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Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. ilmaisee huolensa heinäkuussa 

2018 audiovisuaalisia mediapalveluja 

koskevaan lakiin tehdyistä viime hetken 

muutoksista, joista ei kuultu 

kansalaisyhteiskuntaa; kehottaa Moldovan 

viranomaisia panemaan kyseisen lain 

täysimääräisesti täytäntöön viestinten 

vapautta ja moniarvoisuutta koskevien 

eurooppalaisten normien mukaisesti, kuten 

Euroopan komissio ja Venetsian komissio 

ovat suosittaneet; korostaa, että on tärkeää 

käydä aitoa keskustelua 

kansalaisyhteiskunnan ja riippumattomien 

tiedotusvälineiden kanssa tässä prosessissa 

ja hyväksyä uusi mainontaa koskeva laki; 

painottaa, että on vältettävä kaikkia 

yrityksiä haitata tiedotusvälineiden 

moniarvoisuutta erityisesti niin, että 

kannustettaisiin edelleen 

mediamarkkinoiden ja niihin liittyvien 

mainosmarkkinoiden kartellisoitumiseen; 

kehottaa Moldovan viranomaisia 

hyväksymään uuden mainontaa koskevan 

lain kansalaisyhteiskunnan kanssa käydyn 

aidon keskustelun jälkeen; panee 

huolestuneena merkille, että 

tiedotusvälineet ovat tällä hetkellä erittäin 

monopolisoituneita ja ne on alistettu maan 

poliittisille ja yritysryhmittymille; vaatii 

tiedotusvälineiden omistajuuden 

avoimuutta ja kohdennettua tukea 

riippumattomille tiedotusvälineille, 

15. panee merkille, että lokakuussa 

2018 hyväksyttiin audiovisuaalisia 

mediapalveluja koskeva laki, vaikka 

kansalaisyhteiskuntaa ei kuultu riittävästi; 

kehottaa Moldovan viranomaisia panemaan 

kyseisen lain täysimääräisesti täytäntöön 

viestinten vapautta ja moniarvoisuutta 

koskevien eurooppalaisten normien 

mukaisesti, kuten Euroopan komissio ja 

Venetsian komissio ovat suosittaneet; 

korostaa, että on tärkeää käydä aitoa 

keskustelua kansalaisyhteiskunnan ja 

riippumattomien tiedotusvälineiden kanssa 

tässä prosessissa ja hyväksyä uusi 

mainontaa koskeva laki; painottaa, että on 

vältettävä kaikkia yrityksiä haitata 

tiedotusvälineiden moniarvoisuutta 

erityisesti niin, että kannustettaisiin 

edelleen mediamarkkinoiden ja niihin 

liittyvien mainosmarkkinoiden 

kartellisoitumiseen; kehottaa Moldovan 

viranomaisia hyväksymään uuden 

mainontaa koskevan lain 

kansalaisyhteiskunnan kanssa käydyn 

aidon keskustelun jälkeen; panee 

huolestuneena merkille, että 

tiedotusvälineet ovat tällä hetkellä erittäin 

monopolisoituneita ja ne on alistettu maan 

poliittisille ja yritysryhmittymille; vaatii 

tiedotusvälineiden omistajuuden 

avoimuutta ja kohdennettua tukea 

riippumattomille tiedotusvälineille, 
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erityisesti paikallisille tiedotusvälineille, 

jotta voidaan noudattaa kyseisessä laissa 

asetettuja pakollista paikallista sisältöä 

koskevia vaatimuksia; painottaa, että on 

tärkeää varmistaa tiedotusvälineiden 

sääntelystä vastaavan viranomaisen 

todellinen riippumattomuus; 

erityisesti paikallisille tiedotusvälineille, 

jotta voidaan noudattaa kyseisessä laissa 

asetettuja pakollista paikallista sisältöä 

koskevia vaatimuksia; painottaa, että on 

tärkeää varmistaa tiedotusvälineiden 

sääntelystä vastaavan viranomaisen 

todellinen riippumattomuus; 

Or. en 

 

 


