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7.6.2017 A8-0195/5 

Amendement  5 

Dario Tamburrano 

namens de Commissie industrie, onderzoek en energie 

 

Verslag A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Europese agenda voor de deeleconomie 

2017/2003(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 56 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

56. wijst erop dat deeleconomieën 

vooral tot volle ontplooiing komen in 

gemeenschappen die over sterke modellen 

voor het delen van kennis en onderwijs 

beschikken, en aldus een cultuur van open 

innovatie bevorderen en consolideren; 

benadrukt het belang van coherent beleid 

en van de introductie van breedband- en 

ultrabreedband als een voorwaarde om het 

volledige potentieel van de deeleconomie 

te benutten en profijt te trekken van de 

voordelen van de deeleconomie; wijst 

derhalve op de noodzaak te zorgen voor 

adequate netwerktoegang voor alle burgers 

in de EU, vooral in minder bevolkte, 

afgelegen en plattelandsgebieden waar 

connectiviteit nog niet voldoende 

beschikbaar is; 

56. wijst erop dat deeleconomieën 

vooral tot volle ontplooiing komen in 

gemeenschappen die over sterke modellen 

voor het delen van kennis en onderwijs 

beschikken, een cultuur van open innovatie 

bevorderen en consolideren, 

openbronhardware en -software 

ondersteunen en ons erfgoed van 

gemeenschappelijke goederen en 

"creative commons" uitbreiden; 

benadrukt het belang van coherent beleid 

en van de introductie van breedband- en 

ultrabreedband als een voorwaarde om het 

volledige potentieel van de deeleconomie 

te benutten en profijt te trekken van de 

voordelen van de deeleconomie; wijst 

derhalve op de noodzaak te zorgen voor 

adequate netwerktoegang voor alle burgers 

in de EU, vooral in minder bevolkte, 

afgelegen en plattelandsgebieden waar 

connectiviteit nog niet voldoende 

beschikbaar is; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/6 

Amendement  6 

Dario Tamburrano 

namens de Commissie industrie, onderzoek en energie 

 

Verslag A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Europese agenda voor de deeleconomie 

2017/2003(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 56 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  56 bis. pleit ervoor het spectrum als een 

gemeenschappelijk goed te behandelen en 

moedigt ertoe aan om in de verordening 

innovatieve, van de gebruiker uitgaande 

initiatieven op te nemen waarmee de 

deeleconomie zou worden gestimuleerd; 

Or. en 

 

 


