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Nicola Danti 
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2017/2003(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 56 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

56. subliniază că economiile cu 

caracter colaborativ, în special, prosperă cu 

preponderență în acele comunități cu 

modele solide de partajare a cunoașterii și 

educației, stimulând astfel și consolidând o 

cultură a inovării deschise subliniază 

importanța unor politici coerente și a 

dezvoltării rețelelor în bandă largă și ultra-

largă ca o condiție prealabilă pentru 

valorificarea întregului potențial al 

economiei colaborative și a avantajelor 

oferite de modelul colaborativ; reamintește, 

prin urmare, necesitatea de a asigura un 

acces adecvat la rețea pentru toți cetățenii 

din UE, în special în zonele slab populate, 

îndepărtate sau rurale, în care încă nu este 

disponibilă o conectivitate suficientă; 

56. subliniază că economiile cu 

caracter colaborativ, în special, prosperă cu 

preponderență în acele comunități cu 

modele solide de partajare a cunoașterii și 

educației, stimulând astfel și consolidând o 

cultură a inovării deschise, sprijinind 

dezvoltarea de software și hardware din 

surse deschise și ajutând la dezvoltarea 

unui patrimoniu de bunuri comune și 

comunități creative; subliniază importanța 

unor politici coerente și a dezvoltării 

rețelelor în bandă largă și ultra-largă ca o 

condiție prealabilă pentru valorificarea 

întregului potențial al economiei 

colaborative și a avantajelor oferite de 

modelul colaborativ; reamintește, prin 

urmare, necesitatea de a asigura un acces 

adecvat la rețea pentru toți cetățenii din 

UE, în special în zonele slab populate, 

îndepărtate sau rurale, în care încă nu este 

disponibilă o conectivitate suficientă; 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  56a. susține că spectrul trebuie 

considerat un bun comun și încurajează 

includerea în reglementarea acestuia a 

unor inițiative inovatoare influențate de 

utilizator, care ar stimula economia 

colaborativă și bazată pe partajare; 

Or. en 

 

 


