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7.6.2017 A8-0195/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Dario Tamburrano 

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 

 

Správa A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo 

2017/2003(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 56 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

56. poukazuje na to, že kolaboratívne 

hospodárstvo prosperuje najmä v tých 

komunitách, v ktorých existujú silné 

modely spoločného využívania poznatkov 

a vzdelávania, čím sa vytvára a upevňuje 

kultúra otvorenej inovácie; zdôrazňuje 

význam súdržných politík a zavádzania 

širokopásmového a ultraširokopásmového 

pripojenia ako predpokladu rozvoja plného 

potenciálu kolaboratívneho hospodárstva a 

využitia výhod, ktoré ponúka 

kolaboratívny model; pripomína preto, že 

je nutné umožniť primeraný prístup na sieť 

pre všetkých občanov v EÚ, a to najmä v 

menej osídlených, vzdialených alebo 

vidieckych oblastiach, kde zatiaľ nie je 

k dispozícii dostatočná prepojiteľnosť; 

56. poukazuje na to, že kolaboratívne 

hospodárstvo prosperuje najmä 

v komunitách, v ktorých existujú silné 

modely spoločného využívania poznatkov 

a vzdelávania, čím sa vytvára a posilňuje 

kultúra otvorených inovácií, podporuje 

vývoj slobodného hardvéru a softvéru 

a rozširuje dedičstvo našej spoločnej 

tvorby a kreatívneho ľudu; zdôrazňuje 

význam súdržných politík a zavádzania 

širokopásmového a ultraširokopásmového 

pripojenia ako predpokladu rozvoja plného 

potenciálu kolaboratívneho hospodárstva a 

využitia výhod, ktoré ponúka 

kolaboratívny model; pripomína preto, že 

je nutné umožniť primeraný prístup na sieť 

pre všetkých občanov v EÚ, a to najmä v 

menej osídlených, vzdialených alebo 

vidieckych oblastiach, kde zatiaľ nie je 

k dispozícii dostatočná prepojiteľnosť; 

Or. en 



 

AM\1127590SK.docx  PE605.503v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

7.6.2017 A8-0195/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Dario Tamburrano 

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 

 

Správa A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo 

2017/2003(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 56 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  56a. zasadzuje sa za považovanie 

frekvenčného spektra za spoločný statok 

a nabáda na to, aby sa do jeho regulácie 

zahrnuli inovatívne iniciatívy 

podnecované používateľmi, ktoré posilnia 

kolaboratívne hospodárstvo 

a hospodárstvo spoločného využívania 

zdrojov; 

Or. en 

 

 


