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Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. võtab teadmiseks IMFi 2020. aasta 
märtsis korraldatud artikli IV kohase 
konsulteerimise ning IMFi nõukogu 
laiendatud laenuvahendi ja laiendatud 
rahastamisvahendi korra kohaste 
Moldova Vabariigi majandustulemuste 
kuuenda ja viimase aruande järeldused, 
pöörates esmajoones tähelepanu Moldova 
pangasüsteemi taastamisele ja 
finantssektori juhtimise tugevdamisele;

3. võtab teadmiseks, et ELi 
makromajandusliku finantsabi 
programmist (2017–2020) on välja 
makstud teine osamakse; tunnustab 
pingutusi, mida ametiasutused on teinud 
asjakohaste tingimuste täitmiseks, mis on 
muu hulgas seotud rahapesuvastase 
raamistiku tugevdamise ja valitsusväliste 
organisatsioonide tegevust käsitleva uue 
seaduse vastuvõtmisega, ning märgib, et 
Moldova on ühinenud OECD 
korruptsioonivastase võitluste vastastikuse 
eksperdihinnanguga programmiga 
(Istanbuli tegevuskava);
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23. tunneb muret meedia- ja 
reklaamisektorite suure kontsentratsiooni ja 
politiseerituse pärast, mis toob kaasa 
avalikkuse vähese usalduse meedia vastu; 
kutsub Moldova ametiasutusi üles 
jätkama meediasektori reformi eelkõige 
kodanikuühiskonna suurema 
kaasamisega sellesse protsessi ning 
kutsub Moldova Vabariiki üles vaatama 
läbi audiovisuaalmeedia seadustiku ja 
liberaliseerima reklaamituru kooskõlas 
Euroopa meediavabaduse ja 
mitmekesisuse standarditega, nagu on 
soovitanud komisjon ja Veneetsia 
komisjon, et tagada meedia- ja 
reklaamituru omandisuhete täielik 
läbipaistvus;

23. tunneb muret meedia- ja 
reklaamisektorite suure kontsentratsiooni ja 
politiseerituse pärast, mis toob kaasa 
Moldova kodanike vähese usalduse meedia 
vastu; 
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80. väljendab heameelt riikliku 
strateegia „Digitaalne Moldova 2020” üle, 
kuid nõuab, et komisjon toetaks ja abistaks 
meedia- ja infopädevusega seotud 
programme ja reforme, et kajastada 
praegust digitaalajastut, ning ajakohastada 
valdkondlikku koostööd 
digitaalmajanduses; kutsub Moldova 
Vabariiki üles looma usaldusväärset 
digitaalset turumajandust, suurendades 
vajadust edusammude järele avatud 
andmete valdkonnas, laiendades 
juurdepääsu digitaalsüsteemidele ning 
parandades kodanike juurdepääsu 
elektroonilistele teenustele ja 
mitmesugustele sidelahendustele;

80. väljendab heameelt riikliku 
strateegia „Digitaalne Moldova 2020” üle, 
kuid nõuab, et komisjon toetaks ja abistaks 
meedia- ja infopädevusega seotud 
programme ja reforme, et kajastada 
praegust digitaalajastut, ning ajakohastada 
valdkondlikku koostööd 
digitaalmajanduses; peab kiiduväärseks 
Moldova püüdlusi luua tõeline digitaalne 
turumajandus, sealhulgas edusamme 
avatud andmete arendamisel, 
juurdepääsu laiendamisel 
digitaaltelevisiooni- ja 
virtuaalvõrguteenustele, kodanikele 
elektrooniliste sideteenuste arvu 
suurendamisel ja avalike registrite (nagu 
MTender) loomisel; rõhutab, et tuleb 
jätkata pingutusi selle nimel, et tagada 
internetti kasutavate Moldova kodanike 
õiguste ja vajaduste kaitse ning 
rakendada täielikult digitaalse ühtse turu 
nõudeid;
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