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Program WiFi4EU – propagowanie dostępu do
internetu w społecznościach lokalnych
Komisja Europejska podjęła inicjatywę, której celem jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do
szybkiego internetu w społecznościach lokalnych. Podczas wrześniowej sesji plenarnej Parlament
Europejski ma przeprowadzić dyskusję i głosowanie nad programem WIFI4EU.

Kontekst
Komisja jest zdania, że pod względem dostępu do szybkiego internetu stacjonarnego i bezprzewodowego UE
pozostaje w tyle za innymi krajami uprzemysłowionymi, takimi jak Korea Południowa czy Japonia.
Nadrobienie tego zapóźnienia jest jednym z najważniejszych priorytetów Komisji. Celem przedsięwzięcia jest
stworzenie europejskiego społeczeństwa gigabitowego, dzięki poprawie zarówno światłowodowego, jak
i bezprzewodowego dostępu do internetu.

Inicjatywa Komisji
Inicjatywa WIFI4EU jest elementem strategii tworzenia społeczeństwa gigabitowego i w praktyce dąży do
pobudzenia popytu. Ma zwiększyć świadomość użytkowników o korzyściach płynących z szybkiego internetu
dzięki programowi bezpłatnego dostępu do Wi-Fi w przestrzeniach publicznych, takich jak urzędy, biblioteki,
szpitale oraz tereny ogólnodostępne. Aby umożliwić powstanie lokalnych punktów dostępu
bezprzewodowego, UE zapewni ukierunkowane wsparcie w formie dotacji lub pomocy finansowej. W ciągu
trzech lat uruchomione zostanie łącznie 120 mln EUR inwestycji UE w ramach instrumentu „Łącząc Europę” .
Środki będą pochodzić zarówno ze zwiększonej o 50 mln EUR puli finansowej instrumentu, jak i 70 mln EUR
przesuniętych w jego ramach. Inicjatywa zakłada ponadto uproszczenie procedur planowania i ograniczenie
przeszkód regulacyjnych. Ma to na celu zapobieżenie efektowi wypierania wysiłków sektora prywatnego oraz
zakłócaniu konkurencji.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Komisja ITRE przyjęła swoje sprawozdanie (sprawozdawca: Carlos Zorrinho, S&D, Portugalia) w dniu
25 kwietnia 2017 r. Generalnie popiera w nim inicjatywę Komisji, łącznie z ramami finansowymi
przedsięwzięcia. Komisja położyła nacisk na to, że łączność ma być dostarczana bezpłatnie i bez ograniczeń.
Zachęciła również do przedłużenia finansowania poza postulowany we wniosku okres trzech lat. Zmieniła też
nieznacznie grono potencjalnych beneficjentów. Zaznaczyła, że należy osiągnąć równowagę geograficzną
i rozwiązać problem przepaści cyfrowej. Przy udzielaniu zamówień publicznych powinno się wspierać lokalne
MŚP. Należy stosować systemem pojedynczego uwierzytelnienia we wszystkich państwach członkowskich,
a eksploracja danych do celów komercyjnych oraz reklamy powinny zostać zabronione. Trzeba też uprościć
procedurę zatwierdzania wniosków, a wsparcie finansowe dostarczać za pośrednictwem systemu bonów.
Szczególnie należy zadbać o to, żeby potencjalni użytkownicy mieli świadomość, że takie usługi istnieją i że
finansuje je UE.

Wynik negocjacji trójstronnych
Wyniki posiedzeń trójstronnych PE i Rady są zgodne z większością postulatów Parlamentu Europejskiego.
Najbardziej znaczącym odejściem od stanowiska Parlamentu jest ograniczenie wzrostu puli finansowej –
o 25 mln EUR zamiast 50 mln EUR – choć nie wykluczono możliwości podwyżki o całe 50 mln EUR , jeśli okaże
się to konieczne. Ponadto nie wspomniano o przedłużeniu programu poza okres trzyletni ani o
faworyzowaniu przedsiębiorstw lokalnych. W dniu 29 maja 2017 r. Komitet Stałych Przedstawicieli uzgodnił
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projekt tekstu kompromisowego. W dniu 21 czerwca komisja ITRE przyjęła tekst, co toruje drogę do jego
ostatecznego przyjęcia.
Pierwsze czytanie: 2016/0287(COD); Komisja przedmiotowo
właściwa: ITRE; Sprawozdawca: Carlos Zorrinho (S&D, Portugalia).
Aby uzyskać dodatkowe informacje zob. briefing EPRS pt.
„Opracowywanie prawa UE”, WIFI4EU
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