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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Споразумението за създаване на Европейската банка за 
възстановяване и развитие (ЕБВР), с които се разширява географският обхват на 
операциите на банката към Южното и Източното Средиземноморие
(COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0905),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 212 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0523/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 
становището на комисията по международна търговия (A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. одобрява своята декларация, приложена към настоящата резолюция;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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Изменение 1

Предложение за решение
Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Южното и Източното 
Средиземноморие включва държавите 
с брегова линия на Средиземно море, 
както и Йордания, която е тясно 
интегрирана в региона.

Or. en

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение -1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1a) От своето създаване през 1990 г. 
Европейската банка за 
възстановяване и развитие (ЕБВР) 
подпомагаше държавите от 
Централна и Източна Европа при 
техния преход към открита пазарно 
ориентирана икономика и 
насърчаваше частни и 
предприемачески инициативи, като 
по този начин даде своя ценен принос 
за развитието на тези държави. След 
събитията, довели до „Арабската 
пролет”, държавите от Южното и 
Източното Средиземноморие 
направиха стъпки към 
трансформация на публичната 
администрация и на своите 
икономики. В този процес на преход 
тези държави биха могли да се 
възползват от опита и експертните 
съвети на ЕБВР.
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Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В отговор на настъпилите през 
2011 г. събития в Южното и Източното 
Средиземноморие през март тази година
Комисията и Върховният представител 
излязоха със съвместно съобщение, с 
което беше даден сигнал за силната 
политическа и икономическа подкрепа 
на ЕС за региона, която включваше 
вариант за разширяване на мандата на 
ЕБВР, за да обхване южните съседи, 
като се използва нейният опит от 
последните 20 години. Европейският 
съвет от 24—25 март 2011 г. даде 
широка подкрепа на това съвместно 
съобщение. В резолюцията си от 7 
април 2011 г. относно прегледа на 
Европейската политика на съседство 
— южно измерение, Европейският 
парламент прикани ЕБВР да промени 
устава си, за да участва в процеса на 
финансово подпомагане.

(1) В отговор на настъпилите през 
2011 г. събития в Южното и Източното 
Средиземноморие през март тази година 
Комисията и Върховният представител 
излязоха със съвместно съобщение, с 
което беше даден сигнал за силната 
политическа и икономическа подкрепа 
на ЕС за региона, която включваше 
вариант за разширяване на мандата на 
ЕБВР, за да обхване южните съседи, 
като се използва нейният опит от 
последните 20 години. Европейският 
съвет от 24—25 март 2011 г. даде 
широка подкрепа на това съвместно 
съобщение.

Or. en

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В резолюцията си от 7 април 
2011 г. относно прегледа на 
Европейската политика на съседство 
— южно измерение, Европейският 
парламент прикани ЕБВР да промени 
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устава си, за да участва в процеса на 
финансово подпомагане.

Or. en

Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Разширяването на ЕБВР към 
Южното и Източното 
Средиземноморие е израз на 
подкрепата на международната 
общност за „Арабската пролет” и е 
отговор на надеждите, които тя 
пробуди за преход към добре 
функциониращи демокрации в 
държавите от този регион.

Or. en

Изменение 6

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) С резолюции 137 и 138, приети на 30 
септември 2011 г., Съветът на 
управителите на ЕБВР гласува за 
необходимите изменения на 
Споразумението за създаване на ЕБВР, 
които да направят възможно 
разширяването на региона на операции 
на банката към Южното и Източното 
Средиземноморие. Всички управители 
на ЕБВР от ЕС гласуваха в подкрепа на 
тези изменения, включително и 
управителят, представляващ 
Европейския Съюз.

(3) С резолюции 137 и 138, приети на 30 
септември 2011 г., Съветът на 
управителите на ЕБВР гласува за 
необходимите изменения на 
Споразумението за създаване на ЕБВР, 
които да направят възможно 
разширяването на региона на операции 
на банката към Южното и Източното 
Средиземноморие, като същевременно 
запази своята ангажираност към 
държавите, в които действа досега. 
Всички управители на ЕБВР от ЕС 
гласуваха в подкрепа на тези изменения, 
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включително и управителят, 
представляващ Европейския съюз.

