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GLOSAR IN KRATICE 

CEF Instrument za povezovanje Evrope  

Cilji evropske 
gigabitne družbe 2025 

Septembra 2016 je Komisija v sporočilu, splošno znanem kot 
gigabitna družba za leto 2025, opredelila tri strateške cilje za 
leto 2025, ki dopolnjujejo tiste, določene v digitalni agendi za 
leto 2020. 

Cilji strategije 
Evropa 2020 za 
širokopasovne 
povezave 

Cilji v zvezi s širokopasovnimi povezavami, ki so določeni v 
Evropski digitalni agendi, eni od sedmih vodilnih pobud strategije 
Evropa 2020, ki jo je Komisija sprejela leta 2010. Ti cilji so: (i) do 
leta 2013 vsem Evropejcem zagotoviti dostop do osnovnih 
širokopasovnih povezav (od 144 Kb/s do 30 Mb/s); (ii) do 
leta 2020 vsem Evropejcem zagotoviti pokritost s hitrimi 
širokopasovnimi povezavami ( > 30 Mb/s); in (iii) do leta 2020 
zagotoviti, da se vsaj 50 % ali več evropskih gospodinjstev naroči 
na ultra hitre širokopasovne povezave ( > 100 Mb/s). 

EFSI Evropski sklad za strateške naložbe 

ESRR Evropski sklad za regionalni razvoj  
EU Evropska unija 

Gb/s Enota za prenos podatkov, ki pomeni 1 000 000 000 bitov na 
sekundo. 

GD  generalni direktorat 
GD AGRI GD za kmetijstvo in razvoj podeželja 
GD CNECT GD za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo 
GD COMP GD za konkurenco  
GD ECFIN GD za gospodarske in finančne zadeve 

GD REGIO GD za regionalno in mestno politiko 

Hrbtenično omrežje osnovna strojna oprema za visoke hitrosti in prenosni vodi 
telekomunikacijskega omrežja (npr. medmrežja)  

Kb/s Enota za prenos podatkov, ki pomeni 1 000 bitov na sekundo. 

Mb/s Enota za prenos podatkov, ki pomeni 1 000 000 bitov na 
sekundo. 

Naročnina na ultra 
hitre širokopasovne 
povezave 

V okviru tega poročila je naročnina na ultra hitre širokopasovne 
povezave kazalnik, ki ga je izbrala Evropska komisija. Opredeljen 
je kot delež gospodinjstev, ki so naročena na širokopasovno 
povezavo, glede na skupno število gospodinjstev. 

Predhodne 
pogojenosti 

Pogoji, ki na podlagi vnaprej določenih meril veljajo kot nujni za 
uspešno in učinkovito uporabo podpore Unije. Pri pripravi 
operativnih programov Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Kohezijskega sklada in Evropskega socialnega sklada za 
programsko obdobje 2014–2020 so morale države članice 
oceniti, ali so ti pogoji izpolnjeni. Če niso bili izpolnjeni, je bilo 
treba pripraviti akcijske načrte, da se je zagotovila njihova 
izpolnitev do 31. decembra 2016. 
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Skladi ESI evropski strukturni in investicijski skladi 

Uveljavljeno podjetje 

Podjetje, ki je včasih delovalo kot monopol, vendar zdaj 
zagotavlja storitve konkurenčno. Številna uveljavljena podjetja 
so podedovala prednosti svojega nekdanjega monopolnega 
statusa (npr. omrežja in stranke). 
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POVZETEK 

O širokopasovni povezavi 

I. Širokopasovna povezava je skupni izraz, ki pomeni večje hitrosti medmrežnih povezav in 

zajema druge tehnične značilnosti, ki omogočajo zagotavljanje novih vsebin, aplikacij in 

storitev ali dostop do njih. Vse večji pomen digitalnih podatkov zdaj pomeni, da so dobre 

medmrežne povezave bistvene ne le za evropska podjetja, ki lahko tako ostanejo 

konkurenčna v svetovnem gospodarstvu, ampak tudi širše, saj spodbujajo socialno 

vključenost. 

II. EU je leta 2010 v okviru strategije Evropa 2020 določila tri ciljne vrednosti za 

širokopasovne povezave: do leta 2013 vsem Evropejcem zagotoviti dostop do osnovnih 

širokopasovnih povezav (do 30 megibitov na sekundo, Mb/s); do leta 2020 vsem 

Evropejcem zagotoviti hitre širokopasovne povezave (več kot 30 Mb/s); do leta 2020 

zagotoviti, da se vsaj 50 % ali več evropskih gospodinjstev naroči na ultra hitre 

širokopasovne povezave (več kot 100 Mb/s). Za podporo tem ciljem je EU sprejela vrsto 

politik in regulativnih ukrepov ter za obdobje 2014–2020 državam članicam dala na voljo 

približno 15 milijard EUR v okviru različnih virov in vrst financiranja, vključno s posojili 

Evropske investicijske banke (EIB) v višini 5,6 milijarde EUR.  

Kako je Sodišče opravilo revizijo 

III. Sodišče je preučilo uspešnost ukrepov, ki so jih sprejele Evropska komisija in države 

članice za dosego ciljev strategije Evropa 2020 za širokopasovne povezave.  

IV. Revizija je zajela programski obdobji 2007–2013 in 2014–2020 ter vse vire financiranja 

EU, vključno s podporo Evropske investicijske banke. Revizijsko delo Sodišča je tako 

potekalo v vseh tistih delih Komisije, ki imajo pomembno vlogo na področju 

širokopasovnih povezav, in v Evropski investicijski banki. Za podrobnejše razumevanje 

nacionalnih vprašanj se je revizija osredotočala na pet držav članic: Irsko, Nemčijo, 

Madžarsko, Poljsko in Italijo. Sodišče je obiskalo tudi številne druge deležnike (kot so 

nacionalni regulativni organi, podjetja in združenja telekomunikacijskih operaterjev, 

združenja potrošnikov in sindikati). 



7 

 

Kaj je Sodišče ugotovilo 

V. Sodišče je ugotovilo, da se pokritost s širokopasovnimi povezavami sicer po celotni EU 

izboljšuje, vendar pa ciljne vrednosti strategije Evropa 2020 ne bodo dosežene. Na 

podeželskih območjih, kjer je manj spodbud za zasebni sektor za naložbe v 

širokopasovne povezave, je še vedno manj tovrstnih povezav kot v mestih, prevzem 

ultra hitrih širokopasovnih povezav pa bistveno zaostaja za zastavljenimi ciljnimi 

vrednostmi. 

VI. Kar zadeva tri zastavljene ciljne vrednosti, so ciljno vrednost glede pokritosti z osnovnimi 

širokopasovnimi povezavami do leta 2013 dosegle skoraj vse države članice, za ciljno 

vrednost glede hitrih širokopasovnih povezav, ki naj bi bila dosežena do leta 2020, pa 

tega najverjetneje ne bomo mogli trditi. Podeželska območja ostajajo problematična v 

večini držav članic: do sredine leta 2017 je imelo 14 držav članic manj kot 50-odstotno 

pokritost na podeželskih območjih. Kar zadeva tretjo ciljno vrednost, tj. naročnine na 

ultra hitre širokopasovne povezave, je bilo do sredine leta 2017 samo 15 % 

gospodinjstev naročenih na medmrežne povezave teh hitrosti, medtem ko je ciljna 

vrednost 50 % gospodinjstev do leta 2020. Kljub tem težavam pa bi tri od preučenih 

petih držav v primeru, da bodo njihovi načrti izvedeni po predvidevanjih, lahko bile na 

dobri poti, da dosežejo cilje Komisije za leto 2025, med katerimi je tudi ta, da morajo vsa 

gospodinjstva imeti dostop do ultra hitrih širokopasovnih povezav, ki se lahko 

nadgradijo v 1 Gb/s. Države članice so podporo Komisije pozitivno ocenile, toda njeno 

spremljanje ni bilo usklajeno med generalnimi direktorati. 

VII. Strategije za širokopasovne povezave so razvile vse države članice, vendar so v tistih, ki 

jih je Sodišče preučilo, obstajale slabosti. Nekatere države članice so zamujale z 

dokončanjem svojih nacionalnih strategij, njihovi cilji pa niso bili vedno usklajeni s tistimi 

iz strategije Evropa 2020. Vse države članice niso obravnavale problemov v zvezi s svojo 

obstoječo internetno infrastrukturo (telefonsko infrastrukturo), ki bi lahko srednjeročno 

in dolgoročno vplivali na ustrezne hitrosti povezav. 

VIII. Na dosego ciljnih vrednosti držav članic v zvezi s širokopasovnimi povezavami so vplivali 

različni dejavniki. Financiranje na podeželskih in primestnih območjih ni bilo ustrezno 

obravnavano v treh državah članicah, ki jih je preučilo Sodišče, eden od velikih projektov 
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EIB, ki je prejel podporo iz Evropskega sklada za strateške naložbe, pa ni bil osredotočen 

na območja, na katerih je podpora javnega sektorja najbolj potrebna. Sodišče je 

ugotovilo, da je v dveh državah članicah težave povzročalo pravno in konkurenčno 

okolje. Poleg tega smo ugotovili, da je bilo v eni državi članici premalo usklajevanja med 

programskimi obdobji. 

Kaj Sodišče priporoča 

IX. Sodišče je izreklo priporočila za tri področja, in sicer za strateško načrtovanje, 

regulativno okolje in spodbujanje konkurence s financiranjem. Ta priporočila vključujejo 

naslednje: 

• države članice naj razvijejo nove načrte za obdobje po letu 2020, 

• Komisija naj pojasni uporabo smernic o državni pomoči, saj si jih nekatere države 

članice razlagajo na način, ki bi lahko omejeval njihove naložbe v širokopasovne 

povezave. Hkrati naj podpira prizadevanja držav članic za spodbujanje večje 

konkurence na področju širokopasovnih storitev s spodbujanjem vzpostavitve 

ustreznih omrežij in združevanjem manjših projektov v projekte kritične velikosti, 

kadar je to ustrezno, 

• EIB naj svojo podporo v okviru EFSI in Sklada za širokopasovno povezovanje Evrope 

osredotoči na majhne in srednje projekte na območjih, na katerih je podpora javnega 

sektorja najbolj potrebna, skladno s ciljem podpirati bolj tvegane projekte. 
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UVOD 

Širokopasovne povezave in njihov pomen 

1. Digitalni podatki, ki se prenašajo prek medmrežja, imajo vedno večjo vlogo v življenju 

državljanov, državnih uprav in podjetij. Da bi Evropa ostala konkurenčna v svetovnem 

gospodarstvu, so bistvene visoke stopnje hitrosti medmrežnih povezav in dostop do njih, kar 

omogočajo širokopasovne povezave. Na primer: 

• 10-odstotno povečanje širokopasovnih povezav v neki državi lahko privede do 1-

odstotne letne rasti BDP na prebivalca1, 

• 10-odstotno povečanje širokopasovnih povezav lahko v naslednjih petih letih poveča 

produktivnost dela za 1,5 %2, 

• naložbe v širokopasovne povezave bodo pripomogle tudi k zagotavljanju kakovostnega 

izobraževanja, spodbujanju socialne vključenosti ter zagotavljanju koristi v podeželskih in 

oddaljenih regijah.  

Nekateri deležniki3 menijo, da so širokopasovne povezave tako pomembne, da bi jih bilo 

treba obravnavati kot bistvene javne dobrine, kot so ceste, voda, elektrika in plin.  

2. Pojem „širokopasoven” v okviru dostopa do interneta nima posebnega tehničnega 

pomena, ampak se nanaša na kakršno koli infrastrukturo za hitri dostop do medmrežja, ki je 

vedno vključena in hitrejša od tradicionalnega klicnega dostopa. Komisija je določila tri 

kategorije hitrosti prenosa podatkov: 

• „osnovna širokopasovna povezava” za hitrosti med 144 Kb/s in 30 Mb/s; 

                                                      

1 L. Holt, M. Jamison, Broadband and contributions to economic growth: lessons from the US 
experience, Telecommunications Policy, zvezek 33, str. 575–581; Global Industry Leaders' Forum 
– inovacije, ki jih omogočajo širokopasovne povezave, ITU, 2011. 

2 Glej revidirano različico Evropske digitalne agende (2012). 

3 Na primer, Intelligent Community Forum Kanada in BDO Kanada. 
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• „hitra širokopasovna povezava” za hitrosti med 30 in 100 Mb/s ter 

• „ultra hitra širokopasovna povezava” za hitrosti nad 100 Mb/s. 

3. Omrežje s širokopasovnim dostopom je običajno sestavljeno iz treh delov: hrbteničnega 

omrežja, zalednih povezav (middle mile) in dostopovnih povezav (last mile) do končnih 

uporabnikov (glej sliko 1)4. 

Slika 1 – Segmenti širokopasovnega omrežja  

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

4. Pri ocenjevanju hitrosti medmrežnih povezav je treba razlikovati med hitrostjo prenosa 

podatkov s strežnika in na strežnik. Hitrost prenosa podatkov s strežnika se nanaša na hitrost 

prenosa podatkov z oddaljenega sistema, na primer pri brskanju po medmrežju ali 

pretakanju videoposnetkov, hitrost prenosa podatkov na strežnik pa se nanaša na hitrost 

prenosa podatkov na oddaljeni sistem, na primer pri videokonferencah. Druge tehnične 

značilnosti so vse bolj pomembne za zagotavljanje nekaterih storitev (kot so 

videokonference, računalništvo v oblaku, povezana vožnja in e-zdravje). Vrsta infrastrukture, 

ki se pri tem uporablja, določa zgornjo mejo hitrosti internetne povezave. Za širokopasovne 

storitve je na voljo pet vrst infrastrukture: optični vodi, koaksialni kabli, bakreni telefonski 

vodi, prizemne brezžične povezave (antenske lokacije / stolpi) in satelit (glej tabelo 1). Zaradi 

                                                      

4 Evropska komisija, Guide to high-speed broadband investment, 2014. 



11 

 

hitrega tehnološkega razvoja bi hitre širokopasovne storitve lahko zagotavljale tudi druge 

tehnologije (glej okvir 1). 

Tabela 1 – Vrste širokopasovne infrastrukture in sedanja komercialna tehnologija1 

Žična ali brezžična Infrastruktura Okvirna hitrost prenosa 
podatkov s strežnika  

Okvirna hitrost 
prenosa podatkov na 
strežnik 

Žična optični kabel  do 2,5 Gb/s do 1,2 Gb/s 

koaksialni kabel 300 Mb/s do 2 Gb/s do 50 Mb/s 

bakrena parica 5 Mb/s do 100 Mb/s do 10 Mb/s 

Brezžična prizemna brezžična 
povezava 

60 Mb/s do 10 Mb/s 

satelit do 20 Mb/s do 8 Mb/s 

1 Dejanska hitrost, zagotovljena strankam, je odvisna od ponudnika in tehnične nadgradnje. 

Vir: analiza Evropskega računskega sodišča na podlagi švedskega podjetja Acreo Swedish ICT. 

Okvir 1 – Razvoj tehnologije  

 – Hibridne medmrežne rešitve so kombinacija omrežja z bakrenimi telefonskimi vodi in mobilnega 

omrežja 4G, pri katerem se z uporabo posebnega prehoda (vrste modema) poveča hitrost 

medmrežne povezave za stranke. Ta rešitev se že uporablja v Belgiji in na Nizozemskem. Hitrost 

internetnih povezav na območjih s prej slabo pokritostjo pa zdaj znaša 30 Mb/s. 

 – Satelitska panoga trenutno zagotavlja naslednjo generacijo širokopasovnih povezav prek satelita. 

Najnovejši inovacij na tem področju sta visokozmogljivi sateliti in negeostacionarni sateliti v zemeljski 

orbiti. Z uporabo teh vrst satelitov se bodo povezave hitrosti nad 30 Mb/s v prihodnosti lahko 

ponujale večjemu številu strank na podeželskih ali oddaljenih območjih. 

 – 5G ali mobilna omrežja pete generacije so standardi prihodnosti na področju brezžičnih 

telekomunikacij. Cilj načrtovanja 5G so višje zmogljivosti od trenutnih zmogljivosti 4G, ki omogočajo 

večjo gostoto uporabnikov mobilnih širokopasovnih povezav ter podpirajo strojno komunikacijo med 

posameznimi napravami, ki bo zanesljivejša in množična. Mobilno omrežje 5G je sestavljeno iz treh 

elementov: (1) okrepljene mobilne širokopasovne povezave, (2) močnega interneta stvari, (3) ključnih 

storitev (kot so avtomobili brez voznika). Za mobilno omrežje 5G je potrebna infrastruktura, ki temelji 
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na optičnih vlaknih, pri čemer mora mobilno omrežje 5G dopolnjevati širokopasovna omrežja visoke 

hitrosti v bližini končnega uporabnika, ne pa jih nadomeščati. 

