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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa wnioski z konsultacji 
MFW na podstawie art. IV z marca 
2020 r. oraz szósty i ostatni przegląd 
wyników gospodarczych Republiki 
Mołdawii w ramach ustaleń dotyczących 
Rozszerzonego Mechanizmu Kredytowego 
i instrumentu rozszerzonego wsparcia 
finansowego, ze szczególnym 
uwzględnieniem rehabilitacji 
mołdawskiego systemu bankowego i 
wzmocnienia zarządzania sektorem 
finansowym;

3. odnotowuje uruchomienie drugiej 
transzy finansowania z programu pomocy 
makrofinansowej UE na lata 2017–2020; 
uznaje wysiłki podejmowane przez władze 
w celu spełnienia odpowiednich 
warunków dotyczących m.in. 
wzmocnienia ram przeciwdziałania praniu 
pieniędzy oraz przyjęcia nowej ustawy o 
działalności organizacji pozarządowych, a 
także zauważa, że Mołdawia przystąpiła 
do programu wzajemnej oceny OECD w 
zakresie walki z korupcją (stambulskiego 
planu działania);
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23. jest zaniepokojony wysokim 
poziomem koncentracji i upolitycznienia 
sektorów mediów i reklamy, co prowadzi 
do niskiego poziomu zaufania społecznego 
do mediów; wzywa władze Mołdawii do 
kontynuowania reformy sektora 
medialnego, w szczególności przy 
silniejszym zaangażowaniu w ten proces 
społeczeństwa obywatelskiego, apeluje do 
Republiki Mołdawii o dokonanie 
przeglądu kodeksu audiowizualnego 
i liberalizację rynku reklamy zgodnie 
z europejskimi standardami wolności 
i pluralizmu mediów zalecanymi przez 
Komisję Europejską i Komisję Wenecką 
w celu zapewnienia pełnej przejrzystości 
w dziedzinie własności w mediach i na 
rynku reklamy;

23. jest zaniepokojony wysokim 
poziomem koncentracji i upolitycznienia 
sektorów mediów i reklamy, co prowadzi 
do niskiego poziomu zaufania społecznego 
do mediów wśród mołdawskich obywateli; 
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80. z zadowoleniem przyjmuje krajową 
strategię „Cyfrowa Mołdawia 2020”, ale 
domaga się, aby Komisja wspierała i 
wspomagała programy i reformy dotyczące 
umiejętności korzystania z mediów 
i informacji, aby dostosować się do 
obecnej epoki cyfrowej, a także podnieść 
poziom współpracy sektorowej 
w gospodarce cyfrowej; wzywa Republikę 
Mołdawii do zbudowania niezawodnej 
rynkowej gospodarki cyfrowej, 
uwypuklając potrzebę postępów w 
zakresie otwartych danych, poszerzając 
dostęp do systemów cyfrowych i 
zapewniając obywatelom lepszy dostęp do 
usług elektronicznych i różnych rozwiązań 
komunikacyjnych;

80. z zadowoleniem przyjmuje krajową 
strategię „Cyfrowa Mołdawia 2020”, ale 
domaga się, aby Komisja wspierała i 
wspomagała programy i reformy dotyczące 
umiejętności korzystania z mediów i 
informacji, aby dostosować się do obecnej 
epoki cyfrowej, a także podnieść poziom 
współpracy sektorowej w gospodarce 
cyfrowej; z zadowoleniem przyjmuje 
wysiłki Mołdawii na rzecz budowy 
rzeczywistej rynkowej gospodarki 
cyfrowej, w tym postępów w zakresie 
rozwoju otwartych danych, poszerzenia 
dostępu do telewizji cyfrowej i wirtualnych 
usług sieciowych, a także zwiększenia 
liczby usług łączności elektronicznej dla 
mołdawskich obywateli oraz ustanowienia 
rejestrów publicznych, takich jak 
MTender; podkreśla, że należy podjąć 
dalsze wysiłki w celu zapewnienia ochrony 
praw i potrzeb mołdawskich obywateli 
korzystających z internetu oraz pełnego 
wdrożenia wymogów jednolitego rynku 
cyfrowego;
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