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Ändringsförslag 7
Thierry Mariani, Harald Vilimsky
för ID-gruppen

Betänkande A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien
(2019/2201(INI))

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet noterar 
slutsatserna från IMF:s artikel IV-
samråd i mars 2020 och IMF-styrelsens 
sjätte och slutliga översyn av Republiken 
Moldaviens ekonomiska resultat inom 
ramen för den utvidgade kreditfaciliteten 
och den utvidgade 
finansieringsfaciliteten, med särskild 
hänsyn till återställandet av Republiken 
Moldaviens banksystem och 
förstärkningen av styrningen av 
finanssektorn.

3. Europaparlamentet noterar att den 
andra delen av finansieringen från EU:s 
program för makroekonomiskt stöd för 
perioden 2017–2020 har betalats ut. 
Parlamentet erkänner myndigheternas 
insatser för att uppfylla de relevanta 
villkoren, bland annat när det gäller att 
stärka ramen för bekämpning av 
penningtvätt och anta en ny lag om icke-
statliga organisationers verksamhet, och 
noterar att Republiken Moldavien har 
anslutit sig till OECD:s program för 
inbördes utvärdering i kampen mot 
korruption (Istanbulhandlingsplanen).
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Thierry Mariani, Harald Vilimsky
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Betänkande A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien
(2019/2201(INI))

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet är bekymrat 
över att medie- och reklamsektorerna är 
mycket koncentrerade och politiserade, 
vilket medför att allmänhetens förtroende 
för medierna är lågt. Parlamentet 
uppmanar de moldaviska myndigheterna 
att fortsätta reformen av mediesektorn 
och att i högre grad involvera det civila 
samhället i processen. Republiken 
Moldavien uppmanas särskilt att se över 
den audiovisuella koden och liberalisera 
reklammarknaden i enlighet med 
europeiska standarder för mediefrihet och 
mediepluralism, något som 
rekommenderats av kommissionen och 
Venedigkommissionen, för att säkerställa 
full insyn i ägandet i medierna och 
reklammarknaden.

23. Europaparlamentet är bekymrat 
över att medie- och reklamsektorerna är 
mycket koncentrerade och politiserade, 
vilket medför att de moldaviska 
medborgarnas förtroende för medierna är 
lågt. 
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Thierry Mariani, Harald Vilimsky
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Betänkande A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien
(2019/2201(INI))

Förslag till resolution
Punkt 80

Förslag till resolution Ändringsförslag

80. Europaparlamentet välkomnar den 
nationella strategin Digitala Moldavien 
2020, men kräver att kommissionen stöder 
och bidrar till program och reformer som 
gäller medie- och informationskompetens 
för att spegla den digitala tidsåldern och 
uppgradera det sektorsvisa samarbetet i den 
digitala ekonomin. Republiken Moldavien 
uppmanas att bygga upp en tillförlitlig 
digital marknadsekonomi som ökar 
behovet av framsteg när det gäller öppna 
data, utvidgar tillträdet till digitala system 
och ökar medborgarnas tillgång till 
elektroniska tjänster och olika 
kommunikationslösningar.

80. Europaparlamentet välkomnar den 
nationella strategin Digitala Moldavien 
2020, men kräver att kommissionen stöder 
och bidrar till program och reformer som 
gäller medie- och informationskompetens 
för att spegla den digitala tidsåldern och 
uppgradera det sektorsvisa samarbetet i den 
digitala ekonomin. Parlamentet 
välkomnar Republiken Moldaviens 
insatser för att skapa en verklig digital 
marknadsekonomi, inklusive de framsteg 
som gjorts med att utveckla öppna data, 
utvidga tillträdet till digitala 
televisionstjänster och virtuella 
nättjänster, öka antalet elektroniska 
kommunikationstjänster för medborgarna 
och upprätta offentliga register såsom 
MTender. Parlamentet betonar att det 
krävs ytterligare arbete för att säkerställa 
att rättigheterna och behoven för de 
moldaviska medborgare som använder 
internet skyddas, och för att fullt ut 
genomföra kraven för den digitala inre 
marknaden.
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