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Ziņojums par ES un Moldovas Republikas asociācijas nolīguma īstenošanu
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Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. atzīmē saskaņā ar IV pantu rīkotās 
SVF 2020. gada marta apspriešanās 
secinājumus un SVF valdes sesto un 
galīgo pārskatu par Moldovas Republikas 
ekonomikas sniegumu saskaņā ar 
paplašinātās kreditēšanas mehānisma un 
paplašinātās finansēšanas mehānisma 
noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz 
Moldovas banku sistēmas atjaunošanu un 
finanšu sektora pārvaldības stiprināšanu;

3. atzīmē ES makrofinansiālās 
palīdzības programmas 2017.–
2020. gadam finansējuma otrās daļas 
atbrīvošanu; atzīst iestāžu centienus 
izpildīt attiecīgos nosacījumus, kas cita 
starpā attiecas uz nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanas novēršanas satvara 
stiprināšanu un jauna tiesību akta par 
NVO darbību pieņemšanu, un norāda, ka 
Moldova ir pievienojusies ESAO 
korupcijas apkarošanas salīdzinošās 
izvērtēšanas programmai (Stambulas 
rīcības plānam);
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Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. pauž bažas par plašsaziņas līdzekļu 
un reklāmas nozares augsto koncentrācijas 
un politizācijas līmeni, kura dēļ sabiedrība 
maz uzticas plašsaziņas līdzekļiem; aicina 
Moldovas iestādes turpināt plašsaziņas 
līdzekļu nozares reformu, jo īpaši vairāk 
šajā procesā iesaistot pilsonisko 
sabiedrību, un aicina Moldovas 
Republiku pārskatīt audiovizuālo kodeksu 
un liberalizēt reklāmas tirgu atbilstoši 
Eiropas standartiem attiecībā uz 
plašsaziņas līdzekļu brīvību un 
plurālismu, kā ir ieteikusi Komisija un 
Venēcijas komisija, lai nodrošinātu 
pilnīgu īpašumtiesību pārredzamību 
plašsaziņas līdzekļu un reklāmas tirgū;

23. pauž bažas par plašsaziņas līdzekļu 
un reklāmas nozares augsto koncentrācijas 
un politizācijas līmeni, kura dēļ Moldovas 
iedzīvotāji maz uzticas plašsaziņas 
līdzekļiem; 
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80. atzinīgi vērtē valsts stratēģiju 
“Digitālā Moldova 2020”, tomēr nolūkā 
nodrošināt atbilstību pašreizējam 
digitālajam laikmetam un uzlabot nozaru 
sadarbību digitālajā ekonomikā prasa 
Komisijai atbalstīt programmas un 
reformas attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu 
un informācijas lietotprasmi un sniegt 
ieguldījumu šajās programmās un 
reformās; aicina Moldovas Republiku 
izveidot uzticamu digitālo tirgus 
ekonomiku, pastiprinot vajadzību panākt 
progresu atvērto datu jomā, paplašinot 
digitālo sistēmu pieejamību un palielinot 
iedzīvotāju piekļuvi elektroniski sniegtiem 
pakalpojumiem un dažādiem sakaru 
risinājumiem;

80. atzinīgi vērtē valsts stratēģiju 
“Digitālā Moldova 2020”, tomēr nolūkā 
nodrošināt atbilstību pašreizējam 
digitālajam laikmetam un uzlabot nozaru 
sadarbību digitālajā ekonomikā prasa 
Komisijai atbalstīt programmas un 
reformas attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu 
un informācijas lietotprasmi un sniegt 
ieguldījumu šajās programmās un 
reformās; atzīst Moldovas centienus 
izveidot patiesu digitālo tirgus ekonomiku, 
cita starpā progresu attiecībā uz atvērto 
datu attīstību, plašāku piekļuvi ciparu 
televīzijai un virtuālā tīkla 
pakalpojumiem, lielāku skaitu 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
iedzīvotājiem un publisku reģistru izveidi, 
piemēram, MTender; uzsver, ka ir 
jāturpina darbs, lai nodrošinātu, ka tiek 
aizsargātas to Moldovas iedzīvotāju 
tiesības un vajadzības, kuri izmanto 
internetu, un pilnībā īstenotu digitālā 
vienotā tirgus prasības;
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