Or. en

Изменение 7

Предложение за решение
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Преди ЕБВР да навлезе в която и 
да е от евентуалните нови държави 
на действие, тя следва да бъде 
насърчена да извърши подробна 
техническа оценка на 
съществуващите икономически и 
политически условия в съответната 
страна, включително: оценка на 
ангажираността на тази държава с 
принципите на многопартийната 
демокрация, плурализма и пазарната 
икономика, както са залегнали в член 
1 от Споразумението за създаване на 
ЕБВР; оценка на пропуските при 
прехода; както и преглед на това 
какво правят останалите 
международни финансови 
институции в тази държава и на 
приоритетите, във връзка с които 
ЕБВР би могла най-добре да използва 
своите единствени по рода си 
познания и умения. При подготовката 
на тези оценки представителите на 
Съюза и управителните органи на 
ЕБВР следва да насърчават ЕБВР да 
взема изцяло предвид мненията на 
Съюза и на широката международна 
общност.

Or. en
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Изменение 8

Предложение за решение
Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) представителите на Съюза в 
управителните органи на ЕБВР 
следва да насърчат ЕБВР да се 
въздържа от провеждането на 
операции по отпускане на заеми за 
държави, където е налице липса на 
политическа отчетност, където
гражданските права и правата на 
човека се нарушават и където 
продължава да има високо равнище на 
корупция.

Or. en

Изменение 9

Предложение за решение
Съображение 5 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5в) Представителите на Съюза и 
управителните органи на ЕБВР 
следва да насърчават ЕБВР да 
поощрява устойчивото развитие и 
прехода към енергийно ефективни 
пазарни икономики, 
благоприятстващи социалното 
приобщаване.

Or. en
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Изменение 10

Предложение за решение
Съображение 5 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5д) С Резолюция 134, приета на 21 
май 2011 г., Съветът на 
управителите на ЕБВР  подчерта, че 
планираното разширяване на 
мандата на ЕБВР трябва да се 
осъществи, без да се изискват 
допълнителни капиталови вноски  от 
нейните акционери.

Or. en

Изменение 11

Предложение за решение
Съображение 5 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5д) Представителите на Съюза в 
управителните органи на ЕБВР 
следва да насърчават ЕБВР да 
гарантира, че дейностите ѝ  са 
насочени към подкрепа на прехода на 
страните от Южното и Източното 
Средиземноморие, в които 
потенциално ще провежда операции, 
към добре функциониращи, 
устойчиви, модерни пазарни 
икономики. В тази връзка, ЕБВР 
следва да докладва ежегодно относно 
резултатите от дейността си и 
следва да провежда изчерпателни 
оценки на въздействието си за 
изграждането на такива икономики 
преди петгодишните си прегледи на 
капиталовите ресурси.

Or. en
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Изменение 12

Предложение за решение
Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2а

Управителят на ЕБВР, 
представляващ Съюза,  докладва 
ежегодно на Европейския парламент 
относно разширяването на 
операциите на ЕБВР към страните 
от Южното и Източното 
Средиземноморие, по-специално 
относно приноса на ЕБВР за  прехода 
към пазарни икономики, 
благоприятстващи социалното 
приобщаване, и устойчива 
енергетика, при същевременно 
гарантиране, че при операциите на 
ЕБВР се спазват гражданските права 
и правата на човека.

