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Mimo poczynionych postępów poziom wykorzystania
usług dostępu do ultraszybkich sieci szerokopasmowych
jest znacznie niższy od docelowego – twierdzą kontrolerzy
UE
W nowym sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy dowodzi, że dostęp do sieci
szerokopasmowych wprawdzie się zwiększył, lecz nie wszystkie cele na 2020 r. zostaną
osiągnięte. Kontrolerzy twierdzą, że postępy w realizacji unijnego celu polegającego na
zapewnieniu, by do 2020 r. połowa europejskich gospodarstw domowych miała dostęp do
ultraszybkich sieci szerokopasmowych, są znacznie niższe od zakładanych. Dotyczy to zwłaszcza
obszarów wiejskich, które są wciąż słabiej podłączone do sieci niż miasta.
Prawie wszystkie państwa członkowskie osiągnęły wprawdzie cel zakładający zapewnienie
podstawowego dostępu do szerokopasmowego internetu, lecz cele polegające na zapewnieniu
do 2020 r. dostępu do szybkich (ponad 30 megabitów na sekundę – Mb/s) i ultraszybkich (ponad
100 Mb/s) sieci szerokopasmowych prawdopodobnie nie zostaną osiągnięte. W większości
państw członkowskich problemem są obszary wiejskie: w 14 z 28 państw członkowskich zasięg
szybkich sieci szerokopasmowych na tych obszarach nie przekroczył 50%. Co więcej, do połowy
2017 r. dostęp do ultraszybkich łączy internetowych uzyskało tylko 15% wszystkich gospodarstw
domowych.
– Aby Europa mogła utrzymać konkurencyjną pozycję w światowej gospodarce, z korzyścią dla
obywateli i rządów państw, niezbędne są łącza internetowe o dużej prędkości i szeroki dostęp do
internetu – stwierdziła Iliana Ivanova, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
odpowiedzialna za to sprawozdanie. – Istotne jest, by w przyszłości UE wyznaczała sobie
ambitne, lecz realistyczne cele w zakresie sieci szerokopasmowych – oraz aby była w stanie je
osiągnąć. Trybunał sformułował zalecenia dotyczące planowania strategicznego, otoczenia
regulacyjnego i pobudzenia konkurencji.

Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie sprawozdania specjalnego przyjętego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. Pełny
tekst sprawozdania dostępny jest na stronie: www.eca.europa.eu.
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Kontrolerzy przeprowadzili wizyty w pięciu państwach członkowskich – w Irlandii, Niemczech, na
Węgrzech, w Polsce i we Włoszech – a także konsultacje z krajowymi organami regulacyjnymi,
przedsiębiorstwami i stowarzyszeniami telekomunikacyjnymi oraz organizacjami konsumenckimi
i związkami zawodowymi.
Poniżej przedstawiono niektóre z najważniejszych kwestii poruszonych w sprawozdaniu:
Strategie szerokopasmowe mają zasadnicze znaczenie. We wszystkich państwach członkowskich
objętych wizytami kontrolnymi opracowano wprawdzie takie strategie, lecz niektóre z nich
zostały ukończone z opóźnieniem, a ich wartości docelowe nie zawsze były spójne z celami
określonymi na poziomie UE.
Konkurencja między dostawcami usług internetowych jest istotna z perspektywy rozwoju
infrastruktury sieci szerokopasmowych, lecz nie wszystkie skontrolowane państwa członkowskie
stworzyły odpowiednie otoczenie prawne i regulacyjne. Niektóre obszary, zwłaszcza te oddalone
od miast, nie są jednak atrakcyjne dla sektora prywatnego, a zatem istnieje ryzyko, że bez
wsparcia publicznego wystąpią na nich jeszcze większe trudności w osiągnięciu celów
dotyczących dostępu szerokopasmowego.
Potrzeby finansowe dotyczące infrastruktury szerokopasmowej na obszarach wiejskich
i podmiejskich nie zawsze były odpowiednio uwzględniane, a wsparcie z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego nie było ukierunkowane na obszary o największych potrzebach. Zdaniem Komisji
Europejskiej, aby osiągnąć cele strategii „Europa 2020” w zakresie dostępu szerokopasmowego
we wszystkich państwach członkowskich, niezbędne będą środki w wysokości nawet 250 mld
euro. Około połowy tej kwoty mogą pochłonąć potrzeby obszarów wiejskich.
Mimo powyższych trudności kontrolerzy są zdania, że Węgry, Irlandia i Włochy (tj. trzy z pięciu
państw członkowskich objętych wizytami kontrolnymi) będą w stanie osiągnąć cele ustalone
przez Komisję Europejską na 2025 r., jeżeli ich aktualne plany zostaną wdrożone zgodnie
z zamierzeniami. Dotyczyłoby to wszystkich gospodarstw domowych z dostępem do ultraszybkich
sieci szerokopasmowych, z możliwością modernizacji do prędkości 1 gigabita na sekundę (Gb/s).
Kontrolerzy sformułowali m.in. następujące zalecenia:
•
•
•

państwa członkowskie powinny opracować nowe plany na okres po 2020 r.;
Komisja Europejska powinna doprecyzować sposób stosowania wytycznych dotyczących
pomocy państwa i wspierać wysiłki państw członkowskich na rzecz pobudzenia
konkurencji na rynku usług sieci szerokopasmowych;
Europejski Bank Inwestycyjny powinien ukierunkować udzielane wsparcie na małe
i średnie projekty na obszarach, które w największym stopniu potrzebują wsparcia ze
środków publicznych.

Informacje dla redaktorów
Kontrolerzy zbadali działania podejmowane przez Komisję Europejską i państwa członkowskie na
rzecz osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” w zakresie dostępu szerokopasmowego:
zapewnienie wszystkim Europejczykom podstawowego dostępu do szerokopasmowego internetu
(do 30 Mb/s) do 2013 r.; zapewnienie wszystkim Europejczykom dostępu do szybkich sieci
szerokopasmowych (ponad 30 Mb/s) do 2020 r.; oraz zapewnienie, by do 2020 r. przynajmniej
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50% europejskich gospodarstw domowych korzystało z ultraszybkich sieci szerokopasmowych
(ponad 100 Mb/s).
Aby pomóc państwom członkowskim w osiągnięciu tych celów, w latach 2014–2020 UE zapewnia
wsparcie w wysokości około 15 mld euro, w tym 5,6 mld euro w postaci pożyczek z Europejskiego
Banku Inwestycyjnego.
Trybunał przedstawia swoje sprawozdania specjalne Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE,
a także innym zainteresowanym stronom, takim jak parlamenty narodowe, podmioty związane
z danym sektorem i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Zdecydowana większość
zaleceń formułowanych w tych sprawozdaniach jest wprowadzana w życie, co dowodzi korzyści
płynących z prac Trybunału dla obywateli UE.
Sprawozdanie specjalne nr 12/2018 pt. „Sieci szerokopasmowe w państwach członkowskich UE –
pomimo poczynionych postępów nie wszystkie cele strategii »Europa 2020« zostaną osiągnięte”
jest dostępne na stronie internetowej Trybunału (eca.europa.eu) w 23 językach UE.
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