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WiFi4EU: o nouă schemă UE pentru acces gratuit la
internet
 

Deputații au aprobat o schemă UE pentru a sprijini accesul gratuit la wifi în spațiile
publice 
Siguranța datelor personale
 

Curând va fi disponibilă o schemă financiară pentru puncte locale de acces wifi la
internet în UE, gratuit și fără condiții discriminatorii.
 
Fondurile vor fi utilizate într-un ”mod echilibrat din punct de vedere geografic” în peste 6000 de
comunități din statele membre, urmând principiul ”primul venit, primul servit”, pentru a finanța
conexiuni wifi în centre relevante pentru comunitate, inclusiv spații publice accesibile publicului
larg (biblioteci, administrații publice, spitale etc).
 
Eligibilitate și condiții
 
Pentru a fi eligibile, organizațiile publice trebuie să poată acoperi costurile de operare pentru cel
puțin trei ani și să ofere acces gratuit, ușor, precum și o conexiune sigură utilizatorilor.
 
Fondurile UE pot fi utilizate doar dacă sunt excluse reclamele comerciale sau utilizarea datelor
personale în scopuri comerciale. Proiectele care ar putea dubla oferte similare private sau
publice, gratuite, în respectiva regiune vor fi excluse de la sprijinul financiar.
 
Accesul  trebuie  oferit  în  limbile  relevante  pentru  respectivul  stat  membru  și,  în  măsura
posibilităților,  în  alte  limbi  oficiale  ale  instituțiilor  UE.
 
Rezoluția a fost aprobată cu 582 voturi la 98 și 9 abțineri.
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"  ”Inițiativa WiFi4EU a pornit ca o viziune politică
puternică  care  în  curând  va  deveni  o  realitate
concretă  în  UE,  oferind  posibilitatea  fiecărui
european de a beneficia de o conexiune wifi de bună
calitate,  indiferent  de  locul  unde  se  află  și  cât
câștigă.  Acest  lucru va duce la întărirea societății
europene gigabit, făcând-o competitivă economic și
inclusivă social.” "
Carlos Zorrinho (S&D, PT)

Mai multe informaţii
Propunerea legislativă privind promovarea conexiunii la internet în comunitățile locale
Etapele procedurii legislative
Podcast
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0181+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0287(COD)
https://epthinktank.eu/2017/09/07/wifi4eu-promotion-of-internet-connectivity-in-local-communities-plenary-podcast/
https://twitter.com/EP_Industry


Wifi pentru toți
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/wifi-for-all-filling-the-gap
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