5. Vsaka od teh tehnologij ima svoje značilnosti, pa tudi stroške in koristi. Obstoječa 

infrastruktura z bakrenimi telefonskimi vodi je najcenejša tehnologija, ki omogoča najnižje 

hitrosti internetnih povezav, infrastruktura z optičnimi vlakni pa omogoča najvišje hitrosti z 

večjimi stroški. Zaradi uporabe interneta stvari v prihodnosti (glej okvir 2) bodo morala ta 

omrežja zagotavljati večje hitrosti, obseg in zanesljivost5. Na splošno je uvedba tehnologije, 

ki zagotavlja višje hitrosti, dražja od tiste, ki zagotavlja nižje hitrosti, čeprav so stroški 

njenega vzdrževanja nižji. Poleg tega se bodo takrat, ko se bodo prenehala uporabljati 

obstoječa omrežja, verjetno postopno znižali tudi stroški operaterjev za upravljanje. 

Okvir 2 – Internet stvari 

Internet stvari je mreža fizičnih naprav z zmožnostjo prenosa podatkov brez potrebne interakcije 

med ljudmi ali med človekom in računalnikom. Primeri so: pametni domovi (npr. nadzor termostata, 

luči, glasbe), pametna mesta (npr. nadzor uličnih svetilk, semaforjev, parkirišč), avtomobili brez 

voznika, pametno kmetovanje (združevanje podatkov o vlagi tal ali uporabi pesticidov z napredno 

tehnologijo slikanja). 

Politike EU za širokopasovne povezave 

6. Strategija Evropa 2020, ki je bila uvedena leta 2010, je dolgoročna strategija EU za 

pametno, trajnostno in vključujočo rast6. Zajema sedem vodilnih pobud. Ena od teh, 

„Evropska digitalna agenda”7, določa ciljne vrednosti za hitre in ultra hitre medmrežne 

povezave, s katerimi bi se čim bolj izkoristil družbeni in gospodarski potencial informacijskih 

                                                      

5 The State of Broadband, Broadband Commission for Sustainable Development, ITU & Unesco, 
september 2017. 

6 COM(2010) 2020 – Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast. 

7 COM(2010) 245. 
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in komunikacijskih tehnologij (IKT), zlasti medmrežja, za državljane in podjetja EU. Evropska 

digitalna agenda, posodobljena leta 20128, določa tri cilje za širokopasovne povezave: 

- do leta 2013 vsem Evropejcem zagotoviti osnovne širokopasovne povezave, 

- do leta 2020 vsem Evropejcem zagotoviti pokritost s hitrimi širokopasovnimi 

povezavami ( > 30 Mb/s) ter  

- do leta 2020 zagotoviti, da se vsaj 50 % ali več evropskih gospodinjstev naroči na ultra 

hitre širokopasovne povezave (> 100 Mb/s).  

Prvi dve ciljni vrednosti sta osredotočeni na zagotovitev določenih hitrosti, tretja pa se 

nanaša na zahtevo glede uporabnikov. Te ciljne vrednosti so postale referenca za javno 

politiko po vsej EU, poleg tega pa so služile kot usmeritev za javne in zasebne naložb. 

Primerljive ciljne vrednosti za ZDA so predstavljene v okviru 3. 

Okvir 3 – Ciljne vrednosti v zvezi s širokopasovnimi povezavami v ZDA  

ZDA so marca 2010 sprejele nacionalni načrt za širokopasovne povezave z naslovom Connecting 

America. V njem je bilo priporočeno, naj država sprejme in skuša uresničiti šest ciljev za leto 2020, od 

katerih je bil prvi ta, da mora vsaj 100 milijonov gospodinjstev ZDA imeti cenovno ugoden dostop do 

povezav z dejanskimi hitrostmi prenosa podatkov s strežnika vsaj 100 megabitov na sekundo in 

dejanskimi hitrostmi prenosa podatkov na strežnik vsaj 50 megabitov na sekundo. Cilji tako niso 

zajemali celotnega prebivalstva, ciljne vrednosti pa so se nanašale na dejanske hitrosti prenosa 

podatkov s strežnika in na strežnik.  

7. Komisija je leta 2010 določila skupni okvir za ukrepanje na ravni EU in na ravni držav 

članic za dosego teh ciljnih vrednosti. Zahteve za države članice so vključevale: (i) razvoj in 

uresničitev načrtov na področju širokopasovnih povezav do leta 2012; (ii) sprejetje ukrepov, 

vključno s pravnimi določbami, za lajšanje naložb v širokopasovne povezave; ter (iii) uporabo 

strukturnih skladov in skladov za razvoj podeželja v celoti.  

                                                      

8 COM(2012) 784. Ker je to sporočilo Komisije, pomeni mehko pravo EU, ki ni pravno zavezujoče. 
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8. Septembra 2016 je Komisija v sporočilu, splošno znanem kot gigabitna družba za 

leto 20259, opredelila tri strateške cilje za leto 2025, ki dopolnjujejo tiste, določene v 

digitalni agendi za leto 2020:  

- vsaj 1-gigiabitna povezljivost10 za vse glavne spodbujevalce socialno-ekonomskega 

razvoja (kot so šole, prometna vozlišča in glavni izvajalci javnih storitev), 

- neprekinjena pokritost z omrežji 5G za vsa mestna območja in vse glavne prizemne 

prometne poti,  

- dostop vseh evropskih gospodinjstev, v mestih in na podeželju, do medmrežne 

povezljivosti s hitrostjo prenosa podatkov s strežnika vsaj 100 Mb/s, ki se lahko nadgradi 

v gigabitno hitrost.  

Finančna podpora EU za infrastrukture širokopasovnih povezav 

9. Evropska komisija je leta 2013 ocenila, da bo za dosego ciljnih vrednosti v zvezi s 

širokopasovnimi povezavami do leta 2020 potrebnih 250 milijard EUR11. Vendar pa bi s 

ponovno uporabo obstoječe infrastrukture in uspešnim izvajanjem direktive o zmanjšanju 

stroškov12 te stroške lahko znižali13.  

10. Telekomunikacijski sektor je največji zasebni vlagatelj v širokopasovne infrastrukture. 

Nekateri tržni segmenti, kot so podeželska območja, zasebnim vlagateljem niso zanimivi. Za 

zagotovitev sprejemljive širokopasovne povezljivosti na teh območjih je zato potrebno 

financiranje javnega sektorja bodisi na nacionalni, regionalni ali občinski ravni. EU je dodatni 

                                                      

9 COM(2016) 587. 

10 Gigabit na sekundo je 1 000 Mb/s, kar pomeni znatno višjo ciljno vrednost od tiste, določene v 
strategiji Evropa 2020. 

11 Evropska komisija, The socio-economic impact of bandwith, 2013, str. 207. 

12 Direktiva 2014/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o ukrepih za znižanje 
stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti (UL L 155, 23.5.2014, 
str. 1). 

13 Fibre to the Home Council Europe, kratko poročilo, Costs for fibre based Gigabit Society 
significant but achievable, konferenca FTTH, Marseille, 16. februar 2017. 
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vir financiranja, ki dopolnjuje druge vire javnega financiranja (nacionalnega regionalnega ali 

lokalnega) na območjih, za katera je značilno nedelovanje trga. V nekaterih državah članicah 

lahko pomeni glavni vir javnega financiranja. 

11. Za programsko obdobje 2014–2020 je državam članicam v okviru financiranja EU za 

spodbujanje širokopasovnih povezav na voljo skoraj 15 milijard EUR, vključno z 

5,6 milijarde EUR posojil EIB, kar je precejšnje povečanje glede na 3 milijarde EUR, kolikor je 

bilo na voljo za obdobje 2007–2013. To predstavlja približno 6 % vseh potrebnih naložb. 

Obstaja pet glavnih virov financiranja (glej tabelo 2). 

Tabela 2 – Povzetek virov financiranja za programski obdobji 2007–2013 in 2014–2020 

Vir financiranja Vrsta podpore Znesek v programskem 
obdobju 

(v milijonih EUR) 

  2014–2020  2007–2013 

Evropski strukturni in investicijski skladi (skladi ESI): 
 Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)  

 
nepovratna 

sredstva 

 
6 019 

 
2 456 

 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
(EKSRP) 

nepovratna 
sredstva 

921  
 

282 

Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI)1 posojila 2 032  – 

Instrument za povezovanje Evrope (IPE) 
Dolžniški instrument IPE 

Pobuda WIFI4EU 

 
posojila 

nepovratna 
sredstva 

 
16 

120 

 

Sklad za širokopasovno povezovanje Evrope (CEBF), 
od tega: 

Komisija 
EIB in EFSI 

lastniški 
kapital 

240 
100 
140 

– 

Evropska investicijska banka (EIB)  posojila 5 600   

Skupaj na voljo  14 948 2 738 

1 Zneski EFSI so s konca junija 2017. 

Vir: analiza Evropskega računskega sodišča na podlagi podatkov Komisije in EIB 

12. Komisija skupaj z državami članicami upravlja strukturne sklade (ESRR, EKSRP). Komisija 

zagotavlja tudi jamstvo v podporo projektom, ki jih financira EIB. EIB je odgovorna za 

upravljanje svojih posojil in Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI). Komisija upravlja 
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instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) in del razpoložljivih finančnih sredstev za 

širokopasovne povezave naj bi se predvidoma investiral v sklad za širokopasovno 

povezovanje Evrope (CEBF). CEBF bo upravljal neodvisni upravljavec skladov, delovati pa bo 

moral v skladu s pristojnostmi, o katerih se bodo dogovorili EIB, Komisija in drugi partnerji pri 

financiranju.  

OBSEG REVIZIJE IN REVIZIJSKI PRISTOP 

13. Sodišče je preučilo uspešnost ukrepov, ki so jih sprejele Evropska komisija, države članice 

in EIB za dosego ciljev strategije Evropa 2020 za širokopasovne povezave. To je zlasti 

pomembno zato, ker se približuje rok leta 2020 in ker je Komisija sporočila nove cilje za 

leto 2025. Sodišče je zato preučilo: 

- ali je verjetno, da bodo države članice dosegle cilje strategije Evropa 2020 za 

širokopasovne povezave in ali je Komisija te dosežke spremljala,  

- ali so države članice razvile ustrezne strategije za dosego teh ciljev ter 

- ali so države članice uspešno izvajale svoje strategije – vključno z ukrepi in izbranimi viri 

financiranja (vključno z EIB) ter vzpostavljenim regulativnim, konkurenčnim in 

tehnološkim okoljem.  

Sodišče je preučilo tudi podporo Komisije v zvezi s temi tremi temami. 

14. Revizija je zajela vse vire financiranja, navedene v tabeli 2: ESRR, EKSRP, IPE, EFSI, 

posojila EIB in CEBF. Osredotočena je bila na pet držav članic: Irsko, Nemčijo, Madžarsko, 

Poljsko in Italijo. Te države predstavljajo približno 40 % prebivalstva EU in so bile izbrane, da 

bi se zagotovilo ustrezno ravnovesje glede geografske porazdelitve in vidikov širokopasovne 

pokritosti, kot so posebnosti podeželja in stroški naročnine. Revizija je zajemala programski 

obdobji 2007–2013 in 2014–2020. 

15. Na ravni EU je revizija zajela vse generalne direktorate Komisije, ki imajo pomembno 

vlogo na področju širokopasovnih povezav14, ter EIB v zvezi z EFSI in CEBF. Revizijska ekipa je 

                                                      

14 GD CNECT, GD REGIO, GD AGRI, GD ECFIN in GD COMP. 
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obiskala različne relevantne deležnike in nevladne organizacije v Bruslju in državah članicah: 

združenja telekomunikacijskih operaterjev, potrošnikov in podjetij. Obiski v preučenih 

državah članicah so vključevali ministrstva, odgovorna za oblikovanje in izvajanje strategije 

na področju širokopasovnih povezav, organe, pristojne za upravljanje programov, ki se 

financirajo iz skladov ESI, kompetenčne urade za širokopasovne povezave in nacionalne 

regulativne organe. Pri pripravi opažanj, sklepov in priporočil iz tega poročila pa so sodelovali 

tudi strokovnjaki za telekomunikacije. 

OPAŽANJA 

Pokritost s širokopasovnimi povezavami v EU se sicer izboljšuje, vendar nekatere ciljne 

vrednosti strategije Evropa 2020 verjetno ne bodo dosežene 

16. Sodišče je pregledalo napredek, ki so ga države članice dosegle od leta 2010 pri 

uresničevanju treh ciljnih vrednosti digitalne agende (glej odstavka 6 in 7). Upoštevalo je 

tudi, ali je verjetno, da države članice dosežejo ciljne vrednosti za leto 2025, ter ocenilo 

nadzor Komisije in njeno podporo državam članicam. 

Vse države članice so do leta 2016 dosegle ciljno vrednost glede pokritosti z osnovnimi 

širokopasovnimi povezavami 

Ciljna vrednost 1: do leta 2013 vsem Evropejcem zagotoviti osnovne širokopasovne 

povezave  

17. Ob koncu leta 2013 so vse države članice razen treh baltskih (Estonije, Latvije in Litve) 

dosegle ciljno vrednost glede pokritosti z osnovnimi širokopasovnimi povezavami. Do konca 

junija 2016 so praktično vsi državljani EU imeli dostop do osnovnih širokopasovnih omrežij, 

98 % gospodinjstev pa je imelo dostop do fiksnih širokopasovnih povezav.  
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Dve od petih preučenih držav članic bi lahko do leta 2020 dosegli ciljno vrednost glede 

pokritosti s povezavami hitrosti najmanj 30 Mb/s, toda podeželska območja ostajajo 

problematična v večini držav članic 

Ciljna vrednost 2: do leta 2020 vsem Evropejcem zagotoviti pokritost s hitrimi 

širokopasovnimi povezavami (> 30 Mb/s) 

18. V zvezi s to ciljno vrednostjo je Sodišče v večini držav članic ugotovilo bistvene izboljšave. 

Delež gospodinjstev, ki imajo dostop do širokopasovnih povezav, se je v celotni EU povečal z 

48 % leta 2011 na 80 % junija 2017. Malta je takrat tudi že dosegla ciljno vrednost. Vendar pa 

še vedno obstajajo pomembne razlike med državami članicami: Grčija in Francija sta dosegli 

približno 50-odstotno pokritost, nadaljnjih sedem držav članic pa je še vedno pod 80 % (glej 

sliko 2). 
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Slika 2 – Pokritost s povezavami hitrosti 30 Mb/s v vseh državah članicah v letih 2011 in 

2017  

 
Opomba: Podatki za Ciper in Hrvaško za leto 2011 niso bili na voljo. 

Vir: analiza Sodišča na podlagi podatkov Komisije 

19. V petih revidiranih državah članicah je bil opažen tudi trend vse večje pokritosti med 

letoma 2011 in 2017 (glej sliko 3). Madžarska, Irska in Italija so s kombinacijo zasebnih in 

javnih naložb od leta 2011 bistveno povečevale pokritost s hitrimi širokopasovnimi 

povezavami. Poleg tega nameravajo te države pokritost še dodatno povečati na podeželskih 

in primestnih območjih. 

20. Toda za Irsko in Italijo je Sodišče ugotovilo, da glede na njun dosedanji napredek in 

trenutne načrte ni verjetno, da bodo povezave hitrosti 30 Mb/s na voljo vsem državljanom 
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do leta 2020. Dve državi članici, tj. Madžarska in Nemčija, pa bi glede na svoje načrte za 

uvedbo lahko dosegli 100-odstotno pokritost prebivalstva s povezavami hitrosti 30 Mb/s do 

leta 2020. Poljski načrti za uvedbo konec leta 2017 niso vključevali pokritosti 13 % 

gospodinjstev do leta 2020, in sicer predvsem v primestnih in podeželskih območjih (glej 

odstavek 57). 

Slika 3 – Razvoj pokritosti s povezavami hitrosti 30 Mb/s v petih preučenih državah 

članicah od leta 2011 do leta 2017  

 
Vir: analiza Sodišča na podlagi podatkov Komisije 

21. To splošno povečanje pokritosti s hitrimi širokopasovnimi povezavami skriva precejšnje 

razlike med pokritostjo v mestnih in podeželskih območjih. V celotni EU je v letu 2016 

pokritost na podeželskih območjih zajemala 47 % gospodinjstev, medtem ko je bilo splošno 

povprečje 80 %15. Samo v treh, sorazmerno majhnih ali urbaniziranih državah članicah – na 

                                                      

15 Razlike med mestnimi in podeželskimi območji je v svojem govoru novembra 2017 poudaril 
komisar Hogan: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014–
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Malti, v Luksemburgu in na Nizozemskem – je bila pokritost na podeželskih območjih enaka 

pokritosti v mestnih območjih (glej sliko 4). V številnih državah članicah je pokritost v 

podeželskih območij bistveno nižja od skupne pokritosti, v 14 državah članicah pa je 

pokritost s širokopasovnimi povezavami visoke hitrosti v podeželskih območjih manj kot 50-

odstotna. Brez dobre pokritosti s širokopasovnimi povezavami v podeželskih območjih 

obstaja tveganje, da bodo ta območja prikrajšana za gospodarske in socialne koristi, ki jih 

tovrstne povezave prinašajo (glej odstavek 1).  

