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Poprawka  5 

Dario Tamburrano 

w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

 

Sprawozdanie A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Europejski program na rzecz gospodarki dzielenia się 

2017/2003(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 56 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

56. zaznacza, że gospodarka dzielenia 

się rozkwita szczególnie w 

społecznościach o silnie zakorzenionych 

modelach dzielenia się wiedzą i edukacją i 

tym samym jest tam czynnikiem 

katalizującym i umacniającym kulturę 

otwartych innowacji; podkreśla znaczenie 

spójnych strategii politycznych oraz 

instalowania sieci szerokopasmowych i 

ultraszerokopasmowych jako warunku 

wstępnego umożliwiającego pełne 

wykorzystanie potencjału gospodarki 

dzielenia się oraz czerpanie korzyści z 

modelu opartego na dzieleniu się; w 

związku z tym przypomina o konieczności 

umożliwienia wszystkim obywatelom UE 

dostępu do odpowiednich sieci, w 

szczególności na obszarach słabiej 

zaludnionych, odległych lub wiejskich, 

gdzie wystarczająca łączność nie jest 

jeszcze dostępna; 

56. zaznacza, że gospodarka dzielenia 

się rozkwita szczególnie w 

społecznościach o silnie zakorzenionych 

modelach dzielenia się wiedzą i edukacją i 

tym samym jest tam czynnikiem 

katalizującym i umacniającym kulturę 

otwartych innowacji, wspierającym 

otwarty sprzęt i oprogramowanie oraz 

poszerzającym nasze dziedzictwo 

wspólnych dóbr i licencji „creative 

commons”; podkreśla znaczenie spójnych 

strategii politycznych oraz instalowania 

sieci szerokopasmowych i 

ultraszerokopasmowych jako warunku 

wstępnego umożliwiającego pełne 

wykorzystanie potencjału gospodarki 

dzielenia się oraz czerpanie korzyści z 

modelu opartego na dzieleniu się; w 

związku z tym przypomina o konieczności 

umożliwienia wszystkim obywatelom UE 

dostępu do odpowiednich sieci, w 

szczególności na obszarach słabiej 

zaludnionych, odległych lub wiejskich, 

gdzie wystarczająca łączność nie jest 

jeszcze dostępna; 

Or. en 
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Poprawka  6 

Dario Tamburrano 

w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

 

Sprawozdanie A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Europejski program na rzecz gospodarki dzielenia się 

2017/2003(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 56 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  56a. opowiada się za traktowaniem 

widma radiowego jako wspólnego dobra 

oraz zachęca do objęcia regulacjami 

innowacyjnych inicjatyw 

ukierunkowanych na użytkowników, które 

wzmocniłyby gospodarkę społecznościową 

i gospodarkę dzielenia się; 

Or. en 

 

 


