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56. επισημαίνει ότι η συνεργατική 

οικονομία είναι ισχυρή κυρίως στις 

κοινότητες οι οποίες εφαρμόζουν ισχυρά 

μοντέλα κοινοχρησίας γνώσης και 

εκπαίδευσης και, με τον τρόπο αυτό, έχουν 

καταλυτική επίδραση στην εδραίωση μιας 

αντίληψης ανοικτής καινοτομίας· τονίζει 

τη σημασία των συνεκτικών πολιτικών και 

της ανάπτυξης των ευρυζωνικών δικτύων 

υπερυψηλών ταχυτήτων ως προϋπόθεσης 

για να αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό της 

συνεργατικής οικονομίας και να 

αποκομιστούν τα οφέλη που προσφέρει το 

συνεργατικό πρότυπο· υπενθυμίζει, 

συνεπώς, την ανάγκη να εξασφαλιστεί 

επαρκής δικτυακή πρόσβασης για όλους 

τους πολίτες της ΕΕ, ιδίως στις 

αραιοκατοικημένες, απόκεντρες ή 

αγροτικές περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει 

ακόμη επαρκής συνδεσιμότητα· 

56. επισημαίνει ότι η συνεργατική 

οικονομία είναι ισχυρή κυρίως στις 

κοινότητες οι οποίες εφαρμόζουν ισχυρά 

μοντέλα κοινοχρησίας γνώσης και 

εκπαίδευσης και, με τον τρόπο αυτό, έχουν 

καταλυτική επίδραση στην εδραίωση μιας 

αντίληψης ανοικτής καινοτομίας, 

υποστηρίζοντας εξοπλισμό και λογισμικό 

ανοιχτού κώδικα, και διευρύνοντας την 

κληρονομιά κοινών αγαθών και κοινών 

δημιουργικών στοιχείων· τονίζει τη 

σημασία των συνεκτικών πολιτικών και 

της ανάπτυξης των ευρυζωνικών δικτύων 

υπερυψηλών ταχυτήτων ως προϋπόθεσης 

για να αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό της 

συνεργατικής οικονομίας και να 

αποκομιστούν τα οφέλη που προσφέρει το 

συνεργατικό πρότυπο· υπενθυμίζει, 

συνεπώς, την ανάγκη να εξασφαλιστεί 

επαρκής δικτυακή πρόσβασης για όλους 

τους πολίτες της ΕΕ, ιδίως στις 

αραιοκατοικημένες, απόκεντρες ή 

αγροτικές περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει 

ακόμη επαρκής συνδεσιμότητα· 
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  56α. θεωρεί ότι το ραδιοφάσμα πρέπει 

να θεωρείται κοινό αγαθό, και παροτρύνει 

να συμπεριληφθούν στο ρυθμιστικό 

πλαίσιο καινοτόμες πρωτοβουλίες, 

καθοδηγούμενες από τους χρήστες, που 

θα δώσουν ώθηση στη συνεργατική 

οικονομία και την κοινοχρηστική 

οικονομία· 

Or. en 

 

 