22. Cilj posodobljenega nacionalnega načrta Francije za širokopasovne povezave iz leta 2013 

je bila pokritost celotnega prebivalstva s povezavami hitrosti 30 Mb/s do leta 2022 in 

pokritost 80 % prebivalstva s povezavami prek optičnih kablov. Vendar je v poročilu iz 

januarja 2017 francosko računsko sodišče izrazilo pomisleke glede primernosti uporabe 

optičnih kablov v nekaterih območjih, ker so njihovi stroški visoki, časovnica izvajanja pa 

predolga. Francija zdaj za nekatera območja preučuje uporabo drugih tehnologij, kot so 

fiksne brezžične povezave 4G.  

                                                      

2019/hogan/announcements/speech-broadband-competence-office-launch-event-20th-
november-2017-brussels_en. 
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Slika 4 – Pokritost s povezavami hitrosti 30 Mb/s na podeželskih območjih v primerjavi s 

skupno pokritostjo v letu 2017 

 
Vir: analiza Sodišča na podlagi podatkov Komisije 

Večina preučenih držav članic verjetno ne bo dosegla ciljne vrednosti glede naročnine na 

ultra hitre širokopasovne povezave do leta 2020 … 

Ciljna vrednost 3: do leta 2020 zagotoviti, da se vsaj 50 % ali več evropskih gospodinjstev 

naroči na ultra hitre širokopasovne povezave (> 100 Mb/s). 

23. Razpoložljivost ultra hitrih širokopasovnih povezav je predpogoj za to, da se 

gospodinjstva naročajo na storitve hitrosti 100 Mb/s. Vendar pa so naročnine odvisne tudi 

od povpraševanja in številnih spremenljivk, kot so starost in izobrazba populacije, cena 

naročnine in kupna moč. Ciljna vrednost 3 je še vedno velik izziv za vse države članice. 

Čeprav se je število naročnin od leta 2013 povečalo, pa je bilo leta 2017 še vedno pod 20 % v 

19 državah članicah, kar je daleč pod 50-odstotno ciljno vrednostjo. V celotni EU je bilo sredi 
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leta 2017 le 15 % evropskih gospodinjstev naročenih na povezave hitrosti najmanj 100 Mb/s 

(glej sliko 5). Sodišče ugotavlja, da ciljne vrednosti gigabitne družbe za leto 2025 

(odstavek 8) ne vključujejo ciljne vrednosti za naročanje na ultra hitre širokopasovne 

povezave. 

Slika 5 – Naročnine na povezave hitrosti 100 Mb/s v letih 2013 in 2017 

 
Vir: analiza Sodišča na podlagi podatkov Komisije 

24. V petih preučenih državah članicah se je odstotek naročnin na ultra hitre širokopasovne 

povezave v letu 2017 gibal od 5 % do skoraj 30 %. V teh petih državah članicah (razen 

Madžarske) stopnja povečanja naročnin, opažena po letu 2013, ne bo zadostovala za dosego 

50-odstotne ciljne vrednosti glede naročnin do leta 2020 (glej sliko 6).  
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Slika 6 – Rast števila naročnin na povezave hitrosti 100 Mb/s v petih preučenih državah 

članicah v obdobju 2013–2017 

 
Vir: analiza Sodišča na podlagi podatkov Komisije 

… tri od preučenih držav članic pa bi glede na svoje sedanje načrte lahko bile na dobri poti, 

da dosežejo ciljne vrednosti za leto 2025 

25. V sporočilu Komisije iz leta 2016 o gigabitni družbi so bili določeni trije strateški cilji za 

leto 2025. Ti dopolnjujejo cilje, določene v digitalni agendi za leto 2020, in zahtevajo hitrosti 

100 Mb/s do 1 Gb/s.  

26. Kot je pojasnjeno zgoraj (glej odstavek 20), Irska in Italija verjetno ne bosta dosegli 100-

odstotne pokritosti s povezavami hitrosti 30 Mb/s do leta 2020. Toda če bodo njuni sedanji 

načrti izvedeni po pričakovanjih, bosta državi skupaj z Madžarsko na dobri poti, da dosežeta 

ciljne vrednosti za leto 2025. V teh državah članicah tehnologije, ki se uporabljajo za 

povečanje pokritosti, predvsem koaksialni in optični kabli, omogočajo hitrosti nad 100 Mb/s, 

ki se v nekaterih primerih lahko nadgradijo v 1 Gb/s. Drugi dve državi članici bosta morali 

svoje načrte prilagoditi tako, da bodo odražali ciljne vrednosti za leto 2025. 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

2013 2014 2015 2016 2017

Naročnina na 100 Mb/s 
(v % prebivalstva)

Ciljna vrednost 50 %

HU

IE

PL
DE

IT



25 

 

Države članice so podporo Komisije pozitivno ocenile, toda njeno spremljanje ni usklajeno 

med generalnimi direktorati 

27. Sodišče je preučilo, ali je Komisija državam članicam zagotovila navodila o širokopasovnih 

povezavah in jih podpirala pri praktičnem izvajanju njihovih načrtov. Ocenilo je, ali je 

Komisija podprla države članice pri spremljanju njihovih dosežkov, vključno s tem, ali je 

spodbujala države članice k obravnavanju pomanjkljivosti glede doseganja ciljev za 

širokopasovne povezave. 

Navodila in podpora Komisije so zajemali več različnih vprašanj in so se neprekinjeno 

uporabljali za izboljšanje izvajanja 

28. Komisija je pripravila vrsto navodil, ki se nanašajo na različne teme. To je vključevalo 

sporočila (kot so Smernice Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro 

postavitvijo širokopasovnih omrežij16), obrazložitvena navodila na več področjih, ki so jih za 

Komisijo pripravile tretje strani (kot sta Guide to High-Speed Broadband Investment17 in The 

broadband State aid rules explained, An eGuide for Decision Makers18), pa tudi razširjanje 

dobre prakse. Primer koristnih navodil, ki jih je pripravila Komisija, je v okviru 4. 

Okvir 4 – Kartiranje širokopasovnih povezav 

Kartiranje je ključni element načrtovanja širokopasovnih omrežij, ki je tudi podlaga za oceno državnih 

pomoči EU za te projekte. Kartiranje širokopasovnih omrežij omogoča uspešnejše usmerjanje 

finančnih sredstev in olajšuje načrtovanje. Slabo načrtovanje pa lahko privede do manjše 

rentabilnosti javnih in tudi zasebnih naložb.  

Kartiranje širokopasovnih povezav je zbiranje in predstavitev podatkov v zvezi z uvedbo 

širokopasovnih povezav. To kartiranje ni povezano le z georeferenčno vizualizacijo, ampak zajema 

celotni proces zbiranja podatkov. To so lahko podatki o uvajanju širokopasovne infrastrukture, tj. 

                                                      

16 Smernice Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo 
širokopasovnih omrežij, sporočilo Komisije 2013/C 25/01. 

17 Različica 1.1, 22.10.2014, ki nadomešča predhodno objavljeni dokument Guide to Broadband 
Investment, 2011. 

18 Končno poročilo, 2013, WIK-Consult GmbH (SMART 2013/0064). 
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bakrenih paric ali optičnih kablov, lahko pa se nanašajo tudi na infrastrukturo, kot so vodi in cevi. 

Poleg tega je treba pri kartiranju širokopasovnih povezav upoštevati tudi dejansko ponudbo 

širokopasovnih storitev in povpraševanje po njih ter obstoječe in načrtovane naložbe v 

širokopasovno infrastrukturo.  

V študiji, ki jo je naročila Komisija19, so bile pregledane pobude za kartiranje širokopasovnih povezav 

in infrastrukture v Evropi in po svetu, razvite pa so bile tudi štiri vrste kartiranja širokopasovnih 

povezav: kartiranje infrastrukture, naložb, storitev in povpraševanja. Javno dostopni zemljevidi in 

statistični podatki so najbolj vidni izidi kartiranja širokopasovnih povezav v državah članicah EU in v 

večini primerov so kombinacija vseh štirih vrst kartiranja širokopasovnih povezav.  

29. Komisija poleg pisnih navodil zagotavlja tudi praktično tehnično podporo (npr. 

JASPERS20), strokovno znanje in navodila za države članice v različnih okvirih (npr. 

izpolnjevanje predhodnih pogojenosti, vključno s kartiranjem, kakor je navedeno zgoraj21, in 

izvajanje operativnih programov). Komisija je ustanovila tudi evropsko mrežo kompetenčnih 

uradov za širokopasovne povezave (glej okvir 5). 

30. Pet preučenih držav članic je Sodišču poročalo, da so formalno in neformalno podporo 

Komisije ocenile kot pozitivno.  

Okvir 5 – Evropska mreža kompetenčnih uradov za širokopasovne povezave  

Novembra 2015 so komisarji GD CNECT, GD AGRI in GD REGIO države članice pozvali k 

prostovoljnemu sodelovanju pri vzpostavitvi mreže kompetenčnih uradov za širokopasovne 

povezave, ki bi svetovali državljanom in podjetjem ter zagotavljali tehnično podporo predstavnikom 

                                                      

19 Broadband and infrastructure mapping study SMART 2012/0022, TÜV Rheinland in WIK Consult 
za Evropsko komisijo, 2014. 

20 Skupna pomoč pri podpori projektov v evropskih regijah. Pomoč JASPERS za širokopasovne 
povezave je zajemala predvsem podporo državam članicam pri analizi stroškov in pripravi vlog 
za financiranje večjih projektov v okviru ESRR. Za več informacij o JASPERS glej Posebno poročilo 
Evropskega računskega sodišča št. 1/2018 z naslovom Skupna pomoč pri podpori projektov v 
evropskih regijah (JASPERS) – čas za boljše usmerjanje. 

21 Leta 2017 se je Komisija odločila, da bo do leta 2018 uvedla enotno metodologijo za kartiranje. 



27 

 

lokalnih in regionalnih organov glede načinov uspešnega vlaganja v širokopasovne povezave, med 

drugim tudi z uporabo sredstev EU.  

Kompetenčni uradi za širokopasovne povezave so bili vzpostavljeni do konca leta 2016. Januarja 2017 

je Komisija vzpostavila še mehanizem za podporo, ki pomaga kompetenčnim uradom za 

širokopasovne povezave pri vodenju dogodkov, delavnic in seminarjev usposabljanj ter spletnih 

forumov o temah, ki so zanje pomembne. Morebitna prednost mreže kompetenčnih uradov za 

širokopasovne povezave je to, da lahko ti uradi obravnavajo širši razpon vprašanj in nalog, vključno s 

političnimi vprašanji, kot bi jih lahko tehnični strokovnjaki. 

Komisija razvoj širokopasovnih povezav sicer redno spremlja, ampak ne dovolj usklajeno  

31. Komisija redno spremlja stanje na področju širokopasovnih povezav v državah članicah in 

informacije o tem združuje na ravni EU. Vendar pa med generalnimi direktorati Komisije ni 

skupnega spremljanja, ki bi podpiralo dosego ciljnih vrednosti v zvezi s širokopasovnimi 

povezavami iz strategije Evropa 2020.  

32. Uslužbenci GD CNECT letno obiskujejo države članice ter pripravljajo tržna in regulativna 

poročila, kot sta indeks za digitalno gospodarstvo in družbo (DESI) in poročilo o digitalnem 

napredku v Evropi (EDPR). Na podlagi teh dokumentov države članice primerjajo svoje 

dosežke v določenem času in z drugimi državami članicami. Komisija sicer zbira ustrezne 

podatke ter je o njih poročala v poročilu o digitalnem napredku v Evropi (EDPR) in v poročilih, 

ki so se objavljala pred njim, vendar pa kazalniki povezljivosti, o katerih poroča DESI, ne 

zajemajo ciljne vrednosti 3 (50 % gospodinjstev z naročninami na povezave nad 100 Mb/s). 

33. Spremljanje GD REGIO temelji na kazalnikih, določenih za posamezne operativne 

programe, in se izvaja v okviru odborov za spremljanje, v katerih ima Komisija svetovalno 

vlogo, in v okviru letnih poročil o izvajanju. Skupni kazalnik izložkov, ki ga je Komisija 

opredelila za porabo iz ESRR, ne omogoča spremljanja napredka pri doseganju vseh treh 

ciljnih vrednosti digitalne agende 2020, saj je opredeljen kot „dodatna gospodinjstva z 

dostopom do širokopasovnih povezav hitrosti najmanj 30 Mb/s“ in ni razdeljen na hitre (nad 

30 Mb/s) in ultra hitre širokopasovne povezave (nad 100 Mb/s). To velja tudi za EKSRP, za 

katerega je GD AGRI opredelil kazalnik izložkov kot „prebivalci, deležni izboljšanih 
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storitev/infrastrukture (informacijska tehnologija ali drugo)“.  Niti skupni kazalnik za ESRR 

niti za EKSRP ne razlikujeta med hitrimi in ultra hitrimi širokopasovnimi povezavami.  

34. Pri preučitvi izbranih držav članic so se pokazale številne zamude, ki vplivajo na 

doseganje ciljnih vrednosti strategije Evropa 2020. Irska ima od leta 2015 zamude pri 

izvajanju nacionalnega načrta za širokopasovne povezave. V Nemčiji so bila pogajanja o 

produktu za lokalni razvezani virtualni dostop (VULA) (odstavek 48) zamudna, kar bi lahko 

imelo škodljive učinke na konkurenco. V primeru Poljske pa pri spremljanju operativnih 

programov ni bilo izpostavljeno vprašanje premajhne uporabe hrbtenične infrastrukture 

(odstavki 76 do 78). V času revizije nobena od teh treh pomanjkljivosti ni bila izrecno 

ugotovljena med spremljanjem, ki ga je opravila Komisija, zadevni pristojni organi držav 

članic pa niso sprejeli nobenih popravljalnih ukrepov. 

Strategije za širokopasovne povezave so pripravile vse države članice, toda pri tistih, ki jih 

je Sodišče preučilo, so obstajale slabosti  

35. Sodišče je preučilo, ali so države članice izdelale strategije in določile cilje, zasnovane na 

širokopasovnih ciljih strategije Evropa 2020, ter ali so bili ti popolni v smislu opredelitve 

razpoložljivih sredstev, virov financiranja in odgovornosti za njihovo izvajanje. Preučilo je 

tudi, ali so države članice zagotovile analizo, ki utemeljuje izbiro tehnologije (optična vlakna, 

bakrene parice, koaksialni kabli, antena, satelit) za različne dele širokopasovnega 

dostopovnega omrežja (glej odstavek 3). 

Vse države članice so pripravile strategije, toda z zamudami, njihove ciljne vrednosti pa 

niso bile vedno usklajene s tistimi iz strategije Evropa 2020  

Časovni okvir strategij 

36. Države članice so morale v okviru vodilne pobude EU iz Evropske digitalne agende 

(odstavek 6) „do leta 2012 […] razviti in vzpostaviti nacionalne načrte za širokopasovne 

povezave, ki izpolnjujejo cilje pokritosti, hitrosti in uporabe, kot so določeni v strategiji 

Evropa 2020“.  

37. Sodišče je ugotovilo, da so vse preučene države članice razvile strategije za 

širokopasovne povezave, toda samo Irska je svojo strategijo objavila v predpisanem roku, ki 
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je bil leta 2012 (glej tabelo 3). Preostale štiri države članice so svoje strategije objavile v 

letih 2014 in 2015. Irska je zaradi ugotovljenega nedelovanja trga svojo strategijo konec 

leta 2015 spremenila. Zaradi zamud pri sprejetju strategij držav članic se je skrajšal čas, ki je 

bil na voljo za njihovo izvajanje, in sicer z osmih na pet ali šest let, zaradi česar bo lahko 

dosega ciljnih vrednosti glede večje pokritosti s širokopasovnimi povezavami do leta 2020 za 

zadevne države članice še večji izziv. 

