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7.6.2017 A8-0195/5 

Pozměňovací návrh  5 

Dario Tamburrano 

za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

 

Zpráva A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Evropský program pro ekonomiku sdílení 

2017/2003(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 56 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

56. poukazuje na to, že ekonomika 

sdílení vzkvétá zejména ve společenstvích, 

ve kterých jsou modely vzájemného sdílení 

poznatků a vzdělávání pevně ukotvené, 

čímž se vytváří a upevňuje kultura 

otevřených inovací; zdůrazňuje význam 

soudržných politik a zavádění 

vysokorychlostních pevných a 

bezdrátových sítí jakožto nezbytné 

podmínky pro plnohodnotnou realizaci 

potenciálu ekonomiky sdílení a pro 

využívání výhod, které nabízí model 

sdílení; připomíná proto, že je nezbytné 

zajistit všem občanům v EU odpovídající 

přístup k sítím, zejména v méně 

obydlených, odlehlých nebo venkovských 

oblastech, kde ještě není k dispozici 

dostačující konektivita; 

56. poukazuje na to, že ekonomika 

sdílení vzkvétá zejména ve společenstvích, 

ve kterých jsou modely vzájemného sdílení 

poznatků a vzdělávání pevně ukotvené, 

čímž se vytváří a upevňuje kultura 

otevřených inovací, podporuje otevřený 

hardware a software a rozšiřuje dědictví 

našich společných statků a společné 

tvorby; zdůrazňuje význam soudržných 

politik a zavádění vysokorychlostních 

pevných a bezdrátových sítí jakožto 

nezbytné podmínky pro plnohodnotnou 

realizaci potenciálu ekonomiky sdílení a 

pro využívání výhod, které nabízí model 

sdílení; připomíná proto, že je nezbytné 

zajistit všem občanům v EU odpovídající 

přístup k sítím, zejména v méně 

obydlených, odlehlých nebo venkovských 

oblastech, kde ještě není k dispozici 

dostačující konektivita; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/6 

Pozměňovací návrh  6 

Dario Tamburrano 

za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

 

Zpráva A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Evropský program pro ekonomiku sdílení 

2017/2003(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 56 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 56a. domnívá se, že spektrum by mělo 

být považováno za veřejný statek, a vybízí 

k tomu, aby byly do regulačního rámce 

zahrnuty inovační iniciativy vycházející z 

potřeb uživatelů, které by ekonomiku 

sdílení podpořily; 

Or. en 

 

 


