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15.10.2020 A9-0166/7

Pozmeňujúci návrh 7
Thierry Mariani, Harald Vilimsky
v mene skupiny ID

Správa A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou
(2019/2201(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. berie na vedomie závery 
konzultácií MMF podľa článku IV z 
marca 2020 a šieste a záverečné 
preskúmanie hospodárskej výkonnosti 
Moldavskej republiky radou MMF v 
rámci opatrení rozšíreného úverového 
nástroja a rozšíreného fondu, s osobitným 
zreteľom na obnovu moldavského 
bankového systému a posilnenie správy 
finančného sektora;

3. berie na vedomie uvoľnenie druhej 
tranže financovania z programu 
makrofinančnej pomoci EÚ na obdobie 
2017 – 2020; uznáva úsilie orgánov splniť 
príslušné podmienky týkajúce sa okrem 
iného posilnenia rámca boja proti praniu 
špinavých peňazí a prijatia nového zákona 
o činnosti mimovládnych organizácií a 
konštatuje, že Moldavsko sa pripojilo k 
programu partnerského preskúmania 
OECD v oblasti boja proti korupcii 
(Istanbulský akčný plán);
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15.10.2020 A9-0166/8

Pozmeňujúci návrh 8
Thierry Mariani, Harald Vilimsky
v mene skupiny ID

Správa A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou
(2019/2201(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. je znepokojený vysokou mierou 
koncentrácie a politizácie médií a 
reklamných odvetví, čo vedie k nízkej 
úrovni dôvery verejnosti v médiá; vyzýva 
moldavské orgány, aby pokračovali v 
reforme mediálneho sektora, najmä s 
intenzívnejším zapojením občianskej 
spoločnosti do tohto procesu; vyzýva 
Moldavskú republiku, aby preskúmala 
audiovizuálny kódex a liberalizovala 
reklamný trh v súlade s európskymi 
normami slobody a plurality médií podľa 
odporúčaní Komisie a Benátskej komisie s 
cieľom zabezpečiť úplnú transparentnosť 
vlastníctva médií a reklamného trhu;

23. je znepokojený vysokou mierou 
koncentrácie a politizácie médií a 
reklamných odvetví, čo vedie k nízkej 
úrovni dôvery moldavských občanov v 
médiá; 
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15.10.2020 A9-0166/9

Pozmeňujúci návrh 9
Thierry Mariani, Harald Vilimsky
v mene skupiny ID

Správa A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou
(2019/2201(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 80

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

80. víta národnú stratégiu Digitálne 
Moldavsko 2020, ale žiada Komisiu, aby 
podporovala programy a reformy týkajúce 
sa mediálnej a informačnej gramotnosti a 
pomáhala im s cieľom zohľadniť súčasný 
digitálny vek, ako aj zlepšiť odvetvovú 
spoluprácu v digitálnom hospodárstve; 
vyzýva Moldavskú republiku, aby 
vybudovala spoľahlivé digitálne trhové 
hospodárstvo, čím sa zvýši potreba 
pokroku v oblasti otvorených údajov, 
rozšíri sa prístup do digitálnych systémov 
a zlepší sa dostupnosť elektronických 
služieb a rôznych komunikačných riešení 
pre občanov;

80. víta národnú stratégiu Digitálne 
Moldavsko 2020, ale žiada Komisiu, aby 
podporovala programy a reformy týkajúce 
sa mediálnej a informačnej gramotnosti a 
pomáhala im s cieľom zohľadniť súčasný 
digitálny vek, ako aj zlepšiť odvetvovú 
spoluprácu v digitálnom hospodárstve; víta 
úsilie Moldavska o vybudovanie 
skutočného digitálneho trhového 
hospodárstva vrátane pokroku v oblasti 
vývoja otvorených dát, rozšírenia prístupu 
k službám digitálnej televízie a virtuálnej 
siete, zvýšenia počtu elektronických 
komunikačných služieb pre svojich 
občanov a vytvorenia verejných registrov, 
ako je MTender; zdôrazňuje, že sa musí 
vynaložiť ďalšie úsilie s cieľom 
zabezpečiť, aby boli chránené práva a 
potreby moldavských občanov, ktorí 
využívajú internet, a aby sa v plnej miere 
uplatňovali požiadavky digitálneho 
jednotného trhu;
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