Tabela 3 – Datumi objave strategij 

Država članica Datum objave strategije 

Irska avgust 2012: nacionalni načrt za širokopasovne povezave, naknadno 
spremenjen decembra 2015 

Poljska januar 2014: nacionalni načrt za širokopasovne povezave 

Nemčija avgust 2014: digitalna agenda 2014–2020 

Madžarska december 2014: nacionalna strategija za infokomunikacije  

Italija marec 2015: nacionalna strategija za ultra hitre širokopasovne povezave  

Skladnost s cilji strategije Evropa 2020 

38. Sodišče je preučilo, ali so države članice določile cilje na podlagi ciljev strategije Evropa 

2020 za širokopasovne povezave. Ugotovilo je, kot je poudarjeno v tabeli 4, da so vse 

preučene države članice v svoje strategije vključile ciljni vrednosti 1 in 2, torej za pokritost z 

osnovnimi oziroma hitrimi širokopasovnimi povezavami. Štiri od preučenih petih držav članic 

so ciljno vrednost 1 dosegle že pred objavo svojih strategij. V nekaterih primerih so bile ciljne 

vrednosti držav članic zastavljene ambicioznejše od ciljnih vrednosti iz strategije Evropa 

2020: 

• v Nemčiji je bila v zvezi s ciljno vrednostjo 2, ki zahteva pokritosti s hitrostjo 30 Mb/s do 

leta 2020, določena ciljna vrednost 100-odstotne pokritosti prebivalstva s hitrostjo 50 

Mb/s do leta 2018, 
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• na Madžarskem je bila v zvezi s ciljno vrednostjo 2 določena ciljna vrednost za 

medmrežne povezave hitrosti najmanj 30 Mb/s, dostopne vsem gospodinjstvom, do 

leta 2018 in ne do leta 2020.  

Tabela 4 – Primerjava ciljnih vrednosti v zvezi s širokopasovnimi povezavami, ki so si jih 

zastavile preučene države članice, in tistih iz strategije Evropa 2020 

Ciljne vrednosti Nemčija Madžarska Irska Italija Poljska 

Ciljna vrednost 1: osnovne širokopasovne 
povezave za vse prebivalstvo do leta 2013       

Ciljna vrednost 2: pokritost s širokopasovnimi 
povezavami hitrosti 30 Mb/s za vse prebivalce 
do leta 2020 

     

Ciljna vrednost 3: več kot 50 % gospodinjstev 
naročenih na širokopasovne povezave hitrosti 
100 Mb/s do leta 2020 

 ~  ~ ~ 

(Legenda: : enaka ciljna vrednost; : višje zastavljena ciljna vrednost; ~ določena ciljna vrednost glede 

pokritosti, ne pa tudi glede naročnin;  ciljna vrednost ni določena) 

39. V strategijah nekaterih držav članic je bilo navedenih več podrobnosti o njihovih ciljnih 

vrednostih kot pri ciljnih vrednostih na visoki ravni, določenih v okviru strategije Evropa 

2020. V strategiji Madžarske so bile določene dodatne ciljne vrednosti za najmanjše hitrosti 

prenosa podatkov s strežnika in na strežnik, in sicer 7,5 oziroma 1,7 Mb/s. V strateškem 

dokumentu Irske je bila določena najmanjša hitrost prenosa podatkov s strežnika 30 Mb/s, 

vključene pa so bile tudi dodatne ciljne vrednosti, ki so se nanašale na primer na najmanjšo 

hitrost prenosa podatkov na strežnik in razpoložljivost storitev.  

40. Nobena od pregledanih držav članic v svojo strategijo ni vključila nacionalne ciljne 

vrednosti v zvezi s ciljno vrednostjo 3, tj. da se 50 % gospodinjstev naroči na ultra hitre 

širokopasovne povezave s hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Madžarska, Poljska in Italija so 

vključile ciljne vrednosti za pokritost gospodinjstev s povezavami hitrosti 100 Mb/s (pokritost 

je pogoj, potreben za dosego ciljne vrednosti v zvezi z naročninami, ki pa sam ni dovolj). V 

Italiji je cilj zagotoviti širokopasovne povezave hitrosti vsaj 100 Mb/s za 85 % prebivalstva, 

vse javne stavbe ter industrijska območja, logistična vozlišča in območja velikega 

gospodarskega pomena. Čeprav italijanska strategija ne vključuje ciljne vrednosti za 
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naročnine, pa njen naložbeni načrt, v katerem je določeno, kako država namerava izvajati 

svojo strategijo, vsebuje ciljno vrednost glede naročnin. Ciljni vrednosti Madžarske in Poljske 

sta, da bo imelo 50 % gospodinjstev dostop do storitev hitrosti najmanj 100 Mb/s do 

leta 2020.  

Strategije preučenih držav članic, predložene Komisiji, niso bile vedno popolne  

41. Za zagotovitev uvedbe potrebnih pogojev za uspešno in učinkovito uporabo evropskih 

strukturnih in investicijskih skladov je Komisija pripravila predhodne pogojenosti za 

programsko obdobje 2014–2020. Države članice so morale, kot pogoj za financiranje, 

ugotoviti, ali so bili izpolnjene ustrezne predhodne pogojenosti, in to dokumentirati v svojih 

partnerskih sporazumih22 ali operativnih programih (ali to načrtovati do konca leta 2016).23 

42. Predhodne pogojenosti, povezane s širokopasovno infrastrukturo, so se uporabljale za 

države članice, ki so zaprosile za sofinanciranje iz ESRR. Države članice so tako morale 

vzpostaviti nacionalne ali regionalne širokopasovne načrte, ki vsebujejo: 

• načrt za naložbe v infrastrukturo na podlagi ekonomske analize, ki upošteva obstoječe 

zasebne in javne infrastrukture in načrtovane naložbe, 

• modele trajnostnih naložb, s katerimi se krepi konkurenca ter zagotavlja dostop do 

odprte, cenovno sprejemljive in kakovostne infrastrukture in storitev, ki bodo primerne 

tudi v prihodnosti, skladno s pravili o konkurenci in državni pomoči, 

• ukrepe za spodbujanje zasebnih naložb.24  

                                                      

22 V partnerskih sporazumih se določijo načrti nacionalnih organov, kako porabiti sredstva 
evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ter opišejo strateški smotri in naložbene 
prioritete države, ki so povezani s splošnimi cilji strategije Evropa 2020. 

23 Za več podrobnosti o predhodnih pogojenostih glej Posebno poročilo št. 15/2017 – Predhodne 
pogojenosti in rezerva za smotrnost poslovanja v kohezijski politiki: inovativna instrumenta, ki 
pa še nista uspešna. 

24 Člen 19 in Priloga XI Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za 
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43. Vseh pet preučenih držav članic je predhodne pogojenosti glede širokopasovnih povezav 

opredelilo kot izpolnjene. V okviru preučitve sporazumov o partnerstvu in operativnih 

programov je ta pogoj za te države članice tudi Komisija ocenila kot izpolnjen. Vendar pa je 

Sodišče odkrilo slabosti pri načrtih držav članic za naložbe v infrastrukturo. Prvič, kot je bilo 

navedeno v odstavku 40, nobena od preučenih držav članic v svoji strategiji ni določila ciljnih 

vrednosti za naročnine na širokopasovne povezave hitrosti 100 Mb/s, ki je tretja ciljna 

vrednost v zvezi s širokopasovnimi povezavami iz strategije Evropa 2020. Drugič, načrt 

Nemčije za širokopasovne povezave je bil nepopoln. 

44. V Nemčiji je bil pomemben element širokopasovne strategije proces kartiranja 

širokopasovnih povezav, ki se je začel leta 2010. Brez kakovostnih podatkov iz tega postopka 

in naknadne opredelitve, v kaj bo zasebni sektor verjetno vlagal in kje je potrebnega več 

javnega posredovanja, organi ne morejo razviti celovitega načrta za naložbe v infrastrukturo, 

ki ga zahtevajo predhodne pogojenosti. Kakovost podatkov o kartiranju širokopasovnih 

povezav se je od njegovega začetka leta 2010 bistveno izboljšala, vendar ni vedno 

zadovoljiva, saj večji širokopasovni operaterji ne posodabljajo zemljevida tako hitro, kot širijo 

omrežje.   

Vse preučene države članice niso obravnavale izzivov, povezanih z njihovo obstoječo 

infrastrukturo 

45. Vsaka preučena država članica deluje v svojem tehnološkem, konkurenčnem in pravnem 

okviru. To vpliva na način, kako si država prizadeva za dosego ciljnih vrednosti strategije 

Evropa 2020. Poljska in Madžarska imata za svoja telefonska sistema razmeroma manj razviti 

obstoječi infrastrukturi z bakrenimi vodi. Kadar so javni organi za javne razpise za 

širokopasovno infrastrukturo uporabljali model financiranja vrzeli (glej okvir 6), je bil rezultat 

običajno uporaba kabelskih in optičnih rešitev.  

                                                      

regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za 
pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, 
str. 320). 
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Okvir 6 – Podpora javnega sektorja za širokopasovne povezave 

Po mnenju Komisije25 obstajajo štirje modeli za podporo javnega sektorja za širokopasovne povezave: 

– neposredne naložbe (javno voden občinski naložbeni model) - kadar uvedbo in delovanje omrežja 

nadzira javni organ, omrežje pa je na voljo vsem operaterjem (tako imenovano grosistično odprto 

dostopovno omrežje), 

– posredne naložbe (zasebno voden občinski naložbeni model) – kadar zasebna družba (z javnim 

naročilom) gradi odprto omrežje, prek katerega lahko operaterji zagotavljajo svoje storitve 

posameznim strankam, 

− podpora pobudam skupnosti (model skupnosti za širokopasovne povezave) – pristop od spodaj 

navzgor z uvedbo širokopasovnih povezav na podlagi zasebne pobude, ki vključuje lokalne prebivalce,  

– subvencije za operaterje (model financiranja vrzeli) – javni organ zagotavlja finančna sredstva, ki so 

potrebna za premostitev vrzeli v naložbah med tem, kar je tržno donosno za zasebni sektor, in tem, 

kar je potrebno za zagotovitev ustrezne infrastrukture.  

46. Nemčija, Italija in Irska imajo dobro razvite obstoječe infrastrukture z bakrenimi vodi. 

Kadar se je v Nemčiji in Italiji pri javnih naročilih za širokopasovno infrastrukturo uporabljal 

model financiranja vrzeli, se je večinoma uporabljala infrastruktura z bakrenimi vodi v lasti 

prvotnega operaterja (starega nacionalnega telekomunikacijskega operaterja). Na Irskem se 

je model financiranja vrzeli uporabljal za javne razpise v zvezi z nacionalnim načrtom za 

širokopasovne povezave, toda postopek javnega razpisa je zasnovan tako, da se zaradi 

zahtev v zvezi s hitrostjo uporaba bakrenih vodov ni spodbujala. Italijanski organi so se 

leta 2016 odločili za javne razpise za uporabo širokopasovnih povezav prek grosističnega 

odprtega dostopovnega omrežja uporabljati model neposrednih naložb. Zaradi tega sta se 

povečala uporaba rešitev z optičnimi kabli in dostop do infrastrukture in storitev po 

dostopnih cenah.  

47. V Nemčiji prvotni operater za izboljšanje pokritosti s širokopasovnimi povezavami na 

široko uporablja tehnologijo vektorizacije. Ta tehnologija omogoča večje hitrosti prek 

                                                      

25 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/main-financing-tools 
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bakrenih vodov. Z vektorizacijo se trenutno lahko dosežejo hitrosti med 60 in 100 Mb/s, v 

prihodnosti pa bi lahko bile mogoče hitrosti prenosa podatkov s strežnika nad 100 Mb/s. 

48. Prednost vektorizacije je v tem, da je cenejša od postavitve nove infrastrukture. Vendar 

pa ima tudi vektorizacija svoje omejitve. Prvič, oglaševane hitrosti so za omejeno število 

uporabnikov; več uporabnikov kot je priključenih na omrežje, manjša je hitrost. Drugič, 

vektorizacija je srednjeročna rešitev; ni primerna tudi za prihodnost tako kot optični ali 

koaksialni kabli. Lahko je sicer dovolj dobra za doseganje ciljnih vrednosti strategije Evropa 

2020, vendar pa verjetno ne bo zadostovala za dosego ambicioznih ciljev v okviru gigabitne 

družbe za leto 2025, ki zahteva hitrosti 1 Gb/s (odstavek 8). Tretjič, predpogoj za 

vektorizacijo je, da ima le en ponudnik izključni fizični dostop do dostopovnih povezav 

(slika 1), kar lahko omejuje konkurenco. Za rešitev tega vprašanja je Nemčija 

septembra 2016 po obsežnih razpravah s Komisijo sporočila, da namerava v zvezi z uvedbo 

javno financirane širokopasovne infrastrukture uporabiti produkt za lokalni razvezani 

virtualni dostop (VULA) (glej okvir 7). 

Okvir 7: Regulativno urejanje vektorizacije v okviru produkta VULA v Nemčiji  

Pri produktu VULA mora operater omrežja podatkovni promet konkurentov prenašati pod pogoji, ki 

so podobni tistim, ki bi jih konkurenti imeli s fizičnim dostopom do bakrenih vodov. Tako imajo 

konkurenti še vedno možnost, da za svoje stranke oblikujejo lastne različne ponudbe hitrega 

interneta, tudi če operater omrežja uporablja vektorizacijo. 

Nemčija je septembra 2016 obvestila Komisijo o treh produktih VULA, ki so jih predlagala 

telekomunikacijska podjetja za svoje projekte uvedbe širokopasovnih povezav v okviru nacionalne 

sheme za širokopasovne povezave. Komisija je avgusta 2017 objavila sklep, v katerem je izrazila 

stališče, da uvedba produktov VULA lahko ublaži negativne učinke vektorizacije na javno financirano 

širokopasovno infrastrukturo.  

Vendar pa je rešitev VULA kompleksna in nekateri strokovnjaki menijo, da pomeni korak nazaj. 

Alternativni operaterji lahko uporabljajo le storitve, ki jih ponuja prvotni operater, saj se njihovi novi 

proizvodi na ravni storitev ne podpirajo. Posledično se alternativni operaterji pogosto odločijo za 

uvedbo optičnih omrežij, če ugotovijo, da je postavitev lastne infrastrukture tržno donosnejša (glej 

tudi odstavek 66). 
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Napredek držav članic pri doseganju ciljnih vrednosti v zvezi s širokopasovnimi povezavami 

so omejevali različni dejavniki 

49. Sodišče je preučilo izvajanje načrtov za širokopasovne povezave v državah članicah, da bi 

opredelilo dejavnike, ki omejujejo napredek držav članic pri doseganju ciljnih vrednosti v 

zvezi s širokopasovnimi povezavami. Osredotočilo se je na financiranje na podeželskih 

območjih, uvedeno regulativno in konkurenčno okolje, usklajevanje med različnimi 

programskimi obdobji ter vire financiranja. 

Financiranje na podeželskih in primestnih območjih v nekaterih državah članicah ni 

ustrezno obravnavano 

50. Sodišče je ocenilo, ali so države članice in EIB analizirale potrebe po širokopasovnih 

povezavah na različnih območjih (mestnih, primestnih in podeželskih)26. Poleg tega je 

preverilo, ali so opredelile in dodelile ustrezne viri financiranja za obravnavanje posameznih 

območij glede na njegove značilnosti, pri tem pa zagotovile dopolnjevanje in se izognile 

prekrivanju. 

51. Kot je pojasnjeno v odstavku 9, je bil znesek, potreben za uresničitev ciljnih vrednosti v 

zvezi s širokopasovnimi povezavami za leto 2020, leta 2013 ocenjen na 250 milijard EUR. 

Poleg tega je EIB ocenila, da je polovica stroškov namenjena podeželskim območjem, kjer živi 

20 % prebivalcev.  

Preučene države članice 

52. Večino naložb v širokopasovne povezave zagotavljajo zasebni operaterji. O preostalih 

finančnih sredstvih – „vrzeli v financiranju” – se odloča na nacionalni ravni. Štiri od preučenih 

držav članic (Madžarska, Irska, Italija in Poljska) so ugotovile vrzel v financiranju. Čeprav so 

vse preučene države članice uporabljale sredstva EU, pa razen v primeru Poljske in 

Madžarske večina javne podpore za širokopasovne povezave izvira iz nacionalnega 

                                                      

26 Mestna območja so območja z več kot 500 prebivalci/km2; primestna območja imajo 100–500 
prebivalcev/km2; podeželska območja so območja z manj kot 100 prebivalci/km². 
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proračuna.27 Tri od petih preučenih držav članic so opredelile območja z nezadostno 

hitrostjo širokopasovnih povezav ter za to rezervirale sredstva evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov in javno financiranje. 

