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Po besedah revizorjev EU je napredek sicer dosežen, toda 
število naročnin na ultra hitre širokopasovne povezave še 
vedno bistveno zaostaja za zastavljenim ciljem 
Evropsko računsko sodišče v svojem novem poročilu ugotavlja, da se pokritost s 
širokopasovnimi povezavami sicer po celotni EU na splošno izboljšuje, vendar pa vsi cilji za 
leto 2020 vseeno ne bodo doseženi. Po besedah revizorjev bistveno zaostajamo za zastavljenim 
ciljem EU, da se zagotovi, da ima do leta 2020 polovica evropskih gospodinjstev ultra hitre 
širokopasovne povezave. Teh pa je zlasti na podeželskih območjih še vedno manj kot v mestih. 

Ciljno vrednost glede pokritosti z osnovnimi širokopasovnimi povezavami so sicer dosegle skoraj 
vse države članice, za ciljno vrednost glede hitrih (več kot 30 Mb/s) in ultra hitrih (več kot 100 
Mb/s) širokopasovnih povezav pa tega najverjetneje ne bomo mogli trditi. Podeželska območja 
ostajajo problematična v večini držav članic. V 14 od 28 držav članic je bila namreč pokritost s 
hitrimi širokopasovnimi povezavami na podeželskih območjih manj kot 50-odstotna. Poleg tega je 
bilo do sredine leta 2017 samo 15 % gospodinjstev naročenih na ultra hitre širokopasovne 
povezave.  

„Da bo Evropa tudi v prihodnje konkurenčna v svetovnem gospodarstvu ter v korist državljanov in 
vlad je bistvenega pomena zagotoviti visoke hitrosti internetnih povezav in dostop do njih, kar 
omogočajo širokopasovne povezave,“ je povedala članica Evropskega računskega sodišča Iliana 
Ivanova, ki je pristojna za poročilo. „Evropa si mora zastaviti ambiciozne in realistične cilje za 
širokopasovne povezave v prihodnosti – in jih tudi uresničiti. Sodišče izreka priporočila za področje 
strateškega načrtovanja, regulativnega okolja in spodbujanje konkurence.“  

Revizorji so obiskali pet držav članic – Irsko, Nemčijo, Madžarsko, Poljsko in Italijo – ter se 
posvetovali z nacionalnimi regulativnimi organi, združenji podjetij in telekomunikacijskih 
operaterjev, združenji potrošnikov in sindikati. 

Tole so nekatera najpomembnejša vprašanja, obravnavana v poročilu. 

http://www.eca.europa.eu/
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Strategije za širokopasovne povezave so ključnega pomena. Tovrstne strategije so pripravile vse 
obiskane države članice, toda nekatere so bile dokončane z zamudo, njihovi cilji pa niso bili vedno 
skladni s ciljni, določenimi na ravni EU. 

Konkurenca med operaterji je pomembna za razvoj širokopasovne infrastrukture, vendar pa vse 
obiskane države članice niso vzpostavile ustreznega pravnega in regulativnega okolja. Nekatera 
območja, zlasti tista bolj oddaljena od mest, niso privlačna za zasebni sektor. Brez javne podpore 
obstaja tveganje, da bodo ta območja tudi v prihodnje zaostajala pri dostopu do širokopasovnih 
povezav.  

Potrebe po financiranju širokopasovne infrastrukture na podeželskih in primestnih območjih se 
niso vedno ustrezno obravnavale, podpora Evropske investicijske banke pa ni bila osredotočena 
na območja, ki so pomoč najbolj potrebovala. Po podatkih Evropske komisije bo za dosego ciljnih 
vrednosti strategije Evropa 2020 za širokopasovne povezave v vseh državah članicah potrebnih 
do 250 milijard EUR. Približno pol tega zneska bo morda potrebnega za podeželska območja. 

Po besedah revizorjev bi bile lahko Madžarska, Irska in Italija (tj. tri od petih obiskanih držav 
članic) kljub tem težavam na dobri poti za dosego ciljev Evropske komisije za leto 2025, če bodo 
svoje načrte izvajale, kot je predvideno. Med te cilje spada tudi to, da bi imela vsa gospodinjstva 
dostop do ultra hitrih širokopasovnih povezav, ki se lahko nadgradijo na hitrost 1 Gb/s. 

Revizorji so izdali več priporočil, med drugim naslednja: 

• države članice naj razvijejo nove načrte za obdobje po letu 2020, 
• Evropska komisija naj pojasni uporabo smernic o državni pomoči in podpira prizadevanja 

držav članic za spodbujanje večje konkurence na področju širokopasovnih storitev,  
• Evropska investicijska banka naj svojo podporo osredotoči na majhne in srednje projekte 

na območjih, na katerih je podpora javnega sektorja najbolj potrebna. 

Pojasnila za urednike 

Revizorji so preučili ukrepanje Evropske komisije in držav članic za dosego ciljev strategije Evropa 
2020 za širokopasovne povezave: do leta 2013 vsem Evropejcem zagotoviti dostop do osnovnih 
širokopasovnih povezav (do 30 Mb/s); do leta 2020 vsem Evropejcem zagotoviti hitre 
širokopasovne povezave (več kot 30 Mb/s); do leta 2020 zagotoviti, da se vsaj 50 % evropskih 
gospodinjstev naroči na ultra hitre širokopasovne povezave (več kot 100 Mb/s).  

EU bo v podporo tem ciljem v obdobju 2014–2020 zagotovila približno 15 milijard EUR, vključno s 
5,6 milijarde EUR v obliki posojil Evropske investicijske banke. 

Evropsko računsko sodišče predstavlja svoja posebna poročila Evropskemu parlamentu in Svetu 
EU ter zainteresiranim stranem, kot so nacionalni parlamenti, deležniki v gospodarstvu in 
predstavniki civilne družbe. Velika večina priporočil Sodišča se izvede, kar dokazuje, da je delo 
Sodišča koristno za državljane EU. 

Posebno poročilo št. 12/2018 – Širokopasovne povezave v državah članicah EU: kljub napredku 
vsi cilji strategije Evropa 2020 ne bodo doseženi – je v 23 jezikih EU na voljo na spletišču ECA 
(eca.europa.eu).  
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