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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

56. påpeger, at den kollaborative 

økonomi særlig trives i samfund, hvor 

modeller baseret på viden- og 

uddannelsesdeling er stærke, og dermed 

virker som en katalysator for og 

konsolidering af en kultur med åben 

innovation; understreger vigtigheden af 

sammenhængende politikker og 

udbredelsen af bredbånd og ultrabredbånd 

som en forudsætning for at udvikle den 

kollaborative økonomis fulde potentiale og 

udnytte de fordele, som den kollaborative 

model rummer; minder derfor om, at det er 

nødvendigt at sikre tilstrækkelig adgang til 

disse netværk for alle borgere i EU, 

navnlig i tyndt befolkede, fjerntliggende 

eller landlige områder, hvor der endnu ikke 

er adgang til tilstrækkelig konnektivitet; 

56. påpeger, at den kollaborative 

økonomi særlig trives i samfund, hvor 

modeller baseret på viden- og 

uddannelsesdeling er stærke, og dermed 

virker som en katalysator for og 

konsolidering af en kultur med åben 

innovation, støtter open source-hardware 

og -software og udvider vores arv af fælles 

goder og kreative fælles ressourcer 

(creative commons); understreger 

vigtigheden af sammenhængende 

politikker og udbredelsen af bredbånd og 

ultrabredbånd som en forudsætning for at 

udvikle den kollaborative økonomis fulde 

potentiale og udnytte de fordele, som den 

kollaborative model rummer; minder 

derfor om, at det er nødvendigt at sikre 

tilstrækkelig adgang til disse netværk for 

alle borgere i EU, navnlig i tyndt 

befolkede, fjerntliggende eller landlige 

områder, hvor der endnu ikke er adgang til 

tilstrækkelig konnektivitet; 

Or. en 
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  56a. slår til lyd for, at spektret 

behandles som et fælles gode og 

tilskynder til, at der indføres innovative, 

brugerstyrede initiativer i lovgivningen, 

som kan sætte skub i den kollaborative 

økonomi og deleøkonomien; 

Or. en 

 

 