53. Sodišče je ugotovilo, da sta od držav članic, ki so ugotovile vrzel v financiranju, le 

Madžarska in Italija dodelili dovolj sredstev za zagotovitev pokritosti s hitrimi 

širokopasovnimi povezavami za vsa gospodinjstva. Madžarski organi so kartiranje 

širokopasovnih povezav opravili v obdobju 2014–2015 in ugotovili, da je treba pokriti 

883 000 objektov. Zasebni operaterji so se zavezali, da bodo zagotovili pokritost za 384 000 

objektov, kar pomeni, da bi za javno posredovanje ostalo le 500 000 objektov. Organi so 

pripravili več razpisov za zbiranje predlogov ter dodelili 164 milijonov EUR iz ESRR in 

29 milijonov EUR iz državnega proračuna kot subvencijo operaterjem v okviru modela 

financiranja vrzeli, kar bi pomenilo skupno subvencijo v višini 193 milijonov EUR za celotno 

naložbo, vključno z zasebnim financiranjem v višini 240 milijonov EUR.   

54. Italijanski organi so kartiranje širokopasovnih povezav opravili v letih 2016 in 2017 ter 

namenili 3 milijarde EUR za financiranje širokopasovnih povezav na vseh območjih, ki niso 

poslovno donosna. Odločili so se, da bodo za vzpostavitev grosističnega odprtega 

dostopovnega omrežja uporabili model neposrednih naložb (okvir 6). V času revizije 

dodelitev javnih virov še ni bila zaključena, vendar je bilo ocenjeno, da bosta 

1,4 milijarde EUR zagotovila ESRR in EKSRP (vključno z nacionalnim sofinanciranjem), 

1,6 milijarde EUR pa drugi nacionalni viri.  

55. Na Irskem je bilo na podlagi postopka kartiranja, ki se je začel leta 2013, opredeljeno 

območje posredovanja, ki naj bi ga zajemal nacionalni načrt za širokopasovne povezave, in 

sicer je bilo to prvotno 757 000 objektov. Kartiranje je bil zaključeno aprila 2017 s 540 000 

objekti v območju javnega ukrepanja, ker se je prvotni operater odločil za pokritje 300 000 

objektov in ker so bili dodani dodatni objekti. Znesek, ki ga je irska vlada dodelila za uvedbo 

širokopasovnih povezav, je znašal 275 milijonov EUR za obdobje 2016–2021, vključno s 

75 milijoni EUR iz ESRR. Čeprav razpisni postopek v času revizije še ni bil končan, pa znesek 

                                                      

27 53 % v Italiji, 73 % na Irskem in več kot 90 % v Nemčiji. 
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najverjetneje ne bo zadostoval za premostitev vrzeli v financiranju. Poleg tega sta se med 

septembrom 2017 in januarjem 2018 dva od treh preostalih ponudnikov odločila za odstop 

od projekta. Ker je tako v razpisnem postopku sodeloval le še en ponudnik, učinek na stroške 

in časovni okvir uvedbe širokopasovnih povezav marca 2018 še vedno ni bil jasen. 

56. V Nemčiji organi niso opredelili skupnih stroškov za pokritje vseh gospodinjstev s 

povezavami hitrosti 30 Mb/s, zato niso centralno obravnavati naložbene vrzeli.28 Nemška 

vlada je v okviru zveznega programa za širokopasovne povezave rezervirala več kot 

4 milijarde EUR za obdobje 2014–2017 za financiranje širokopasovnih projektov občin. 16 

zveznih dežel in zvezna investicijska banka29 imajo lastne programe financiranja.30 Poleg tega 

sredstva EU za širokopasovne povezave znašajo 362 milijonov EUR: 225 milijonov EUR iz 

EKSRP in 137 milijonov EUR iz ESRR. EIB je poleg tega od leta 2014 odobrila še 2,2 milijarde 

EUR v okviru šestih posojil. Toda ker nemški organi niso opravili analize vrzeli v financiranju, 

ni jasno, ali bo ta raven javne podpore zadostovala za dosego 100-odstotne pokritosti s 

povezavami hitrosti 30 Mb/s. 

57. Na Poljskem je bilo v nacionalnem načrtu za širokopasovna omrežja, objavljenem 

januarja 2014, ocenjeno, da je še 5,7 milijona gospodinjstev, ki jih je treba pokriti s hitrimi 

širokopasovnimi povezavami, kar naj bi skupaj znašalo 4,3 milijarde EUR. Zasebni operaterji 

bi pokrili 3,1 milijona gospodinjstev v tržno donosnih območjih s stroški v višini 2 do 

3 milijard EUR. Sredstva ESRR, ki so bila dodeljena za operativni program Digitalna Poljska, so 

v nacionalnem načrtu za širokopasovne povezave ocenjeni na 1,3 do 2,2 milijarde EUR. 

Vendar pa v času revizije dva od nacionalnih instrumentov financiranja, navedenih v 

nacionalnem načrtu za širokopasovne povezave31, še nista bila vzpostavljena, potencialni 

novi viri za financiranje razvoja širokopasovnih povezav pa niso bili opredeljeni. Do 

                                                      

28 Svetovalno podjetje je stroške uvedbe optičnih kablov ocenilo na 45 milijard evrov, če se bodo 
ponovno uporabile sinergije z že obstoječo infrastrukturo. WIK- Studie Treiber für den Ausbau 
hochbitratiger Infrastruktur, stran 8. 

29 Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). 

30 Bavarska je na primer za širokopasovne povezave dodelila 1,5 milijarde EUR. 

31 Sredstva iz „Poljskih naložb” in odprtih pokojninskih skladov v višini 1,75 do 2,5 milijarde EUR 
(7−10 milijard PLN). 
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januarja 2018 so bili objavljeni trije razpisi za zbiranje predlogov za operativni program 

Digitalna Poljska in izveden je bil finančni instrument. Sodišče je ugotovilo, da so bile za 

večino sredstev ESRR že prevzete obveznosti, zato bi lahko po ocenah 1,3 milijona 

gospodinjstev – od tistih, ki jim je najtežje zagotoviti širokopasovne povezave – ostalo brez 

povezav, če se ne bodo našli dodatni viri financiranja. 

Financiranje EIB  

58. V operativnih načrtih strategije EIB za obdobji 2014–2016 in 2017–2019 so upoštevane 

tri ciljne vrednosti v zvezi s širokopasovnimi povezavami iz Evropske digitalne agende. Za 

financiranje širokopasovne infrastrukture lahko EIB uporabi vrsto posojil in finančnih 

instrumentov, odvisno od velikost projektov in stopenj tveganja. Evropski sklad za strateške 

naložbe (EFSI) je namenjen financiranju bolj tveganih srednjih in velikih projektov (15–

50 milijonov EUR oziroma več kot 50 milijonov EUR). Sklad za širokopasovno povezovanje 

Evrope (CEBF), ki konec decembra 2017 ni deloval, je prvotno namenjen zagotavljanju 

finančnih sredstev za manjše projekte v vrednosti do 30 milijonov EUR.  

59. Med letoma 2015 in 2017 je EIB za financiranje projektov, povezanih s širokopasovnimi 

povezavami, zagotovila 2,0 milijarde EUR iz EFSI. Sodišče je preučilo projekt, financiran v 

okviru EFSI, ki predstavlja približno četrtino tega zneska – posojilo EFSI je znašalo 

500 milijonov EUR, skupni stroški projekta pa 1,8 milijarde EUR. Namen projekta je bil 

povečati pokritost s širokopasovnimi povezavami z uporabo optičnih kablov.  

60. Sodišče je v zvezi s projektom ugotovilo tri velike pomanjkljivosti. Prvič, projekt ni bil 

osredotočen na slabo pokrita območja, temveč je okrepil pokritost s širokopasovnimi 

povezavami visokih hitrosti predvsem na območjih, ki so že poslovno donosna, na primer 

mesta. Drugič, Sodišče ni našlo dokazov, da je bil EFSI najboljši instrument za financiranje. 

Projekt bi se zaradi svojega obsega in območij, na katerih so bile v njegovem okviru uvedene 

širokopasovne povezave, dejansko lahko financiral s posojilom EIB. Tretjič, za nekatera 

območja je projekt že prejel skoraj 400 milijonov EUR nepovratnih sredstev iz ESRR, s čimer 

se je zmanjšalo tveganje za EIB.  
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61. Načrtovana velikost CEBF je približno 500 milijonov EUR: 100 milijonov EUR zagotovi 

Komisija v okviru instrumenta za povezovanje Evrope32, 140 milijonov EUR EIB (lastna 

sredstva in EFSI), 150 milijonov EUR druge mednarodne finančne institucije in nacionalne 

promocijske banke33, najmanj 100 milijonov EUR pa je ciljna vrednost za zasebne vlagatelje. 

V času revizije je bilo načrtovano, da bo CEBF začel delovati v začetku leta 2018. CEBF je 

namenjen financiranju manjših, bolj tveganjih projektov na področju širokopasovnih povezav 

na slabo pokritih območjih v okviru lastniškega kapitala in navideznega lastniškega kapitala. 

Manjši projekti bi se lahko združili, da bi dosegli kritično velikost in izpolnjevali pogoje za 

podporo CEBF.  

62. CEBF namerava investirati v približno 7–12 projektov na področju širokopasovnih 

povezav, in sicer vsako leto od leta 2017 do leta 2021 in v 20 državah. Podpirati bi moral 

uvedbo širokopasovnih povezav za dodatnih 3 do 6 milijonov gospodinjstev. CEBF je 

zasnovan tako, da dopolnjuje druge instrumente financiranja, ki jih ima na voljo EIB, pri 

čemer se osredotoča na manjše projekte. Vendar pa njegova ciljna velikost – približno 

500 milijonov EUR – pomeni, da lahko le deloma prispeva k potrebnim naložbam v območja z 

nizko pokritostjo s širokopasovnimi povezavami.  

V nekaterih državah članicah težave povzročata pravno in konkurenčno okolje 

63. Sodišče je preučilo, ali so države članice vzpostavile ustrezno pravno in regulativno 

okolje, namenjeno spodbujanju konkurence na področju širokopasovnih storitev, v skladu z 

ustrezno zakonodajo EU. V ta namen je analiziralo vse preučene države članice glede na: 

• priporočilo Komisije v zvezi z reguliranim dostopom do dostopovnih omrežij naslednje 

generacije34,  

                                                      

32 Teh 100 milijonov EUR je dodeljenih iz 156 milijonov EUR, namenjenih za finančni instrument za 
povezovanje Evrope. 

33 Kot so KfW Bankengruppe, Cassa Depositi e Prestiti in Caisse des dépôts et consignations. 

34 Priporočilo Komisije 2010/572/EU. 
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• direktivo o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi 

komunikacijskimi omrežji in storitvami35 ter  

• priporočilo Komisije o doslednih obveznostih nediskriminacije ter metodologijah za 

izračun stroškov za spodbujanje konkurence in izboljšanje okolja za naložbe v 

širokopasovne povezave36.  

64. Sodišče je ugotovilo, da so Madžarska, Italija in Poljska uvedle ustrezno regulativno in 

konkurenčno okolje za širokopasovne povezave. V primeru Irske in Nemčije je ugotovilo 

slabosti, ki povzročajo težave na področju konkurence.  

65. Na Irskem je ComReg, nacionalni regulativni organ, leta 2015 in 2016 zabeležil več 

pritožb operaterjev, ki so se nanašale na dostop do omrežij in določanje cen, za primere od 

leta 2010 naprej. Proces analiziranja pritožb je bil dolgotrajen in je v nekaterih primerih vodil 

do pravnih ukrepov (katerih rezultati v času revizije še niso bili znani), ker prvotni operater ni 

upošteval pravne odločitve ali popravljalnega ukrepa. Sposobnost Irske, da izvršuje svoje 

regulativne pravne odločitve in popravljalne ukrepe, je bila zato omejena. Sodišče pri tem 

dodaja, da ComReg skuša okrepiti svoje pristojnosti. 

66. V Nemčiji je Sodišče ugotovilo tri slabosti, ki vplivajo na konkurenčno okolje: 

• kljub zakonski obveznosti, ki je obstajala že več kot štiri leta in na podlagi katere je bilo 

treba zagotoviti enostavno zameno operatorja, število pritožb, ki jih je prejel nacionalni 

regulativni organ, kaže, da je zamenjava operaterja za stranke še vedno problematična, 

saj je dolgotrajna in pogosto odvračajoča, 

                                                      

35 Direktiva 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi 
in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (Direktiva 
o univerzalnih storitvah) (UL L 108, 24.4.2002, str. 51). 

36 Priporočilo Komisije 2013/466/EU. 



41 

 

• neodvisni preskus, opravljen v letih 2015 in 2016, je pokazal, da je samo 12 % 

uporabnikov dejansko imelo takšno najvišjo hitrost prenosa podatkov, kot je bilo 

navedeno v njihovi pogodbi,37  

• alternativni operaterji so se pritoževali zaradi vrste storitev, ki jih lahko ponudijo z 

uporabo produkta VULA, in načina regulativne ureditve tehnologije vektorizacije 

(odstavki 47 do 48). Zaradi tega so se nekateri operaterji odločili za izgradnjo lastnega 

optičnega omrežja. 

Državna pomoč za naložbe v širokopasovne povezave 

67. Tako kot za druge oblike naložb veljajo tudi za javne naložbe držav članic v širokopasovne 

povezave pravila o državni pomoči, katerih namen je omejiti izkrivljanje konkurence s 

podporo javnega sektorja.38 Smernice o državni pomoči za širokopasovne povezave so bile 

sprejete leta 2009 in revidirane januarja 2013. V njih je določen obseg morebitnega 

državnega posredovanja na področju širokopasovnih povezav v zvezi s hitrostjo 30 Mb/s, in 

sicer z opredelitvijo črnih, sivih in belih lis, ki so odvisne od obsega konkurence za 

zagotovitev pokritosti.39 Bele lise so načeloma upravičene do državne pomoči. Na sivih lisah 

mora Komisija opraviti podrobnejšo analizo in tako preveriti, ali je posredovanje države 

potrebno. Na črnih lisah se širokopasovne storitve zagotavljajo pod konkurenčnimi pogoji in 

državna pomoč je dovoljena samo pod določenimi pogoji, vključno s tem, ali bo pomoč 

pomenila „korenito spremembo” za zagotavljanje storitev.  

68. Stališče Komisije je, da ker se te smernice nanašajo na digitalno agendo, v kateri je 

izrecno navedena hitrost 30 Mb/s, veljajo tudi za hitrost 100 Mb/s in ciljne vrednosti 

                                                      

37 Namen uredbe o preglednosti iz junija 2017 je obravnavati to vprašanje, saj določa, da morajo 
fiksni in mobilni ponudniki zagotoviti več informacij, med drugim o dejanski hitrosti prenosa 
podatkov.  

38 Člena 26 in 107 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

39 „Bele lise” so območja, na katerih trenutno ne deluje noben ponudnik storitev širokopasovnega 
dostopa in v treh letih takšnega ponudnika tudi ni pričakovati. „Sive lise” so območja, na katerih 
že deluje en ponudnik (na podlagi infrastrukture), vendar ni verjetno, da bi se v naslednjih treh 
letih razvilo še eno omrežje. „Črne lise” so območja, na katerih obstajata ali bosta v naslednjih 
treh letih obstajali vsaj dve osnovni širokopasovni omrežji različnih operaterjev. 
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gigabitne družbe. Vendar pa si nekatere države članice smernice o državni pomoči razlagajo 

drugače: menijo namreč, da je javno financiranje prepovedano, če se s posredovanjem 

poveča hitrost nad 30 Mb/s na črnih in sivih lisah. Zaradi te razlike v razlagi so se države 

članice odločale, da za podporo operaterjev na črnih in sivih lisah ne bodo uporabljale javnih 

naložb. 

Izrivanje javnih naložb 

69. Pravna določba, na podlagi katere bi morali operaterji izvesti izvedbene načrte, 

pripravljene med procesom kartiranja, trenutno ne obstaja. Operater se lahko odloči, da na 

območju, na katerem je prej nameraval vlagati, ne bo uvedel širokopasovnih povezav. 

Nasprotno se lahko odloči tudi, da bo širokopasovne povezave uvedel na območju, na 

katerem prej ni nameraval vlagati, s čimer lahko izrinja javne naložbe (glej okvir 8). Posledica 

obeh primerov je zamuda pri pokritosti s širokopasovnimi povezavami na območjih, za 

katera je značilno nedelovanje trga. 

Okvir 8 – Izrinjanje javne infrastrukture z zasebnimi naložbami na slabo pokritih območjih 

Ko je bila opredelitev območij, za katera je značilno nedelovanje trga, zaključena, so nekatere države 

članice zasebno financiranje na tržno donosnih območjih skušale zagotoviti s sporazumi z operaterji. 

