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Der er gjort fremskridt, men udnyttelsen af ultrahurtigt 
bredbånd ligger stadig langt under målet, siger EU-
revisorerne 
Ifølge en ny særberetning fra Den Europæiske Revisionsret er bredbåndsdækningen generelt 
blevet forbedret i EU, men ikke alle målene for 2020 vil kunne nås. EU's mål om at sikre, at 
halvdelen af de europæiske husstande har ultrahurtig bredbåndsforbindelse senest i 2020, er 
stadig langt fra at blive opfyldt, siger revisorerne. I landdistrikterne er forbindelsen stadig ikke 
så god som i byerne. 

Næsten alle medlemsstater nåede målet om grundlæggende bredbåndsadgang, men dette vil 
sandsynligvis ikke gælde 2020-målene for hurtigt (over 30 Mbps pr. sekund) og ultrahurtigt (over 
100 Mbps) bredbånd. Landdistrikterne er stadig problematiske i de fleste medlemsstater: Den 
hurtige bredbåndsdækning i landdistrikterne var på under 50 % i 14 ud af 28 medlemsstater. 
Endvidere abonnerede blot 15 % af alle husstande på ultrahurtigt bredbånd i midten af 2017.  

"Gode niveauer med hensyn til internethastighed og -adgang leveret via bredbånd af er 
afgørende betydning, hvis Europa skal forblive konkurrencedygtigt i den globale økonomi, og hvis 
borgere og forvaltninger skal drage fordel af dem," siger Iliana Ivanova, det medlem af Den 
Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "Det er vigtigt, at EU sætter sig 
udfordrende og realistiske mål for bredbånd i fremtiden - og opfylder dem. Vi fremsætter 
anbefalinger på områderne strategisk planlægning, lovgivningsmæssige rammer og fremme af 
konkurrence."  

Revisorerne besøgte fem medlemsstater - Irland, Tyskland, Ungarn, Polen og Italien - og hørte 
også nationale tilsynsmyndigheder, erhvervs- og telekommunikationssammenslutninger, 
forbrugerorganisationer og fagforeninger. 

De vigtigste forhold, som fremhæves i beretningen, er de følgende: 

Bredbåndsstrategier er af central betydning. Alle de besøgte medlemsstater havde udformet 
sådanne strategier, men nogle blev afsluttet sent, og målene var ikke altid i overensstemmelse 
med de mål, som er fastsat på EU-plan. 
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Konkurrence mellem udbydere er vigtig for udvikling af bredbåndsinfrastrukturen, men ikke alle 
de besøgte medlemsstater havde indført passende retlige og lovgivningsmæssige rammer. Visse 
områder, især beliggende uden for byerne, er imidlertid ikke attraktive for den private sektor, og 
uden den offentlige støtte er der en risiko for, at disse områder fortsat vil falde bagud med 
hensyn til bredbåndsadgang.  

Behovet for finansiering af bredbåndsinfrastrukturer i landdistrikter og forstæder blev ikke altid 
håndteret korrekt, og støtten fra Den Europæiske Investeringsbank var ikke altid rettet mod de 
områder, hvor der var størst behov herfor. Ifølge Europa-Kommissionen vil det kræve op til 
250 milliarder euro at opfylde Europa 2020-målene i alle medlemsstater. Det kan være 
nødvendigt at bruge omkring halvdelen af dette beløb i landdistrikterne. 

På trods af disse problemer kan Ungarn, Irland og Italien (dvs. tre af de fem besøgte 
medlemsstater) have gode forudsætninger for at nå Europa-Kommissionens mål for 2025, hvis de 
gennemfører planerne efter hensigten, siger revisorerne. Et af disse mål er, at alle husstande skal 
have adgang til ultrahurtigt bredbånd, som kan opgraderes til 1 gigabit pr. sekund. 

Revisorerne fremsætter en række anbefalinger, bl.a. at: 

• medlemsstaterne udvikler nye planer for perioden efter 2020 
• Europa-Kommissionen præciserer anvendelsen af retningslinjerne for statsstøtte og 

støtter medlemsstaternes indsats for at fremme mere konkurrence på 
bredbåndsområdet  

• Den Europæiske Investeringsbank retter sin støtte mod små og mellemstore projekter i 
områder, hvor der er størst behov for støtte fra den offentlige sektor. 

Bemærkninger til redaktører 

Revisorerne undersøgte foranstaltninger truffet af Kommissionen og medlemsstaterne med 
henblik at nå Europa 2020-strategiens bredbåndsmål: at give alle europæere grundlæggende 
bredbåndsadgang (op til 30 Mbps) senest i 2013, at give alle europæere hurtige bredbåndsnet 
(på over 30 Mbps) senest i 2020, og at sikre, at mindst 50 % af de europæiske husholdninger har 
ultrahurtig bredbåndsforbindelse (på over 100 Mbps) senest i 2020.  

EU stiller cirka 15 milliarder euro til rådighed i perioden 2014-2020, herunder 5,6 milliarder euro i 
lån fra Den Europæiske Investeringsbank, med henblik på at støtte disse mål. 

Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for 
andre interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter 
for civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, vi fremsætter i vores særberetninger, 
bliver gennemført i praksis. Dette viser, at vores arbejde kommer EU's borgere til gode. 

Særberetning nr. 12/2018 "Bredbånd i EU's medlemsstater: På trods af fremskridt vil ikke alle 
Europa 2020-målene blive nået" foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 
23 EU-sprog. 
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