērķus, un kāda ir varbūtība, ka tās 
šos mērķus sasniegs. Revīzijā pārbauda daudzo ES un valsts finansējuma avotu izlietojumu platjoslai 
un to, kādā mērā Komisija ir atbalstījusi un uzraudzījusi dalībvalstis virzībā uz platjoslas mērķu 
sasniegšanu. 

Lai to pārbaudītu, revidentu izlasē ir iekļautas piecas dalībvalstis: Īrija, Vācija, Ungārija, Polija un Itālija. 
Revidenti ir noteikuši revīzijas tvērumu un pieeju un apzinājuši riska jomas, kas apdraud pareizu 
finanšu pārvaldību.  

Īpašo ziņojumu paredzēts publicēt 2018. gada pavasarī. 
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