Vendar pa rezultati kartiranja niso zavezujoči v vseh državah članicah, javna posvetovanja o belih in 

sivih lisah pa so zelo dolgotrajna. V Nemčiji se je prvotni operater odločil za naložbe na območjih, ki 

so bila prej opredeljena kot „območja, za katera je značilno nedelovanje trga”, in sicer potem ko so 

bile javne naložbe že načrtovane ali so se že začele izvrševati. Prvotni operater se je odločil zagotoviti 

povezave najdonosnejšim objektom – primer selektivnega izbiranja. Posledično so za projekt javnega 

financiranja preostali objekti, ki jim je bilo najtežje in najdražje zagotoviti povezave, s čimer so se 

povečali stroški javne podpore.  

Nekatere države članice so izboljšale proces usklajevanja naložb v širokopasovne 

povezave, toda v eni preučeni državi članici je Sodišče ugotovilo pomanjkanje usklajevanja 

med programskimi obdobji  

70. Sodišče je preverilo, ali so države članice projekte na področju širokopasovnih povezav 

vodile in usklajevale na ustrezni ravni ter ali so zagotovile ekonomijo obsega, skupaj z 

ustreznimi tehničnimi in upravnimi zmogljivostmi. Pregledalo je tudi, ali so države članice 
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usklajevale svoje ukrepe med programskimi obdobji, da bi tako kar najbolje prispevale k 

svojim strategijam. 

Usklajevanje procesa naložb v širokopasovne povezave 

71. Sodišče je v treh od preučenih držav članic, na Irskem, v Italiji in na Madžarskem, 

ugotovilo, da je bila uvedba širokopasovnih povezav podprta z usklajevanjem, ki je bilo na 

ustrezni ravni in je zagotavljalo ekonomijo obsega. Na Irskem na primer izvajanje 

nacionalnega načrta za širokopasovne povezave nadzoruje ministrstvo za komunikacije, 

podnebne ukrepe in okolje (DCCAE), ki zagotavlja, da se strategija za širokopasovne 

povezave izvaja z javnimi subvencijami (iz ESRR in nacionalnega proračuna), ter upravlja s 

tem povezane razpisne postopke na nacionalni ravni. 

72. V Italiji viri financiranja za širokopasovne povezave v prvih letih programskega obdobja 

2007–2013 niso bili usklajeni med ESRR, EKSRP in nacionalnimi skladi. V programskem 

obdobju 2014–2020 je izvajanje nacionalnega načrta za širokopasovne povezave v 

pristojnosti enega samega subjekta, in sicer podjetja Infratel, ki je v celoti v lasti ministrstva 

za gospodarski razvoj. Podjetje je odgovorno za izvajanje in spremljanje nacionalnega načrta 

za širokopasovne povezave, to pa vključuje tudi upravljanje razpisnega postopka. Poleg tega 

usklajuje financiranje iz nacionalnih in regionalnih virov ter iz ESRR in EKSRP. Različni viri 

finančne podpore tako na usklajen način prispevajo k doseganju ciljnih vrednosti v zvezi s 

širokopasovnimi povezavami. 

73. Na Madžarskem je vlada leta 2014 objavila nacionalni načrt za širokopasovne povezave 

(nacionalna strategija za infokomunikacije), leta 2015 pa se je začel izvajati program za super 

hitri internet (SZIP), ki naj bi zagotovil uvedbo hitrih širokopasovnih povezav. Za uvedbo 

širokopasovne infrastrukture se financiranje iz ESRR in nacionalno financiranje za 

programsko obdobje 2014–2020 upravljata centralno.  

74. Na Poljskem je Sodišče ugotovilo, da se je usklajevanje virov financiranja izboljšalo. V 

programskem obdobju 2007–2013 so se sredstva ESRR uporabljala skupaj z nacionalnim 

financiranjem. Med nacionalnimi in regionalnimi operativnimi programi so bile sicer 

razmejitve jasno določene, vendar so bile sheme pomoči za hrbtenično infrastrukturo in 

posamezne regionalne operativne programe priglašene z zamudami, kar je upočasnilo tudi 
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izvedbo „dostopne povezave”. V obdobju 2014–2020 se je podpora zagotavljala v okviru 

enotnega operativnega programa ESRR, zato Sodišče ni ugotovilo težav s prekrivanjem.  

75. V Nemčiji je Sodišče ugotovilo pomanjkanje usklajevanja pri uporabi različnih virov 

financiranja. Odgovornost za izvajanje uvedbe širokopasovnih povezav je na regionalni 

(zvezne dežele) in občinski ravni, medtem ko je odgovornost za finančno podporo na 

nacionalni in regionalni ravni, kar vodi v razdrobljenost širokopasovne infrastrukture. Poleg 

finančnih sredstev EU, ki so na voljo v okviru dveh programov EKSRP in osmih programov 

ESRR, in zveznega financiranja iz nacionalnega načrta digitalne agende za obdobje 2014–

2017 ima 16 zveznih dežel in zvezna investicijska banka40 na voljo tudi lastne programe 

financiranja (odstavek 56). Konec decembra 2017 je bilo regionalnim vladam že dodeljenih 

več kot 3 milijarde EUR, kljub temu pa noben projekt še ni bil zaključen. 

Usklajevanje med različnimi programskimi obdobji na Poljskem 

76. Na Poljskem je Sodišče ugotovilo, da organom v predhodnem in tekočem programskem 

obdobju ni uspelo zagotoviti usklajene uporabe sredstev.  

77. V programskem obdobju 2007–2013 je bilo porabljenih 240 milijonov EUR v okviru 

financiranja EU za izgradnjo širokopasovne infrastrukture na slabo pokritih območjih v petih 

različnih regijah na vzhodu Poljske, pri čemer so skupni stroški projekta znašali 

347 milijonov EUR. Projekti so bili obravnavani kot veliki projekti, ki jih je odobrila 

neposredno Komisija. Bili so tudi predmet sklepa Komisije o državni pomoči. Nacionalni in 

regionalni organi so pričakovali, da bo dostopovne povezave uvedel zasebni operater 

neposredno ali da bo zasebnim operaterjem zagotovljena podpora iz financiranja v okviru 

operativnega programa Digitalna Poljska v programskem obdobju 2014–2020.  

78. Vendar pa razpisi za zbiranje predlogov v okviru operativnega programa Digitalna Poljska 

niso spodbudili ponudnikov k priključitvi na hrbtenično infrastrukturo, ki je bila financirana v 

obdobju 2007–2013. V času revizije junija 2017 se je uporabljal manj kot 1 % zmogljivosti 

                                                      

40 Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). 
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hrbtenične infrastrukture. Dokazi o uspešnem akcijskem načrtu, ki bi ga Poljska sprejela za 

odpravo te premajhne izkoriščenosti, Sodišču niso bili predloženi.  

ZAKLJUČEK IN PRIPOROČILA 

79. Sodišče ugotavlja, da do leta 2020 vse ciljne vrednosti v zvezi s širokopasovnimi 

povezavami kljub napredku ne bodo dosežene. Vse države članice so do leta 2016 dosegle 

ciljno vrednost glede pokritosti z osnovnimi širokopasovnimi povezavami. Dve od petih 

preučenih držav članic bi lahko do leta 2020 dosegli ciljno vrednost glede pokritosti s 

povezavami hitrosti najmanj 30 Mb/s, toda podeželska območja ostajajo problematična v 

večini držav članic. Do leta 2020 verjetno nobena od pregledanih držav članic ne bo dosegla 

ciljne vrednosti glede naročnin, vendar pa bi tri od preučenih držav članic glede na svoje 

sedanje načrte lahko bile na dobri poti, da dosežejo ciljne vrednosti za leto 2025. Države 

članice so podporo Komisije pozitivno ocenile, toda njeno spremljanje ni usklajeno med 

generalnimi direktorati (odstavki 16 do 34).  

80. Strategije za širokopasovne povezave so sicer pripravile vse države članice, toda nekatere 

so jih objavile po roku, ki je bil leta 2012, poleg tega pa so bile pri strategijah držav članic, ki 

jih je Sodišče preučilo, ugotovljene slabosti. Strategije niso bile vedno skladne s ciljnimi 

vrednostmi EU za leto 2020: nekatere ciljne vrednosti držav članic so bile sicer zahtevnejše 

od tistih v strategiji EU za leto 2020, vendar pa nobena od držav članic, ki smo jih preučili, v 

svojo strategijo ni vključila nacionalnih ciljnih vrednosti v zvezi s ciljno vrednostjo 3, tj. da se 

50 % gospodinjstev naroči na ultra hitre širokopasovne povezave (odstavki 36 do 40). Na 

podlagi ureditve predhodnih pogojenosti, ki veljajo za sklade ESI za obdobje 2014–2020, 

morajo države članice pripraviti nacionalne ali regionalne načrte s podrobnostmi o 

načrtovanih naložbah. Komisija je za vse preučene države članice ocenila, da so bili ti pogoji 

izpolnjeni, toda Sodišče je odkrilo primer, v katerem je manjkal eden ključnih elementov: 

Nemčija ni pripravila dovolj kakovostnih podatkov, na katerih bi lahko temeljil celovit 

naložbeni načrt, čeprav se je kakovost podatkov o kartiranju v zadnjih letih izboljšala 

(odstavek 41). 

81. Na odločitve držav članic o naložbah v širokopasovne povezave vplivajo njihove že 

obstoječe infrastrukture. Za razliko od Poljske in Madžarske imajo Italija, Irska in Nemčija 

dobro zapuščino telefonskih sistemov, kar pomeni, da imajo dobro razvito infrastrukturo z 
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bakrenimi vodi. Italija in Irska so svoje naložbe zasnovale tako, da te spodbujajo ponudnike k 

prehodu z bakrenih vodov na optične kable, ki lahko zagotavljajo veliko večje hitrosti, 

medtem ko Nemčija široko uporablja tehnologijo vektorizacije. Prednost te rešitve je 

povečanje hitrosti prek bakrenih vodov, vendar ta ne ponuja hitrosti, kakršne zagotavljajo 

optični kabli in bodo primerne tudi v prihodnosti, lahko pa tudi omejuje možnosti za 

konkurenco (odstavki 45 do 48). 

82.  Napredek držav članic pri doseganju ciljnih vrednosti v zvezi s širokopasovnimi 

povezavami so omejevali različni okoljski dejavniki. Ti so bili povezani s financiranjem ter 

konkurenčnim in pravnim okoljem. 

83. Kar zadeva financiranje, od preučenih držav članic le Nemčija ni opredelila finančne 

podpore, ki naj bi jo zagotovil javni sektor, torej „vrzeli v financiranju”. Nemčija je sicer temu 

namenila več kot 8 milijard EUR iz mešanice virov, vendar ni jasno, ali bo to zadostovalo. Od 

preostalih štirih držav članic sta le Madžarska in Italija zagotovili dovolj javnih sredstev za 

dosego ciljne vrednosti 2, torej hitrih širokopasovnih povezav za vsa gospodinjstva. Na 

Poljskem na primer dva od finančnih instrumentov, določenih v nacionalnem načrtu, nista 

bila vzpostavljena, potencialni novi viri financiranja pa niso bili opredeljeni (odstavki 52 do 

57). 

84. EIB ima na voljo vrsto posojil in finančnih instrumentov, ki so odvisni od velikosti projekta 

in stopnje tveganja. Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) je namenjen za financiranje 

bolj tveganih, večjih projektov. Sodišče je preučilo posojilo v višini 500 milijonov EUR, ki ga je 

EIB dodelila iz tega sklada za širokopasovni projekt. Projekt ni bil osredotočen na uvedbo 

širokopasovnih povezav na belih in sivih lisah in je že pred tem prejel podporo ESRR v višini 

skoraj 400 milijonov EUR. Posojilo zato ni bilo skladno s ciljem financiranja bolj tveganih 

širokopasovnih projektov (odstavki 58 do 60). 

85. Pravno in konkurenčno okolje, ki so ga uvedle Madžarska, Italija in Poljska, je bilo 

ustrezno. Na Irskem bi lahko omejitve pristojnosti nacionalnega regulativnega organa za 

uveljavljanje njegovih odločitev zmanjšale možnosti za uspešno konkurenco, v Nemčiji pa je 

na konkurenčno okolje vplivala vrsta problemov, med drugim tudi to, da zaveze v zvezi z 

naložbenimi načrti, ki so jih operaterji prej dali, zanje niso bile pravno zavezujoče, kar bi 

lahko privedlo do nadaljnjih zamud pri zagotavljanju širokopasovnih povezav na območjih z 
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omejeno konkurenco. Komisija je leta 2013 posodobila svoje smernice o državni pomoči za 

širokopasovne povezave. Toda Sodišče je ugotovilo, da si nekatere države članice te 

smernice razlagajo na način, ki bi lahko omejeval javno financiranje, ki ga dajejo na voljo za 

širokopasovne povezave na območjih, na katerih je že zdaj zagotovljena pokritost s hitrostjo 

30 Mb/s (odstavki 63 do 69).  

86. Glede na raznolikost virov financiranja, ki so na voljo državam članicam, in na dolge 

časovne okvire, ki so potrebni, je za uspešnost naložb v širokopasovne povezave ključnega 

pomena uspešno usklajevanje. Sodišče je na Irskem, v Italiji in na Madžarskem ugotovilo, da 

je bila uvedba širokopasovnih povezav podprta z usklajevanjem, ki je bilo na ustrezni ravni in 

je zagotavljalo ekonomijo obsega. To pa ne velja za Nemčijo. Poljska je v programskem 

obdobju 2007–2013 porabila približno 240 milijonov EUR za širokopasovno infrastrukturo na 

vzhodu države. Vendar ni bilo pozneje nobene spodbude za operaterje za uporabo te 

infrastrukture, od katere se je v času naše revizije junija 2017 uporabljal manj kot 1 %. Poleg 

tega ni bilo tudi dokazov o tem, da so poljski organi sprejeli ukrepe za obravnavo tega 

vprašanja (odstavki 76 do 78). 

87. Priporočila, ki jih Sodišče izreka, so razdeljena na tri področja, in sicer strateško 

načrtovanje, regulativno okolje in spodbujanje konkurence. 

Strateško načrtovanje 

(1) Komisija naj od vseh držav članic zahteva, naj na podlagi doslej doseženega napredka v 

zvezi s ciljnimi vrednostmi EU 2020 poudarijo tista področja, na katerih te ciljne vrednosti 

morda ne bodo dosežene do leta 2020, ter, kadar je to mogoče, vključijo tudi popravljalne 

ukrepe.  

Ciljni rok za izvedbo: september 2018. 

(2) Vse države članice naj v okviru priprav na programsko obdobje po letu 2020 pripravijo 

revidirane načrte, v katerih bo ponazorjeno, kako nameravajo doseči te ustrezne ciljne 

vrednosti na visoki ravni za širokopasovne povezave po letu 2020 – bodisi ciljne vrednosti 

gigabitne družbe za leto 2025 ali druge.  

Ciljni rok za izvedbo: december 2019. 
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(3) Komisija naj za programsko obdobje po letu 2020 oblikuje skupne in skladne kazalnike 

izložkov in rezultatov, ki se bodo uporabljali v operativnih programih držav članic in 

omogočali napredek glede na ustrezne cilje na visoki ravni, ki jih je treba uresničiti, pri čemer 

naj upošteva to, da je treba omejiti število kazalnikov.  

Ciljni rok za izvedbo: december 2019. 

 
Regulativni okvir 

(4) Vse države članice naj pregledajo pooblastila nacionalnih regulativnih organov skladno z 

spremenjenim regulativnim okvirjem EU za telekomunikacijska podjetja, da se zagotovi, da ti 

organi lahko operaterjem naložijo obveznost izvrševanja svojih priporočil in popravljalnih 

ukrepov (vključno s kaznimi za neizpolnjevanje obveznosti) v zvezi z operaterji. 

Ciljni rok za izvedbo: december 2019. 

(5) Komisija naj državam članicam pojasni uporabo smernic o državni pomoči v zvezi s 

hitrostjo 100 Mb/s in ciljnimi vrednostmi gigabitne družbe. 

Ciljni rok za izvedbo: december 2018. 

 
Spodbujanje konkurence s financiranjem 

(6) Komisija naj podpira države članice pri spodbujanju vzpostavitve grosističnega odprtega 

dostopovnega omrežja na belih in sivih lisah, in sicer z razvojem ustreznega pravnega okvira, 

navodil in smernic. Ta vrsta omrežja bi morala olajšati ustrezno konkurenčno okolje in s tem 

zagotoviti boljše storitve za uporabnike. 

Ciljni rok za izvedbo: junij 2020. 

(7) Komisija naj razširja najboljše prakse ter objavi navodila in smernice za spodbujanje 

organov držav članic k združevanju manjših projektov, kadar je to primerno, da se doseže 
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ekonomija obsega. Tako bi bili ti projekti tržno donosnejši, kar bi olajšalo dostop do 

financiranja. 

Ciljni rok za izvedbo: december 2018. 

