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Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейският парламент, Съветът и Комисията постигнаха тази нощ политическо
споразумение за инициативата WiFi4EU и нейното финансиране. Инициативата
подкрепя инсталирането на безплатни публични точки за безжичен интернет в местни
общности в ЕС: в обществени градинки, площади, паркове, болници и на други
обществени места.

Както посочи председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер, инициативата WiFi4EU ще бъде
принос към визията за това „всяко село и всеки град на Европа да бъдат оборудвани с безплатен
достъп до безжичен интернет около основните центрове на обществения живот до 2020 г.“

Заместник-председателят на Комисията Андрус Ансип, който отговаря за цифровия единен
пазар, приветства днешното споразумение и заяви: Стратегията за цифровия единен пазар има за
цел изграждане на изцяло свързана Европа, където всеки има достъп до висококачествени
цифрови мрежи. Инициативата WiFi4EU ще доведе до подобряване на свързаността, особено на
места, където достъпът до интернет е ограничен. WiFi4EU е добра първа стъпка, но трябва да се
направи много повече за постигане на високоскоростна връзка на цялата територия на ЕС — като
подобряване на европейската координация по отношение на радиочестотния спектър и
стимулиране на инвестициите в мрежи с голям капацитет, от които Европа има нужда.

Политическото споразумение включва ангажимент от страна на трите институции да гарантират,
че сумата от 120 млн. евро ще бъде използвана за финансиране на оборудване за предоставяне
на безплатни обществени Wi-Fi услуги в 6000 до 8000 общини във всички държави членки.
Конкретните източници на финансиране ще бъдат уточнени по време на текущите законодателни
обсъждания във връзка с прегледа на настоящата многогодишна финансова рамка. Местните
органи ще могат да кандидатстват за финансиране, след като системата бъде създадена.

На практика публичните органи по места (общини или групи от общини), които искат да
предлагат Wi-Fi на места, в които все още не съществува подобно публично или частно
предлагане, ще могат да кандидатстват за финансиране чрез опростена и небюрократична
процедура. Безвъзмездна помощ, предоставена под формата на ваучери, ще бъде използвана за
купуване и инсталиране на модерно оборудване, тоест местни точки за безжичен достъп, а
местният орган ще покрива текущите разходи за самата връзка.

Контекст
 
Обявена от председателя Юнкер в неговата реч за състоянието на Съюза през септември 2016
г., инициативата WiFi4EU е част от  амбициозната реформа на правилата на ЕС в областта на
далекосъобщенията, включваща нови мерки в отговор на нарастващите нужди на европейците от
свързаност и за повишаване на конкурентоспособността на Европа.
 
Наскоро Комисията преразгледа стратегията за цифровия единен пазар — един от основните
приоритети на Комисията на Юнкер, като взе предвид постигнатия напредък, но също така призова
съзаконодателите да предприемат бързи действия по всички направени предложения. ЕС бързо
успя да постигне важни договорености за премахване на таксите за роуминг на 15 юни 2017 г. за
всички пътуващи в ЕС, за преносимост на съдържанието, благодарение на което от началото на
2018 г.  европейците при пътуване ще могат да ползват филмите,  музиката,  видеоигрите или
електронните книги, за които имат абонамент в родните си страни, и за освобождаването на
радиочестотната лента около 700 MHz, за да се въведат мрежи от пето поколение и нови онлайн
услуги. По останалите предложения понастоящем се водят заключителни преговори с Европейския
парламент и Съвета.
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Допълнителна информация за инициативата WiFi4EU

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3008_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3008_bg.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezplaten-internet-za-evropeycite
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3008_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3008_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3008_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1232_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_AC-17-207_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-225_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4405_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4405_bg.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezplaten-internet-za-evropeycite


IP/17/1470 

Информационен документ за WiFi4EU
Съобщение за медиите относно междинния преглед на стратегията за цифров единен пазар
 

Лица за контакти с медиите:
Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)
Inga HOGLUND (+32 2 295 06 98)

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес
на информационната служба
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