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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.6.2017 A8-0195/5 

Módosítás  5 

Dario Tamburrano 

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0195/2017 

Nicola Danti 

A közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrend 

2017/2003(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

56 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

56. rámutat, hogy a közösségi 

gazdaságok különösen olyan 

közösségekben prosperálnak, amelyekben 

erősek a tudás- és oktatásmegosztó 

modellek, ezáltal ösztönzik és megerősítik 

a nyílt innováció kultúráját; hangsúlyozza a 

koherens szakpolitikák kidolgozásának és a 

széles sávú és ultraszéles sávú 

szolgáltatások kiépítésének jelentőségét, 

mivel azok a közösségi gazdaságban rejlő 

lehetőségek kibontakoztatásának és a 

közösségi modell nyújtotta előnyök 

kiaknázásának előfeltételei; emlékeztet 

ezért arra, hogy az EU valamennyi polgára 

számára lehetővé kell tenni a megfelelő 

hálózati hozzáférést, különösen a kisebb 

népsűrűségű, távoli vagy vidéki 

területeken, ahol egyelőre nem áll 

rendelkezésre kielégítő internetkapcsolat; 

56. rámutat, hogy a közösségi gazdaság 

különösen olyan közösségekben prosperál, 

amelyekben erősek a tudás- és 

oktatásmegosztó modellek, ezáltal 

ösztönzik és megerősítik a nyílt innováció 

kultúráját, támogatják a nyílt forráskódú 

hardvereket és szoftvereket, valamint 

bővítik a közös javakból és a kreatív 

közvagyonból álló örökségünket; 

hangsúlyozza a koherens szakpolitikák 

kidolgozásának és a széles sávú és 

ultraszéles sávú szolgáltatások kiépítésének 

jelentőségét, mivel azok a közösségi 

gazdaságban rejlő lehetőségek 

kibontakoztatásának és a közösségi modell 

nyújtotta előnyök kiaknázásának 

előfeltételei; emlékeztet ezért arra, hogy az 

EU valamennyi polgára számára lehetővé 

kell tenni a megfelelő hálózati hozzáférést, 

különösen a kisebb népsűrűségű, távoli 

vagy vidéki területeken, ahol egyelőre nem 

áll rendelkezésre kielégítő 

internetkapcsolat; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/6 

Módosítás  6 

Dario Tamburrano 

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0195/2017 

Nicola Danti 

A közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrend 

2017/2003(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

56 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  56a. támogatja a spektrum közjóként 

kezelését, és ösztönzi olyan innovatív, 

felhasználóvezérelt kezdeményezéseknek a 

szabályozásba foglalását, amelyek a 

közösségi és megosztáson alapuló 

gazdaság növekedéséhez vezetnek. 

Or. en 

 

 


