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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee merkille IMF:n 
maaliskuussa 2020 järjestämän artikla IV 
-konsultaation päätelmät sekä Moldovan 
talouden tuloksia laajennetun luotto- ja 
rahoitusjärjestelyn puitteissa koskevan 
IMF:n johtokunnan kuudennen ja 
viimeisen katsauksen, jossa kiinnitettiin 
erityistä huomiota Moldovan 
pankkijärjestelmän tervehdyttämiseen ja 
rahoitusalan hallinnon vahvistamiseen;

3. panee merkille , että EU:n 
makrotaloudellisen rahoitusavun 
ohjelmasta vuosiksi 2017–2020 on 
vapautettu toinen erä; antaa tunnustusta 
viranomaisten pyrkimyksille täyttää 
asiaankuuluvat ehdot, jotka koskevat 
muun muassa rahanpesun torjuntaa 
koskevan kehyksen vahvistamista ja 
kansalaisjärjestöjen toimintaa koskevan 
uuden lain hyväksymistä, ja panee 
merkille, että Moldova on liittynyt 
korruption torjuntaa koskevaan OECD:n 
vertaisarviointiohjelmaan (Istanbulin 
toimintasuunnitelma);
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23. pitää huolestuttavana 
tiedotusvälineiden ja mainosalan 
voimakasta keskittymistä ja 
politisoitumista, mikä on johtanut siihen, 
että kansalaisten luottamus 
tiedotusvälineisiin on heikkoa; kehottaa 
Moldovan viranomaisia jatkamaan 
media-alan uudistusta ja erityisesti 
ottamaan kansalaisyhteiskunta tiiviimmin 
mukaan prosessiin; kehottaa Moldovan 
tasavaltaa tarkistamaan audiovisuaalialaa 
koskevaa lakia ja vapauttamaan 
mainosmarkkinat tiedotusvälineiden 
vapautta ja moniarvoisuutta koskevien 
eurooppalaisten normien mukaisesti, 
kuten komissio ja Venetsian komissio ovat 
suositelleet, jotta varmistetaan 
tiedotusvälineiden ja 
mainosmarkkinoiden omistajuuden täysi 
avoimuus;

23. pitää huolestuttavana 
tiedotusvälineiden ja mainosalan 
voimakasta keskittymistä ja 
politisoitumista, mikä on johtanut siihen, 
että Moldovan kansalaisten keskuudessa 
luottamus tiedotusvälineisiin on heikkoa; 
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80. suhtautuu myönteisesti kansalliseen 
strategiaan ”Digitaalinen Moldova 2020”, 
mutta kehottaa komissiota tukemaan ja 
avustamaan media- ja 
informaatiolukutaitoa koskevia ohjelmia ja 
uudistuksia, jotta ne olisivat nykyisen 
digitaalisen aikakauden mukaisia, sekä 
parantamaan alakohtaista yhteistyötä 
digitaalitaloudessa; kehottaa Moldovan 
tasavaltaa rakentamaan luotettavan 
digitaalisen markkinatalouden, joka lisää 
tarvetta edistyä avoimen datan käytössä, 
laajentaa digitaalisiin järjestelmiin pääsyä 
ja parantaa kansalaisten mahdollisuuksia 
käyttää sähköisiä palveluja ja erilaisia 
viestintäratkaisuja;

80. suhtautuu myönteisesti kansalliseen 
strategiaan ”Digitaalinen Moldova 2020”, 
mutta kehottaa komissiota tukemaan ja 
avustamaan media- ja 
informaatiolukutaitoa koskevia ohjelmia ja 
uudistuksia, jotta ne olisivat nykyisen 
digitaalisen aikakauden mukaisia, sekä 
parantamaan alakohtaista yhteistyötä 
digitaalitaloudessa; suhtautuu 
myönteisesti Moldovan pyrkimyksiin 
rakentaa todellinen digitaalinen 
markkinatalous, mukaan lukien 
edistyminen avoimen datan 
kehittämisessä, digitaalitelevision ja 
virtuaaliverkkopalvelujen saatavuuden 
laajentamisessa, sähköisten 
viestintäpalvelujen määrän lisäämisessä 
maan kansalaisille ja julkisten rekisterien, 
kuten MTenderin, perustamisessa; 
korostaa, että tarvitaan lisätoimia sen 
varmistamiseksi, että internetiä käyttävien 
Moldovan kansalaisten oikeudet ja tarpeet 
suojataan ja digitaalisten 
sisämarkkinoiden edellytykset toteutuvat 
täysin;
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