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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Josserva l-konklużjonijiet tal-
konsultazzjoni dwar l-Artikolu IV tal-FMI 
f'Marzu 2020 u s-sitt u l-aħħar rieżami 
tal-Bord tal-FMI tal-prestazzjoni 
ekonomika tar-Repubblika tal-Moldova fl-
ambitu tal-arranġamenti ta' Faċilità ta' 
Kreditu Estiż u Faċilità ta' Fond Estiża, 
b'mod partikolari fir-rigward tar-
riabilitazzjoni tas-sistema bankarja tal-
Moldova u tat-tisħiħ tal-governanza fis-
settur finanzjarju;

3. Josserva li ġie rilaxxat it-tieni 
porzjon ta' finanzjament mill-programm 
ta' assistenza makrofinanzjarja tal-UE 
għall-perjodu 2017-2020; jirrikonoxxi l-
isforzi li saru mill-awtoritajiet biex 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet rilevanti li 
jikkonċernaw, fost l-oħrajn, it-tisħiħ tal-
qafas kontra l-ħasil tal-flus u l-adozzjoni 
ta' liġi ġdida dwar l-attivitajiet tal-NGOs, 
u jinnota li r-Repubblika tal-Moldova 
ngħaqdet mal-programm ta' evalwazzjoni 
bejn il-pari tal-OECD fil-ġlieda kontra l-
korruzzjoni (Pjan ta' Azzjoni ta' Istanbul);
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23. Huwa mħasseb bil-livell għoli ta' 
konċentrazzjoni u politiċizzazzjoni tas-
setturi tal-midja u tar-reklamar, li qed 
iwassal għal livell baxx ta' fiduċja pubblika 
fil-midja; jistieden lill-awtoritajiet tar-
Repubblika tal-Moldova jkomplu r-
riforma tas-settur tal-midja 
partikolarment b'involviment aktar 
b'saħħtu tas-soċjetà ċivili fil-proċess u 
jitlob rieżami tal-kodiċi fil-qasam tal-
awdjoviżiv u liberalizzazzjoni tas-suq tar-
reklamar bi qbil mal-istandards Ewropej 
marbuta mal-pluraliżmu u mal-libertà tal-
midja, kif rakkomandat mill-Kummissjoni 
u mill-Kummissjoni ta' Venezja, bil-għan 
li tkun żgurata trasparenza sħiħa tas-
sjieda fis-suq tal-midja u tar-reklamar;

23. Huwa mħasseb dwar il-livell għoli 
ta' konċentrazzjoni u politiċizzazzjoni tas-
setturi tal-midja u tar-reklamar, li qed 
iwassal għal livell baxx ta' fiduċja pubblika 
fil-midja fost iċ-ċittadini tar-Repubblika 
tal-Moldova; 
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80. Jilqa' l-Istrateġija Nazzjonali 
"Digital Moldova 2020", iżda jitlob lill-
Kummissjoni tappoġġja u tassisti 
programmi u riformi li jikkonċernaw il-
litteriżmu medjatiku u fl-informazzjoni 
biex jirriflettu l-era diġitali attwali, kif 
ukoll ittejjeb il-kooperazzjoni settorjali fl-
ekonomija diġitali; jistieden lir-
Repubblika tal-Moldova tibni ekonomija 
tas-suq diġitali affidabbli, issaħħaħ il-
ħtieġa għal progress f'data miftuħa, 
tespandi l-aċċessibbiltà għas-sistemi 
diġitali u żżid l-aċċess għaċ-ċittadini 
f'servizzi elettroniċi u soluzzjonijiet ta' 
komunikazzjoni differenti;

80. Jilqa' l-Istrateġija Nazzjonali 
"Digital Moldova 2020", iżda jitlob lill-
Kummissjoni tappoġġja u tassisti 
programmi u riformi li jikkonċernaw il-
litteriżmu medjatiku u fl-informazzjoni 
biex jirriflettu l-era diġitali attwali, kif 
ukoll ittejjeb il-kooperazzjoni settorjali fl-
ekonomija diġitali; jilqa' l-isforzi tal-
Moldova biex tibni ekonomija reali tas-suq 
diġitali, inkluż il-progress li sar fl-iżvilupp 
ta' data miftuħa, l-espansjoni tal-aċċess 
għat-televiżjoni diġitali u s-servizzi tan-
networks virtwali, iż-żieda fl-għadd ta' 
servizzi ta' komunikazzjoni elettronika 
għaċ-ċittadini tagħha, u l-istabbiliment ta' 
reġistri pubbliċi bħall-MTender; jisħaq li 
jridu jsiru aktar sforzi sabiex jiġi żgurat li 
d-drittijiet u l-ħtiġijiet taċ-ċittadini tar-
Repubblika tal-Moldova li jużaw l-
internet jiġu protetti u li r-rekwiżiti tas-
suq uniku diġitali jiġu implimentati bis-
sħiħ;
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