Or. en

Изменение 13

Предложение за решение
Член 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2б
По отношение на страните от 
Източното и Южното 
Средиземноморие, Комисията, преди 
да предостави помощ за дадена 
страна, предприема всички 
целесъобразни мерки за насърчаване 
на ЕБВР да извърши подробна 
техническа оценка на 
съществуващите икономически и 
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политически условия във въпросната 
страна. 
Комисията предприема всички 
целесъобразни мерки, за да насърчава 
ЕБВР да предоставя помощта си в 
страните от Южното и Източното 
Средиземноморие единствено при 
спазване на член  1 от 
Споразумението за създаване на ЕБВР 
и да се въздържа от провеждането на 
широкомащабни операции по 
отпускане на заеми за държави, в 
които е налице липса на политическа 
отчетност, където гражданските 
права и правата на човека се 
нарушават и където продължава да 
има корупция.
Комисията предприема всички 
целесъобразни мерки, за да насърчи 
ЕБВР да не предприема действия в 
противоречие с политиката на ЕС по 
отношение на гражданските права и 
правата на човека и да подкрепя 
проекти, насърчаващи устойчивото 
развитие.

Or. en
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ИЗМЕНЕНИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 
ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Член 1 от Споразумението за създаване на банката се заменя със следното: 
„Член 1

ЦЕЛ
Целта на банката е, като допринася за икономическия прогрес и възстановяване, да 
благоприятства прехода към открита пазарно ориентирана икономика и да подкрепи 
частната и предприемаческа инициатива в страните от Централна и Източна Европа, 
съблюдаващи и прилагащи принципите на многопартийна демокрация, плурализъм и 
пазарна икономика. При същите условия целта на банката може да бъде осъществявана 
в Монголия и в страните членки от Южното и Източното Средиземноморие по 
преценка на банката и след одобрение с мнозинство на не по-малко от две трети от 
управителите, представляващи не по-малко от три четвърти от общите пълномощия за 
гласуване на членовете. Съответно, всяко позоваване в настоящото споразумение и 
приложенията му на „страните от Централна и Източна Европа“, „страна получателка 
(или страни получателки)“ или „получаваща страна членка (или страни членки)“ се 
отнася също така за Монголия и всяка такава страна от Южното и Източното 
Средиземноморие“.

Член 18 от Споразумението за създаване на банката се заменя със следното: 
„Член 18

СПЕЦИАЛНИ ФОНДОВЕ
1. (i) Банката може да приеме управлението на специални фондове, предназначени за 
изпълняване на целта ѝ и попадащи в обхвата на нейните функции в страните 
получателки и потенциалните страни получателки. Всички разходи по управлението на 
подобни специални фондове ще бъдат покривани от самите специални фондове.
(ii) За целите на подточка i) по искане на страна членка, която не е получателка, 
Съветът на управителите може да реши, че тя изпълнява изискванията за получателка 
за такъв период от време и при такива условия, каквито бъдат сметнати за 
препоръчителни. Такова решение се взема с мнозинство от не по-малко от две трети от 
управителите, притежаващи не по-малко от три четвърти от общите пълномощия за 
гласуване.
(iii) Решението да се позволи на дадена страна членка да стане страна получателка 
може да бъде взето само ако тази страна е в състояние да изпълни изискванията за 
придобиване на статут на страна получателка. Такива са изискванията по член 1 от 
настоящото споразумение, предвидени към момента на вземане на такова решение или 
които ще бъдат включени с влизане в сила на изменения, които вече са били одобрени 
от Съвета на управителите към момента на вземане на такова решение.
(iv) Ако потенциална страна получателка не е станала страна получателка в края на 
посочения в подточка ii) период, банката незабавно прекратява всички специални 
операции в тази страна, освен онези, които са от съществено значение за правилната 
реализация, съхраняване или опазване на активите на специалния фонд или уреждането 
на задълженията, възникнали във връзка с него.
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2. Приетите от банката специални фондове могат да бъдат използвани в страните 
получателки и потенциални получателки по начин и при условия, съвместими с целта и 
функциите на банката, с други приложими разпоредби на настоящото споразумение и 
на споразумение или споразумения, отнасящи се до подобни фондове.
3. За създаването, управлението и използването на всеки специален фонд банката 
приема съответните правила и инструкции. Тези правила и инструкции са в 
съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение освен ако разпоредбите са 
изрично приложими единствено за обикновените операции на банката.“
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) беше създадена през 1990 г. 
след повсеместното падане на комунистическите режими, за да подпомага 
изграждането на пазарни икономики в региона от Централна Европа до Централна 
Азия. За да изпълни в дългосрочен план своята цел за насърчаване на прехода на 
държавите от Централна и Източна Европа към открита пазарно ориентирана 
икономика и за да подкрепи частната и предприемаческа инициатива, банката 
съдейства получаващите страни членки да осъществяват структурни и секторни 
икономически реформи, включващи демонополизация, децентрализация и 
приватизация, и спомага икономиките им напълно да се интегрират в международната 
икономика. Съгласно Споразумението за създаване на ЕБВР това се постига чрез: 