(8) EIB naj svojo podporo v okviru EFSI in CEBF osredotoči na majhne in srednje projekte na 

belih in sivih lisah skladno s ciljem podpirati bolj tvegane projekte. Poleg tega naj kazalniki 

izložkov in rezultatov ob zaključku projektov, kadar je to ustrezno, zajemajo število objektov 

na belih in sivih lisah, katerim so bile zagotovljene pokritost in povezave, ter navedbo hitrosti 

širokopasovne povezave, kadar je to mogoče.  

Ciljni rok za izvedbo: december 2018. 

 
 

To poročilo je sprejel senat II, ki ga vodi članica Evropskega Računskega sodišča Iliana 

IVANOVA, v Luxembourgu na zasedanju 21. marca 2018. 

  Za Evropsko računsko sodišče 

 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 Predsednik 
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PRILOGA 

ZEMLJEVIDA EVROPE S POKRITOSTJO S POVEZAVAMI HITROSTI 30 MB/S 

 
 

 

Evropa: Skupna pokritost s širokopasovnimi povezavami naslednje generacije, 2016
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Evropa: Skupna pokritost s širokopasovnimi povezavami naslednje generacije na podeželskih območjih, 2016

Ni podeželskih gospodinjstev. 
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ODGOVORI KOMISIJE NA POSEBNO POROČILO EVROPSKEGA RAČUNSKEGA 

SODIŠČA 

„ŠIROKOPASOVNE POVEZAVE V DRŽAVAH ČLANICAH EU: KLJUB NAPREDKU 

VSE CILJNE VREDNOSTI STRATEGIJE EVROPA 2020 NE BODO DOSEŽENE“ 

POVZETEK 

VI. Pri spremljanju evropskih strukturnih in investicijskih skladov se večinoma upoštevajo cilji 

povezljivosti Evropske digitalne agende do leta 2020, vendar, kot je opisano v odstavku 33, ni bilo 

mogoče ločeno količinsko opredeliti njenega učinka na uvedbo hitrih in ultra hitrih omrežij. 

VIII. Komisija opozarja, da podpora Evropske investicijske banke (EIB) ne bi smela biti 

osredotočena na območja, na katerih je ukrepanje javnega sektorja v obliki nepovratnih sredstev 

najbolj potrebno.    

EIB opozarja, da morajo biti v skladu z uredbo o skladu EFSI projekti EFSI ekonomsko izvedljivi, 

torej ni namenjena izključni obravnavi tistih območij, na katerih vlada znatno nedelovanje trga. 

IX. 

Prva alinea: glej odgovor Komisije na priporočilo (2). 

Druga alinea: glej odgovore Komisije na priporočila (5), (6) in (7). 

Tretja alinea: glej odgovora EIB in Komisije na priporočilo (8). 

UVOD 

2. Medtem so bile v sporočilu Komisije z naslovom Gigabitni družbi naproti uvedene bolj 

ambiciozne ciljne vrednosti za leto 2025, pojem zelo visokozmogljivega omrežja pa je bil vključen 

v zakonodajni predlog Komisije o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah. 

4. Pet vrst infrastrukture, ki jih je navedlo Evropsko računsko sodišče, zagotavlja različne ravni 

širokopasovne povezljivosti. Na trenutni stopnji tržnega in tehnološkega razvoja se le za naslednje 

tehnologije iz tabele 1 šteje, da omogočajo hitro širokopasovno povezljivost nad 30 Mb/s: 

(i) optična dostopovna omrežja (FTTx), (ii) napredna nadgrajena kabelska omrežja in (iii) nekatera 

napredna brezžična dostopovna omrežja, ki omogočajo zanesljivo zagotavljanje zelo hitrih storitev 

na naročnika. 

7. Komisija opozarja, da ciljne vrednosti, opredeljene v sporočilu z naslovom Evropska digitalna 

agenda, za države članice niso pravno zavezujoče. Komisija je spodbujala države članice, naj te 

ambiciozne cilje sprejmejo pri pripravi svojih nacionalnih ali regionalnih načrtov za širokopasovne 

povezave. 

OPAŽANJA 

28. Komisija je začela izvajati triletni projekt, namenjen razvoju platforme, ki od nacionalnih 

regionalnih organov, ministrstev in ustreznih mednarodnih platform zbira obstoječe podatke o 

kartiranju širokopasovne pokritosti ter o kakovosti storitev in izkušnjah 

(https://www.broadbandmapping.eu/). 

Platforma naj bi začela delovati leta 2018, ko bodo podatki prikazani na različnih ravneh zaradi 

pomanjkanja skupne metodologije v Evropi. Sočasno je delovna skupina za internetno nevtralnost 

Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) razvila metodo za 

ocenjevanje internetne nevtralnosti, ki omogoča merjenje kakovosti storitev in izkušenj, trenutno pa 

razvija orodje za preskušanje metodologije (2018–2019), ki ga bo pozneje predlagala nacionalnim 

regulativnim organom.  

https://www.broadbandmapping.eu/
http://www.berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/methodologies/7295-berec-net-neutrality-regulatory-assessment-methodology
http://www.berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/methodologies/7295-berec-net-neutrality-regulatory-assessment-methodology
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Komisija je tudi začela delo za razvoj skupne metodologije za kartiranje pokritosti s 

širokopasovnimi storitvami, pri čemer je upoštevala cilje glede gigabitne povezljivosti za leto 2025 

ter pojem zelo visokozmogljivih omrežij (VHCN), ki bo poleg hitrosti prenosa podatkov s strežnika 

vključeval tudi druge lastnosti.  

To delo naj bi podprlo ukrep 3 akcijskega načrta za širokopasovne povezave na podeželju
1
 (prej 

imenovanega „sklop orodij za podeželje“) o oblikovanju „skupne metodologije“ za načrtovanje in 

spremljanje naložb v širokopasovne povezave ter poročanje o njih (glej tudi odgovor Komisije na 

odstavek 31). 

31. Pri spremljanju evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladov ESI) se večinoma 

upoštevajo cilji povezljivosti Evropske digitalne agende do leta 2020, vendar, kot je opisano v 

odstavku 33, ni mogoče ločeno količinsko opredeliti njenega učinka na uvedbo hitrih in ultra hitrih 

omrežij. 

Komisija priznava, da bi bilo mogoče izboljšati spremljanje izdatkov in rezultata v okviru 

skladov ESI, da bi bolje izražali ciljne vrednosti EU glede širokopasovnih povezav. 

V zvezi s tem akcijski načrt Komisije za širokopasovne povezave na podeželju, ki se je začel 

izvajati novembra 2017 v okviru usklajene pobude generalnih direktoratov za komunikacijska 

omrežja, vsebine in tehnologijo (GD CNECT), za kmetijstvo in razvoj podeželja (GD AGRI), za 

regionalno in mestno politiko (GD REGIO) ter za konkurenco (GD COMP), vključuje razvoj 

skupne metodologije, ki bo pomagala pri načrtovanju in spremljanju naložb v širokopasovne 

povezave in poročanju o njih, in podporo EU, poleg ukrepov za povečanje dostopa do 

širokopasovnih povezav na podeželskih območjih EU, vključno z misijami v države članice in 

regije z nizko stopnjo pokritosti širokopasovnih storitev na podeželju. 

32. Komisija skrbno spremlja razvoj na širokopasovnem trgu in objavlja številne kazalnike, ki so se 

skozi čas spreminjali in trenutno obravnavajo različne vidike. 

Čeprav so bili podatki o pokritosti s širokopasovnimi povezavami hitrosti 100 Mb/s in naročninah 

že na voljo, niso bili vključeni v indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI). Profili držav 

DESI za leto 2018 bodo vključevali pokritost z ultra hitro širokopasovno povezavo (vsaj 100 Mb/s) 

in naročnine. 

33. Zaradi poenostavitve je bilo v programskem obdobju 2014–2020 uporabljeno omejeno število 

skupnih kazalnikov izložkov. V Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1301/2013 o Evropskem skladu za 

regionalni razvoj (ESRR) je za infrastrukturo IKT predvidena uporaba skupnega kazalnika izložka 
„dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovni dostop do interneta s hitrostjo najmanj 30 Mb/s“ v 

skladu s prvim od dveh ciljev za leto 2020 iz Evropske digitalne agende. Za ta kazalnik se je štelo, 

da je najcelovitejši in da lahko zajame rezultat vseh projektov, ki podpirajo uvedbo hitre in zelo 

hitre širokopasovne povezave.  

Kot je že navedeno, Komisija priznava, da bi bilo mogoče izboljšati spremljanje rezultatov v okviru 

skladov ESI, da bi bolje izražali ciljne vrednosti EU glede širokopasovnih povezav. 

34. Kot se je poročalo v poročilu o digitalnem napredku v Evropi za leto 2016, so bili pri postopku 

javnega naročanja, ki ga je irska vlada začela decembra 2015 v okviru izvajanja načrta, na katerega 

se sklicuje Računsko sodišče, prisotni mnogi izzivi, med drugim v zvezi s kartiranjem območja 

posredovanja. Komisija (GD COMP) je irskim organom zagotovila vse potrebne smernice za 

zagotovitev, da se je območje posredovanja opredelilo v skladu s pravili o državni pomoči. 

                                                       

1  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-joins-forces-help-bringing-more-broadband-rural-areas 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-joins-forces-help-bringing-more-broadband-rural-areas.


 

3 

Komisija še naprej natančno spremlja irski načrt in irskim organom na zahtevo zagotavlja smernice. 

Kot je pravilo v primeru takih stikov, ostanejo vse razprave zaupne. 

Komisija je tesno sodelovala z nemškimi organi, da bi zagotovila zahtevano odobritev državne 

pomoči. Postopki so bili dolgotrajni, ker so nemški organi predložili nezadostne informacije, in ne 

zaradi Komisije. 

V primeru Poljske Komisija priznava težavo glede premajhne uporabe regionalnih hrbteničnih 

širokopasovnih omrežij, ki so bila vzpostavljena v programskem obdobju 2007–2013. Poljski organi 

so za odpravo te težave organizirali vrsto srečanj in delavnic, da bi spodbudili boljšo izkoriščenost 

omrežja. Čeprav se je to sodelovanje začelo v okviru izvajanja operativnega programa Digitalna 

Poljska, želi Komisija poudariti, da mora nacionalni regulator zagotoviti področja naložb v okviru 

operativnega programa, da bi se sredstva EU čim bolje porabila. 

44. Komisija je naročila poročilo o študiji („Javne naložbe v hitri internet v Nemčiji. Poročilo o 

študiji o širokopasovni povezavi v Nemčiji“), v katerem so zbrane nemške študije iz obdobja 2011–

2013 ter podrobno ocenjene nacionalne potrebe po financiranju za uvedbo širokopasovne povezave 

in podpora nemških organov pri pripravi njihove širokopasovne strategije, vključno z obsegom 

 sredstev, potrebnih za širokopasovno povezavo.

52. Glej odgovor Komisije na odstavek 44. 

56. Glej odgovor Komisije na odstavek 44. 

58. Pričakuje se, da bo Sklad za širokopasovno povezovanje Evrope (CEBF) zagotovil zlasti 

vlaganje v lastniški kapital. Sklad se bo osredotočil na naložbe, ki bodo v povprečju znašale 

15 milijonov EUR, vendar bodo povezani projekti dejansko večji glede na to, da se bo sklad 

osredotočal na manjšinske deleže v projektih, v katere bo vlagal. 

60. Komisija opozarja, da je podpora sklada EFSI osredotočena na projekte, ki dokazujejo 

dodatnost, kar se med drugim izraža v opredelitvi projekta kot „posebna dejavnost“ (tj. višje 

tveganje). Če bi bila ta operacija izvedena v okviru posebne dejavnosti EIB, bi to po navedbah EIB 

pomenilo, da zaradi omejenega obsega posebnih dejavnosti EIB brez sklada EFSI v okviru posebne 

dejavnosti ne bi bilo mogoče podpreti drugih projektov (4 milijarde EUR/letno v primerjavi z 

20 milijardami EUR letno). Glede stroškov projekta, upravičenega do podpore sklada EFSI, 

Evropska investicijska banka ugotavlja, da vključena nesubvencionirana območja niso bila dovolj 

pokrita z dostopovnimi omrežji naslednje generacije (next generation access – NGA) (bele lise 

NGA ali sive lise NGA). Nosilec je moral vložiti precej sredstev, da je v velikem obsegu uvedel 

omrežje FTTH/C in novo tehnologijo. Sklad EFSI omogoča tehnološka tveganja, kot je običajno pri 

inovativnih projektih. Poleg tega Banka brez sklada EFSI ne bi mogla podpreti tako obsežnega 

projekta s tako vsebino, ki je bil potreben za pospešitev nacionalne uvedbe tehnologije 

širokopasovnih dostopovnih omrežij naslednje generacije. 

61. Komisija ugotavlja, da bi moral CEBF začeti delovati v prvi polovici leta 2018. Upravljavec 

sklada trenutno zbira naložbe zasebnega sektorja. 

62. Komisija ugotavlja, da se temeljni vlagatelji in upravljavec sklada še dogovarjajo o naložbenem 

obdobju CEBF. Poleg tega je v osnutku smernic za naložbe CEBF navedeno, da si Sklad prizadeva 

zagotavljati financiranje, ki dopolnjuje obstoječe finančne instrumente EU, in druga finančna 

sredstva, o katerih je upravljavec razumno seznanjen, da so trenutno na voljo na trgu prek javnih ali 

zasebnih finančnih institucij (ne le EIB). CEBF naj bi zagotovil vlaganje v lastniški kapital, 

neposredni ukrep EIB pa je običajno v obliki dolga. Vlaganje v lastniški kapital običajno pomeni 

manjši delež – z visokim tveganjem – skupnih stroškov projekta v primerjavi s financiranjem dolga. 

Poleg tega naj bi CEBF podpiral projekte s težjim dostopom do financiranja. Komisija zato meni, 

da ima prispevek, ki se pričakuje od CEBF, pomembno precedenčno vrednost za financiranje v 

sektorju, vključno s strani vlagateljev zasebnega sektorja. 
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65. Komisija je v svojem predlogu o revidiranih predpisih EU o telekomunikacijah predlagala 

okrepljene določbe o neodvisnosti in regulativni zmogljivosti nacionalnih regulativnih organov, 

odgovornih za predhodno urejanje trga, vključno z razpoložljivimi sredstvi. Obveznost držav članic, 

da zagotovijo, da imajo nacionalni regulativni organi za opravljanje svojih nalog ustrezna finančna 

sredstva in človeške vire, ki je že del veljavnega regulativnega okvira, je ponovno predvidena v 

členu 6(2) predlaganega Evropskega zakonika o elektronskih komunikacijah. Da bi se nacionalnim 

regulativnim organom zagotovila potrebna pooblastila za izvrševanje njihovih odločitev, je 

Komisija predlagala tudi, da bi se ti organi pooblastili, da v mejah nacionalnega ustavnega prava 

neposredno naložijo kazni. Za zdaj neposrednih izvršilnih pooblastil nimajo vsi nacionalni 

 regulativni organi.  

66. 

Prva alinea: zvezna agencija za omrežja, ki je pristojna za zagotavljanje izvajanja pravil za 

zamenjavo, je naložila globe štirim velikim telekomunikacijskim družbam (kar pomeni približno 

70 % skupnega števila pritožb). Število pritožb se je v prvih osmih mesecih leta 2017 zmanjšalo na 

43 000 pritožb (s 83 000 leta 2016 (podatki za celo leto)). 

Druga alinea: Z orodjem za merjenje zvezne agencije za omrežja (https://breitbandmessung.de/) 

lahko končni uporabniki (fiksnih in mobilnih) storitev dostopa do interneta od 25. septembra 2015 

izmerijo in primerjajo dejansko in naročeno hitrost. Poleg tega se lahko po začetku veljavnosti 

odloka o preglednosti pričakujejo nadaljnje izboljšave zaradi dodatnih podatkov, ki jih morajo 

ponudniki dostopa do interneta zagotoviti uporabnikom. 

67. Komisija ugotavlja, da so zahteve za naložbe v črne lise določene v odstavkih od 82 do 85 

smernic za širokopasovna omrežja, kot je ponazoritev, da ima subvencionirano omrežje pomembne 

izboljšane tehnološke značilnosti in zmogljivosti v primerjavi z obstoječimi omrežji; da se 

subvencionirano omrežje upravlja izključno kot grosistično omrežje ter da pomoč ne povzroča 

pretiranega izkrivljanja konkurence z drugimi tehnologijami dostopovnih omrežij naslednje 

generacije, za katere so komercialni vlagatelji nedavno izvedli precejšnje nove infrastrukturne 

naložbe. 

