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7.6.2017 A8-0195/5 

Изменение  5 

Дарио Тамбурано 

от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 

 

Доклад A8-0195/2017 

Никола Данти 

Европейска програма за икономика на споделянето 

2017/2003(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 56 

 

Предложение за резолюция Изменение 

56. подчертава, че икономиката на 

споделянето процъфтява особено в тези 

общности, в които моделите на 

споделяне на знания и образование са 

силни и по този начин катализират и 

укрепват култура на отворени иновации; 

подчертава значението на съгласуваните 

политики и внедряването на 

широколентови и свръхшироколентови 

връзки като предпоставка да се развие 

пълният потенциал на икономиката на 

споделянето и да се извлекат ползите, 

предлагани от модела на споделяне; 

поради това припомня, че е необходимо 

да се даде възможност за подходящ 

достъп до мрежата на всички граждани 

в ЕС, особено в по-слабо населените, 

отдалечените или селските райони, 

където все още свързаността не е 

достатъчна; 

56. подчертава, че икономиката на 

споделянето процъфтява особено в тези 

общности, в които моделите на 

споделяне на знания и образование са 

силни и по този начин катализират и 

укрепват култура на отворени иновации, 

подкрепят хардуерът и софтуерът с 

отворен код и разширяват 

наследството ни от общи блага и 

криейтив комънс; подчертава 

значението на съгласуваните политики и 

внедряването на широколентови и 

свръхшироколентови връзки като 

предпоставка да се развие пълният 

потенциал на икономиката на 

споделянето и да се извлекат ползите, 

предлагани от модела на споделяне; 

поради това припомня, че е необходимо 

да се даде възможност за подходящ 

достъп до мрежата на всички граждани 

в ЕС, особено в по-слабо населените, 

отдалечените или селските райони, 

където все още свързаността не е 

достатъчна; 

Or. en 
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Изменение  6 

Дарио Тамбурано 

от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 

 

Доклад A8-0195/2017 

Никола Данти 

Европейска програма за икономика на споделянето 

2017/2003(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф56 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  56a. застъпва се за разглеждане на 

спектъра като общо благо и 

насърчава включването в 

нормативната уредба на иновативни 

инициативи по идеи на ползвателите, 

които биха стимулирали 

икономиката на сътрудничеството и 

икономиката на споделянето. 

Or. en 

 

 


