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Ir panākts progress, taču īpaši ātras platjoslas apguve 
ievērojami atpaliek no mērķa, atzīst ES revidenti 
Lai gan platjoslas pārklājums Eiropas Savienībā kopumā uzlabojas, ne visi 2020. gadam izvirzītie 
mērķi tiks sasniegti, secināts Eiropas Revīzijas palātas jaunākajā ziņojumā. Revidenti norāda, ka 
ES mērķis nodrošināt, lai līdz 2020. gadam vismaz pusei Eiropas mājsaimniecību ir pieslēgums 
īpaši ātrai platjoslai, ievērojami atpaliek grafika. Īpaši lauku apvidos joprojām ir mazāk 
pieslēgumu nekā pilsētās. 

Lai arī gandrīz visas dalībvalstis ir sasniegušas pamata platjoslas pārklājuma mērķi, 2020. gada 
mērķis attiecībā uz ātru (virs 30 Mb/s) un īpaši ātru (virs 100 Mb/s) platjoslu, visticamāk, netiks 
sasniegts. Lauku apvidos vairumā dalībvalstu vēl aizvien ir problēmas; no 28 dalībvalstīm 
14 dalībvalstīs ātras platjoslas pārklājums lauku apvidos bija mazāks par 50 %. Turklāt līdz 
2017. gada vidum tikai 15 % mājsaimniecību bija abonējuši īpaši ātras platjoslas pieslēgumu.  

“Lai Eiropa saglabātu konkurētspēju pasaules ekonomikā un tās iedzīvotāju un valdību interesēs ir 
būtiski panākt augsta līmeņa interneta ātrumu un platjoslas nodrošinātu piekļuvi,” sacīja par šā 
ziņojuma sagatavošanu atbildīgā Eiropas Revīzijas palātas locekle Iliana Ivanova. “Attiecībā uz 
platjoslu nākotnē ES ir svarīgi izvirzīt sev vērienīgus un reālus mērķus un tos sasniegt. Mēs 
sniedzam ieteikumus jomās, kas attiecas uz stratēģisko plānošanu, regulatīvo vidi un konkurences 
veicināšanu.”  

Revidenti apmeklēja piecas dalībvalstis – Īriju, Vāciju, Ungāriju, Poliju, kā arī iztaujāja valstu 
regulatīvās iestādes, uzņēmumu un telesakaru nozares asociācijas, patērētāju organizācijas un 
arodbiedrības. 

Turpmāk uzskaitīti galvenie jautājumi, kas izklāstīti ziņojumā. 

Platjoslas stratēģijām ir izšķiroša nozīme. Visās apmeklētajās dalībvalstīs šādas stratēģijas bija 
izstrādātas, taču dažas bija pabeigtas vēlu un mērķi ne vienmēr saskanēja ar ES līmenī 
noteiktajiem. 

Konkurence starp piegādātājiem ir svarīga platjoslas infrastruktūras attīstībai, taču ne visās 
apmeklētajās dalībvalstīs bija ieviesta atbilstoša tiesiskā un regulatīvā vide. Tomēr daži reģioni, 
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īpaši tie, kas atrodas tālu no pilsētām, nav pievilcīgi privātajam sektoram; ja nebūs publiskā 
atbalsta, pastāv risks, ka tie joprojām nesaņems piekļuvi platjoslai.  

Ne vienmēr tika pienācīgi risinātas finansējuma vajadzības lauku un piepilsētu apvidos, un 
Eiropas Investīciju bankas atbalsts ne vienmēr bija mērķtiecīgi novirzīts uz reģioniem, kur tas 
visvairāk nepieciešams. Saskaņā ar informāciju, kas ir Eiropas Komisijas rīcībā, būs vajadzīgi 
250 miljardi EUR, lai sasniegtu stratēģijas “Eiropa 2020” noteiktos mērķus attiecībā uz piekļuvi 
platjoslai visās dalībvalstīs. Aptuveni puse no šīs summas būtu vajadzīga lauku apvidos. 

Revidenti norāda, ka par spīti šīm problēmām Ungārijai, Īrijai un Itālijai (t. i., trim no 
apmeklētajām piecām dalībvalstīm) var būt labas izredzes sasniegt Eiropas Komisijas noteiktos 
2025. gada mērķus, ja tās īstenos plānus, kā paredzēts. Saskaņā ar šiem plāniem visām 
mājsaimniecībām jānodrošina piekļuve īpaši ātram platjoslas pieslēgumam, ko var uzlabot līdz 
ātrumam 1 gigabaits sekundē. 

Revidenti ir sagatavojuši vairākus ieteikumus, tostarp: 

• dalībvalstīm ir jāizstrādā jauni plāni laikposmam pēc 2020. gada; 
• Eiropas Komisijai ir jāprecizē valsts atbalsta pamatnostādņu piemērošana un jāatbalsta 

dalībvalstu centieni veicināt lielāku konkurenci platjoslas pakalpojumu sniegšanā;  
• Eiropas Investīciju bankai ir jākoncentrē atbalsts uz maza un vidēja lieluma projektiem 

teritorijās, kurās publiskā sektora atbalsts ir visvairāk vajadzīgs. 

Piezīmes izdevējiem 

Revidenti pārbaudīja Eiropas Komisijas un dalībvalstu darbības nolūkā sasniegt stratēģijas 
“Eiropa 2020” platjoslas mērķus, proti, līdz 2013. gadam visiem Eiropas iedzīvotājiem darīt 
pieejamu pamata platjoslu (līdz 30 Mb/s), līdz 2020. gadam visiem Eiropas iedzīvotājiem 
nodrošināt ātru platjoslu (vairāk nekā 30 Mb/s) un līdz 2020. gadam nodrošināt, lai vismaz 50 % 
Eiropas mājsaimniecību būtu pieslēgums īpaši ātrai platjoslai (vairāk nekā 100 Mb/s).  

Šo mērķu atbalstam ES laikā no 2014. gada līdz 2020. gadam ir piešķīrusi aptuveni 
15 miljardus EUR, tostarp 5,6 miljardus EUR aizdevumu veidā no Eiropas Investīciju bankas. 

Ar īpašajiem ziņojumiem ERP iepazīstina Eiropas Parlamentu un ES Padomi, kā arī citas 
ieinteresētās personas, tādas kā valstu parlamenti, nozares un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. 
Lielākā daļa no mūsu sagatavotajiem un ziņojumos iekļautajiem ieteikumiem tiek īstenota. Tas 
liecina, ka mūsu darbs dod labumu ES iedzīvotājiem. 

Īpašais ziņojums Nr. 12/2018 “Platjosla ES dalībvalstīs: neraugoties uz gūtajiem panākumiem, ne 
visi stratēģijas “Eiropa 2020” mērķi tiks sasniegti” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) 
ES 23 valodās. 
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