68. Smernice za širokopasovna omrežja vsebujejo jasne določbe, v skladu s katerimi se pod 

določenimi pogoji lahko dodeli pomoč v sivih in črnih lisah (glej odstavek 67 in naslednje odstavke, 

odstavek 76 in odstavke od 82 do 85 Smernic). 

69. Pravila o državni pomoči ne določajo, da se morajo zasebni vlagatelji izreči, ali bodo vlagali v 

območje, v katero so usmerjene javne naložbe. Zasebni operaterji lahko spremenijo svoje naložbene 

načrte in včasih se lahko operater odloči za vlaganje v določeno območje, čeprav pri kartiranju in 

javnem posvetovanju ni naznanil, da namerava posredovati. Z vidika državne pomoči je edina 

„kazen“ za to spremembo načrta, da se lahko javno posredovanje nadaljuje. Vendar to nacionalnim 

organom, vključno z nacionalnimi regulativnimi organi, ne preprečuje sprejetja nacionalnih 

predpisov in postopkov, da bi zagotovili strožji okvir za obravnavanje takih strategij operaterjev. 

Da bi se preprečile morebitne težave zaradi izrinjanja in zamude pri pokritosti, predlog Evropskega 

zakonika o elektronskih komunikacijah (člen 22 o geografskih raziskavah) omogoča, da nacionalni 

regulativni organi imenujejo „območje digitalne izključenosti“ v primeru, kadar noben operater ali 

javni organ ni uvedel ali ne namerava uvesti zelo visokozmogljivega omrežja, in da kaznujejo 

operaterje, ki ravnajo drugače, kot so navedli v času razpisa. Ta mehanizem bo regulatorju 

omogočil zbiranje informacij o območjih, na katerih Uredba ne prinaša in verjetno tudi ne bo 

prinesla izboljšav glede visokokakovostne povezljivosti. 

76. Za programsko obdobje 2007–2013 je bilo značilno pomanjkljivo usklajevanje naložb ESRR, 

razpršenih med več regionalnimi in nacionalnimi operativnimi programi, v programskem 
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obdobju 2014–2020 pa se uvedba širokopasovnih povezav sofinancira v okviru enega operativnega 

programa, Digitalna Poljska. Zato je trenutno izvajanje programa zelo dobro. 

V besedilu operativnega programa Digitalna Poljska je predvideno, da se bodo sredstva EU med 

programskimi obdobji 2007–2013 in 2014–2020 dopolnjevala. Trenutni program je osredotočen na 

dostopovne povezave v belih lisah, v obdobju 2007–2013 pa sta bila podprta zlasti hrbtenično in 

vmesno povezovalno omrežje. Poleg tega je bila možnost ponovnega financiranja morebitnih 

nedokončanih naložb v obdobju 2007–2013 jasno izključena iz financiranja v operativnem 

programu, da bi se sredstva EU čim bolje porabila.    

78. Komisija ugotavlja, da so poljski organi priznali splošno težavo z uvedbo hitrega interneta, ki jo 

med drugim obravnava tretja prednostna os operativnega programa Digitalna Poljska. 

Kar zadeva premajhno izkoriščenost hrbtenične infrastrukture, financirane v obdobju 2007–2013, je 

treba to vprašanje dodatno analizirati in učinkovito obravnavati. Vendar je treba opozoriti, da so 

poljski organi v okviru izvajanja operativnega programa Digitalna Poljska že začeli dialog med 

telekomunikacijskimi operaterji in regionalno upravo (lastnico infrastrukture) o možnostih za boljšo 

izkoriščenost regionalnega širokopasovnega omrežja, vzpostavljenega v obdobju 2007–2013. Od 

konca leta 2016 do zdaj so nacionalni regulator, tj. urad za elektronske komunikacije, ministrstvo za 

digitalne zadeve in izvajalski organ operativnega programa Digitalna Poljska organizirali vrsto 

srečanj in delavnic.  

ZAKLJUČEK IN PRIPOROČILA 

79. Evropska komisija spremlja vse cilje glede širokopasovnih povezav, opredeljene v Evropski 

digitalni agendi, in zbira ustrezne podatke, tudi o deležu naročnin na fiksne širokopasovne povezave 

s hitrostjo vsaj 100 Mb/s (od leta 2010). 

Objavlja tudi letno digitalno poročilo z naslovom Indeks digitalnega gospodarstva in družbe. 

Čeprav so bili podatki o pokritosti s širokopasovnimi povezavami hitrosti 100 Mb/s in naročninah 

že na voljo, niso bili vključeni v indeks digitalnega gospodarstva in družbe. 

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe bo v profile držav za leto 2018 vključil pokritost z ultra 

hitro širokopasovno povezavo (vsaj 100 Mb/s) in naročnine.   

Komisija priznava, da bi bilo mogoče izboljšati spremljanje izdatkov in rezultata v okviru 

skladov ESI, da bi bolje izražali ciljne vrednosti EU glede širokopasovnih povezav. 

Za dodatne informacije o spremljanju glej tudi odgovore Komisije na odstavke od 31 do 33. 

80. Za študije, ki podpirajo naložbeni načrt Nemčije, glej odgovor Komisije na odstavek 44. 

81. Evropska komisija je v zvezi z nacionalnimi regulativnimi organi vztrajala, da se pogoji za 

uvedbo tehnologij vektorizacije v dostopovnih omrežjih prilagodijo potrebam morebitnih 

vlagateljev. Komisija je hkrati spomnila, da so za uvedbo končno odgovorni nacionalni regulatorji. 

83. Glej odgovor Komisije na odstavek 44. 

84. Komisija ugotavlja, da je podpora sklada EFSI namenjena dokazovanju dodatnosti (glej 

odgovore Komisije na odstavke od 58 do 60), kar pa ni dokazano le na podlagi visoke stopnje 

tveganja, povezane s projektom.  

Uredba o skladu EFSI ne določa, da mora biti financiranje sklada EFSI omejeno na bele in sive lise 

(glej člen 6 uredbe o skladu EFSI, v skladu s katerim morajo biti projekti sklada EFSI „ekonomsko 

izvedljivi“). 

85. Kar zadeva izvršljivost odločitev irskega nacionalnega regulativnega organa, je Komisija v 

Poročilu o digitalnem napredku v Evropi za leto 2017 (poglavje o telekomunikacijah) že poudarila, 

da „ComReg v skladu z irsko zakonodajo ni pooblaščen za nalaganje glob, temveč je za to pristojno 



 

6 

sodišče. Zato ComReg ni usklajen z drugimi nacionalnimi regulativnimi organi, kar očitno ovira 

pravočasno in učinkovito posredovanje“. Pričakovane spremembe bodo zaradi uskladitve z uredbo 

o enotnem telekomunikacijskem trgu prispevale k izboljšanju stanja. 

Poleg tega je Komisija v členu 29 predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem 

zakoniku o elektronskih komunikacijah predlagala, da bi morale države članice nacionalnim 

regulativnim organom omogočiti, da naložijo kazni za izvrševanje svojih odločitev.  

Glej tudi odgovore Komisije na odstavke od 63 do 69. 

86. Glej odgovora Komisije na odstavka 76 in 78. 

Priporočila 

(1) Komisija sprejema to priporočilo. 

Glej odgovor Komisije na priporočilo (2) glede načina izvajanja tega priporočila s strani Komisije. 

(2) Komisija ugotavlja, da je to priporočilo naslovljeno na države članice. 

Kar zadeva Komisijo, je v sporočilu z naslovom Povezljivost za konkurenčen enotni digitalni trg – 

evropski gigabitni družbi naproti (COM(2016) 587 final) opredelila tri strateške cilje za leto 2025 in 

države članice pozvala, naj pregledajo napredek pri svojih nacionalnih načrtih za širokopasovne 

povezave ter jih do konca leta 2017 posodobijo za obdobje do leta 2025 v skladu s strateškimi cilji 

 iz tega sporočila in akcijskega načrta za 5G.

V zvezi s tem so se v namenski delovni skupini s predstavniki držav članic začele razprave o 

izvajanju akcijskega načrta za 5G in gigabitne strategije. 

(3) Komisija delno sprejema priporočilo in ugotavlja, da v tej fazi ne more sprejeti posebnih zavez 

glede zakonodajnih predlogov za obdobje po letu 2020, med drugim zaradi negotovosti o prihodnji 

tematski pokritosti različnih skladov, s katerimi se sofinancirajo operativni programi. 

Komisija proučuje različne možnosti za vzpostavitev bolj racionalnega, poenostavljenega in 

usklajenega sistema kazalnikov v okviru skladov ESI za večletni finančni okvir po letu 2020, 

vključno s čim večjim opiranjem na skupne kazalnike, če je to mogoče, na področjih politik, ki jih 

pokrivajo ukrepi skladov. 

(4) Komisija ugotavlja, da je to priporočilo naslovljeno na države članice. 

Kolikor se podpiranje tega procesa nanaša na Komisijo, je v svojem predlogu o revidiranih 

predpisih EU o telekomunikacijah predlagala okrepljene določbe o neodvisnosti in regulativni 

zmogljivosti nacionalnih regulativnih organov, odgovornih za predhodno urejanje trga, vključno z 

razpoložljivimi sredstvi. Poleg tega je Komisija predlagala uskladitev najmanjšega seznama nalog, 

ki bi jih morale države članice dodeliti nacionalnim regulativnim organom (glede na njihovo 

politično neodvisnost in strokovno znanje), da se jim zagotovijo pooblastila na vseh področjih, ki so 

potrebna za doseganje njihovih ciljev. 

Da bi se nacionalnim regulativnim organom zagotovila potrebna pooblastila za izvrševanje njihovih 

odločitev, je Komisija predlagala tudi, da bi se ti organi pooblastili, da v mejah nacionalnega 

ustavnega prava neposredno naložijo kazni.  

(5) Komisija sprejema to priporočilo in meni, da je delno izvedeno, kot je pojasnjeno v 

nadaljevanju. 

Komisija državam članicam že zagotavlja pomembne smernice za uporabo državne pomoči za 

širokopasovno povezavo in jih bo zagotavljala še naprej. Zlasti: 

(i) GD COMP spodbuja sestanke pred priglasitvijo (od leta 2016 do danes je svetoval v zvezi s 

23 predhodnimi priglasitvami iz 13 držav članic); 
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(ii) GD COMP je ustvaril namensko platformo, eState aid Wiki, kjer lahko vse države članice 

postavljajo vprašanja o uporabi uredbe o splošnih skupinskih izjemah in mrež državne pomoči; 

(iii) analitična mreža za uporabo pravil o državni pomoči za širokopasovne povezave je 

predstavljena na spletišču GD COMP; 

(iv) sklepi Komisije o državni pomoči so objavljeni na spletišču GD COMP; 

(v) GD COMP dejavno sodeluje pri zagotavljanju različnih usposabljanj v okviru mreže 

kompetenčnih uradov za širokopasovne povezave in drugih pobud v sodelovanju z GD REGIO, GD 

CNECT in GD AGRI. 

Eden od ciljev pogojev je, da bi se izogibali preobremenitvi dobrih zasebnih naložb, za katere je 

vedno potrebna ocena razpoložljive infrastrukture, čeprav države članice tega vedno ne pripravijo 

dobro. 

Komisija namerava v okviru posodobitve vodnika o naložbah v zelo hitre širokopasovne povezave 

vključiti dodatne informacije o dodeljevanju pomoči v sivih in črnih lisah, zlasti v zvezi s ciljem 

glede 100 MB/s in gigabitne družbe, da bodo imele države članice v zvezi s tem na voljo še več 

informacij. 

(6) Komisija sprejema to priporočilo in meni, da je delno izvedeno, kot je pojasnjeno v 

nadaljevanju. 

Da bi se spodbudila uporaba zelo visokozmogljivih omrežij, zlasti na gospodarsko manj uspešnih 

področjih, kot so območja z nizko gostoto prebivalstva in podeželska območja, je Komisija že 

predlagala, da se v revidirane predpise EU o telekomunikacijah, o katerih trenutno potekajo 

pogajanja med sozakonodajalcema EU, uvede poseben člen, ki obravnava izključno veleprodajna 

podjetja. S tem predlogom bi se morale spodbuditi naložbe z opredelitvijo poenostavljenega 

regulativnega modela, predlaganega za izključno veleprodajna omrežja s pomembnim tržnim 

položajem, ki je omejen na pravična, razumna in nediskriminatorna pravila o dostopu. Komisija bo 

spremljala prenos tega ukrepa v nacionalno zakonodajo.  

V pravilih o državni pomoči se že zahteva učinkovit veleprodajni dostop do subvencionirane 

infrastrukture na vseh lisah (belih, sivih ali črnih). Poleg tega se za izključno veleprodajne projekte 

že šteje, da krepijo konkurenčnost in so v okviru pravil o državni pomoči ugodno obravnavani. V 

konkurenčnih postopkih za dodelitev državne pomoči se lahko na primer dodelijo dodatne točke 

izključno veleprodajnim projektom. 

Prihodnji vodnik o naložbah v širokopasovne povezave bo zagotovil dodatna navodila (zlasti s 

posodobitvijo oddelka o poslovnih modelih, ki so že predvideni v vodniku za naložbe v hitre 

širokopasovne povezave) in poudaril te vidike. 

(7) Komisija sprejema to priporočilo.  

Komisija bo zagotovila smernice in razširjala najboljše prakse o zadevi, ki jo priporoča Računsko 

sodišče, pa tudi o drugih pomembnih naložbenih vprašanjih prek dejavnosti mreže kompetenčnih 

uradov za širokopasovne povezave in svojega pregleda vodnika o naložbah v širokopasovne 

povezave. Zlasti bo pojasnila tveganja in priložnosti, povezane z različno velikostjo projektov, 

različnimi tehnologijami in naložbenimi modeli, da bi se izboljšala izvedljivost naložb, spodbudila 

konkurenca ter olajšala gostota širokopasovnih povezav in dostop do dolgoročnega financiranja. 

(8) Evropska investicijska banka meni, da je podpora javnega sektorja v obliki nepovratnih sredstev 

najpotrebnejša pri projektih, ki jih ni pripravljen podpreti noben zasebni vlagatelj, ker niso 

ekonomsko izvedljivi. V skladu s členom 6(1)(a) Uredbe (EU) 2015/1017 o skladu EFSI bi moral 

biti sklad EFSI usmerjen v projekte, ki so ekonomsko izvedljivi, kot se potrdi z analizo stroškov in 

koristi. 
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Komisija ugotavlja, da je v osnutku smernic za naložbe CEBF že predvideno, da bi moral Sklad 

zagotoviti podporo v višini do 30 milijonov EUR eni sami družbi in na splošno za nove projekte 

širokopasovne povezave, zlasti na belih in sivih lisah. Poleg tega je Komisija že sprejela ukrepe za 

dogovor z upravljavcem sklada CEBF glede ustreznih obveznosti poročanja, ki jih je treba še 

določiti v spremnem dopisu. Profil projektov, ki jih podpira CEBF (novi projekti, ki jih izvajajo 

manjši nosilci projektov), je v skladu z našim interesom za uvedbo na območjih, na katerih potrebe 

niso ustrezno izpolnjene (na sivih in belih lisah). 



 
Dogodek Datum 

Sprejetje revizijskega memoranduma / začetek revizije 14.12.2016 

Osnutek poročila uradno poslan Komisiji (ali drugemu revidirancu) 31.1.2018 

Sprejetje končnega poročila po razčiščevalnem postopku 21.3.2018 

Prejeti uradni odgovori Komisije (ali drugega revidiranca) v vseh 
jezikih 

25.4.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Širokopasovna povezava, torej hitrejši in kakovostnejši 
dostop do medmrežja, je vse bolj pomembna za 
konkurenčnost podjetij in tudi za socialno vključenost. EU 
je v okviru strategije Evropa 2020 določila cilje za 
širokopasovne povezave, med katerimi je tudi 
razpoložljivost hitrih širokopasovnih povezav za vse 
državljane EU do leta 2020. Za podporo tem ciljem je dala 
državam članicam na voljo približno 15 milijard EUR v 
obdobju 2014–2020. Sodišče je ugotovilo, da se pokritost s 
širokopasovnimi povezavami sicer po celotni EU izboljšuje, 
vendar pa cilji strategije Evropa 2020 ne bodo doseženi. 
Na podeželskih območjih, kjer je za zasebni sektor manj 
spodbud za naložbe, je še vedno manj tovrstnih povezav 
kot v mestih, število naročnin na ultra hitre širokopasovne 
povezave pa bistveno zaostaja za zastavljenimi cilji.

©Evropska unija, 2018.

Za dovoljenje za uporabo ali reprodukcijo fotografij ali drugega gradiva, za katere Evropska unija nima avtorskih 
pravic, je treba zaprositi neposredno imetnike avtorskih pravic. 
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