
LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Digitalisation

Luxembourg, le 25 janvier 2019

chambre des députes
Entrée le;

28 JAN. 2019

Monsieur le Ministre 
aux Relations avec le Parlement 
Service Central de Législation 
43, boulevard F.D. Roosevelt 
L-2450 Luxembourg

Concerne : Question parlementaire n*93 du 13.12.2018 de Monsieur le Député Sven Clement

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire tenir en annexe et aux fins qu'il appartiendra la réponse à la question 
parlementaire susvisée.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de ma parfaite considération.

MaTCTtansen—
Ministre délégué à/la Digitalisation
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Ântwert vum Hâr Xavier Bettel, Digitalisatiounsminister a Kommunikatiouns- a Medieminister, a vun 
der Madame Taina Bofferding, Innenministesch, op d'parlementaresch Fro No 93 vum 13. Dezember 
2018 vum Har Deputéierten Sven Clement

D'Regierung ënnerstëtzt d'Politik vun der Europaescher Kommissioun fir den digitale Bannemaart weider 
ze entwéckelen an d'Infrastruktur fir Ultra-Breetband-Konnektivitéit ze verstaerken. An dësem Kontext 
huet d'Regierung sech och en faveur vun der WiFi4EU Initiative fir den Ausbau vun engem fraien an 
héichwaertegem WiFi-Zougang an der Unioun ausgeschwat.

D'Verbesserung vu Konnektivitéit ass ee vun den Ziler vun der initiativ Digital Luxembourg. E fraien an 
héichwaertege WiFi-Zougang demokratiséiert net nëmmen den Accès op den internet fir ail Bierger, mee 
hëlleft dobai och fir mobil Netzwierker ze entlaaschten.

Och onofhangeg vun der WiFi4EU Initiativ, huet de Staat gratis ëffentleche WiFi-Zougang an deene 
meeschten ëffentleche Verwaltungen agefouert. D'Regierung encouragéiert och d'Gemengen fir en 
ëffentleche gratis WiFi-Zougang op fréquentéierte Plazen, wei zB Centres culturels oder Sportszentren, 
Oder touristesch Siten, opzebauen an unzebidden. D'CFL ass och am gaang, d'Gare mat WiFi ze 
équipéieren.

D'WiFi4EU Initiativ vun der europaescher Kommissioun riicht sech direkt un d'Gemengen aus den EU 
Member Staaten. Trotzdem huet de Staat hei proaktiv gehandelt an sech senger Responsabilitéit als 
Informateur ugeholl, fir sécher ze stellen, datt eis Gemengen vun Ufank un prett waren, fir un dem Projet 
deelzehuelen. D'Regierung huet sech bel der Europaescher Kommissioun informéiert an ass doropshin 
och mam Syvicol a Kontakt getrueden, fir zesummen i\wwer d'potenziell Besoine vun de Gemengen ze 
diskutéieren. De Syvicol huet als Konsequenz sengersaits d'Gemengen iwwert d'Prozeduren a Konditioune 
vun der Ausschreiwung informéiert.

D'Lëscht vun den Gemengen, déi ee Voucher kënne kréien, ass um Site vun der WiFi4EU Initiativ 
publizéiert. Et sinn d'Gemenge Bartreng, Biissen, Bous, Dikrech, Diddeleng, lechternach, Ettelbréck, 
Fluesweiler, Fréiseng, Kielen, Marner, Miersch, Monnerech, Stadbriedemes a Wolz. Mat 15 vun eisen 102 
Gemengen huet Lëtzebuerg domat e relativ grousst Stéck vum Kuch kritt. Drai weider Gemengen sinn op 
enger Reserve-Lëscht vun der Kommissioun.

Als nachste Schrëtt plangt d'europaesch Kommissioun nach op d'mannst ee weideren Appel fir Voucheren 
am Joer 2019 duerchzeféieren. D'Regierung setzt sech an deem Kontext och weider derfir an, dass 
d'Iëtzebuerger Gemengen bei dëser Initiativ matmaachen a berücksichtegt ginn.


