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7.6.2017 A8-0195/5 

Alteração  5 

Dario Tamburrano 

em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

 

Relatório A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Agenda Europeia para a Economia Colaborativa 

2017/2003(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 56 

 

Proposta de resolução Alteração 

56. Assinala que as economias 

colaborativas prosperam, em particular, nas 

comunidades com modelos sólidos de 

partilha de conhecimentos e de educação, 

facilitando e consolidando, desta forma, 

uma cultura de inovação aberta; frisa a 

importância de garantir a coerência das 

políticas e o desenvolvimento das redes de 

banda larga e de banda ultralarga, que são 

indispensáveis para o desenvolvimento de 

todo o potencial da economia colaborativa 

e para tirar proveito dos benefícios que o 

modelo colaborativo proporciona; lembra, 

por conseguinte, que é necessário garantir 

um acesso adequado de todos os cidadãos 

da UE à rede, em especial nas zonas com 

menor população ou nas zonas remotas ou 

rurais, onde a conectividade ainda não é 

suficiente; 

56. Assinala que as economias 

colaborativas prosperam, em particular, nas 

comunidades com modelos sólidos de 

partilha de conhecimentos e de educação, 

facilitando e consolidando assim uma 

cultura de inovação aberta, respaldando o 

hardware e o software livres e 

enriquecendo o nosso património de bens 

comuns e de obras criativas comuns; frisa 

a importância de garantir a coerência das 

políticas e o desenvolvimento das redes de 

banda larga e de banda ultralarga, que são 

indispensáveis para o desenvolvimento de 

todo o potencial da economia colaborativa 

e para tirar proveito dos benefícios que o 

modelo colaborativo proporciona; lembra, 

por conseguinte, que é necessário garantir 

um acesso adequado de todos os cidadãos 

da UE à rede, em especial nas zonas com 

menor população ou nas zonas remotas ou 

rurais, onde a conectividade ainda não é 

suficiente; 
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7.6.2017 A8-0195/6 

Alteração  6 

Dario Tamburrano 

em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

 

Relatório A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Agenda Europeia para a Economia Colaborativa 

2017/2003(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 56-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  56-A. Defende que o espetro deve ser 

considerado um bem comum e encoraja a 

integração, no quadro regulamentar, de 

iniciativas inovadoras orientadas pelos 

utilizadores que estimulem a economia 

colaborativa e a economia da partilha. 

Or. en 

 

 


