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Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie zarysu kontroli sporządzonego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
Pełny tekst opracowania dostępny jest w języku angielskim na stronie: www.eca.europa.eu 
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Kontrolerzy publikują zarys unijnych planów 
dotyczących sieci szerokopasmowych 
Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował dziś zarys kontroli poświęcony planom UE 
w zakresie świadczenia usług szerokopasmowych w Europie. Zarys kontroli to nowy rodzaj 
publikacji opracowywany przez kontrolerów UE i wydawany po ogłoszeniu kontroli. Zawiera on 
podstawowe informacje oparte na pracach przygotowawczych podejmowanych przed 
przystąpieniem do bieżącego zadania kontrolnego. Ten nowy rodzaj dokumentu został pomyślany 
jako źródło informacji dla osób zainteresowanych obszarem polityki lub programami, które są 
przedmiotem kontroli.  

Pierwszy zarys kontroli opiera się na pracach związanych z kontrolą tego, czy Komisja Europejska 
i państwa członkowskie są na dobrej drodze, by osiągnąć cele w zakresie sieci szerokopasmowych 
określone w strategii „Europa 2020”.  

W Europejskiej agendzie cyfrowej z 2010 r. przewidziano zapewnienie wszystkim obywatelom Unii 
podstawowego dostępu do internetu szerokopasmowego do 2013 r. i dostępu do szybkiego internetu 
szerokopasmowego do 2020 r., a także zapewnienie, by ponad połowa unijnych gospodarstw 
domowych uzyskała dostęp do ultraszybkich łączy internetowych do 2020 r.  

W ramach badań Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego oszacowano, że aby 
zrealizować cele strategii „Europa 2020” dotyczące sieci szerokopasmowych do 2020 r., niezbędne 
będą środki w wysokości nawet 270 mld euro. W obecnym okresie programowania na sieci 
szerokopasmowe przeznaczono środki unijne w wysokości ponad 14 mld euro.  

Kontrola, za którą odpowiada Iliana Iwanowa, członek Trybunału, dotyczy tego, czy państwa 
członkowskie opracowały i wdrożyły odpowiednie strategie, by osiągnąć cele w zakresie sieci 
szerokopasmowych ustanowione przez Komisję, a także jakie mają one szanse, by te cele zrealizować. 
Kontrolerzy badają, jak wykorzystuje się rozmaite źródła finansowania inwestycji szerokopasmowych, 
oraz to, czy Komisja wspierała i monitorowała realizację przez państwa członkowskie celów w zakresie 
sieci szerokopasmowych. 

Aby uzyskać odpowiedź na te pytania, kontrolerzy dobrali próbę złożoną z pięciu państw 
członkowskich – Irlandii, Niemiec, Węgier, Polski i Włoch. Określili zakres kontroli i podejście 
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kontrolne oraz wskazali obszary, w których występują zagrożenia dla należytego zarządzania 
finansami.  

Wiosną 2018 r. ma zostać opublikowane sprawozdanie specjalne. 

 


