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Punkt 56 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

56. Europaparlamentet framhåller att 

delningsekonomin utvecklas framgångsrikt 

framför allt i sådana samhällen där 

modellerna för delning av kunskap och 

utbildning är starka, för att därigenom 

befästa och ha en katalysatoreffekt på 

kulturen av öppen innovation. Parlamentet 

betonar betydelsen av sammanhållna 

strategier och av utbyggnad av bredband 

och höghastighetsbredband som en 

förutsättning för att utveckla 

delningsekonomins fulla potential och dra 

nytta av fördelarna med delningsmodellen. 

Parlamentet påminner därför om behovet 

av att möjliggöra tillräcklig nättillgång för 

alla EU-medborgare, särskilt i 

glesbefolkade områden, avlägsna områden 

och landsbygdsområden där tillräckliga 

uppkopplingsmöjligheter fortfarande 

saknas. 

56. Europaparlamentet framhåller att 

delningsekonomin utvecklas framgångsrikt 

framför allt i sådana samhällen där 

modellerna för delning av kunskap och 

utbildning är starka, för att därigenom 

befästa och ha en katalysatoreffekt på 

kulturen av öppen innovation, stöder 

öppen hårdvara och mjukvara och utökar 

vårt arv av kollektiva nyttigheter och så 

kallade creative commons. Parlamentet 

betonar betydelsen av sammanhållna 

strategier och av utbyggnad av bredband 

och höghastighetsbredband som en 

förutsättning för att utveckla 

delningsekonomins fulla potential och dra 

nytta av fördelarna med delningsmodellen. 

Parlamentet påminner därför om behovet 

av att möjliggöra tillräcklig nättillgång för 

alla EU-medborgare, särskilt i 

glesbefolkade områden, avlägsna områden 

och landsbygdsområden där tillräckliga 

uppkopplingsmöjligheter fortfarande 

saknas. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 56a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  56a. Europaparlamentet förespråkar att 

spektrumet hanteras som en kollektiv 

nyttighet och uppmuntrar ett införande av 

innovativa användarstyrda initiativ i 

lagstiftningen, vilka skulle ge ett lyft åt 

den samarbetsinriktade ekonomin och 

delningsekonomin. 

Or. en 

 

 