- насърчаване на създаването, усъвършенстването и разширяването на 
производствената, конкурентната и на частния сектор дейности и особено за малките 
и средни по размер предприятия; 

- мобилизиране на вътрешен и външен капитал и опитно управление;
- насърчаване на производствени инвестиции, включително в сферата на услугите и във 
финансовия сектор, както и в свързаната с тях инфраструктура, където това е 
необходимо за подкрепа на частните и предприемаческите инициативи, като по този 
начин се спомага за създаването на условия, способстващи конкуренцията, и за 
повишаване на производителността, жизнения стандарт и за подобряване условията на 
труд;

- осигуряване на техническа помощ за подготовката, финансирането и изпълнението на 
съответните проекти, независимо индивидуални или в контекста на специфични 
инвестиционни програми; 

- стимулиране и насърчаване развитието на капиталови пазари; 
- оказване на подкрепа на добре обосновани и икономически приложими проекти, 
включващи повече от една получаваща страна членка; 

- съдействие с цялостната си дейност за екологически безопасно и устойчиво развитие; 

ЕБВР беше учредена от Европейския съюз, заедно с Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ) и всички тогавашни държави – членки на ЕС. Понастоящем ЕБВР е собственост 
на 63 държави, ЕС и ЕИБ. ЕБВР подпомага проекти в 29 държави, основно в частния 
сектор, които не могат да бъдат изцяло финансирани на пазарна основа. Освен това, в 
настоящата трудна икономическа среда, първокласният кредитен рейтинг (ААА) на 
банката наскоро беше потвърден със стабилна перспектива от всички основни кредитни 
агенции.

В отговор на „Арабската пролет” и надеждите, които тя пробуди за преход към добре 
функционираща демокрация в държавите от Южното и Източното Средиземноморие, 
Съветът на управителите поиска и одобри единодушно географското разширяване на 
дейностите на ЕБВР, като същевременно запази своята ангажираност към държавите, в 
които действа досега. ЕБВР отговори бързо, създавайки преходни механизми за 
провеждане на техническа помощ и сходни операции в Египет, Мароко, Тунис и 
Йордания, като същевременно бяха ратифицирани необходимите промени в договора 
за ЕБВР.



PR\894347BG.doc 17/18 PE483.759v01-00

BG

Международната общност, включително всички държави членки, Комисията и други 
институции на ЕС, приканиха ЕБВР да се присъедини към икономическия отговор на 
политическите събития в Южното и Източното Средиземноморие, като използва опита 
си в подпомагането на икономиките в преход в държавите от Централна и Източна 
Европа, както и Централна Азия след падането на комунизма.
ЕС и Г-8 също насърчиха ЕБВР да подкрепи действията в региона и се ангажираха да 
работят с банката за създаване на „специален преходен механизъм“, който да позволи
на банката да започне да оперира възможно най-бързо в държави от разширения 
регион.

Една от темите на предстоящата среща на високо равнище на Г-20 на 18 и 19 май 2012 
г. ще бъде географското разширяване на мандата на ЕБВР към Южното и Източното 
Средиземноморие. Следвайки твърдата политическа подкрепа на ЕС за „Арабската 
пролет” и подчертавайки нуждата от подпомагане на процеса на демократизация на 
най-високо политическо равнище, одобрението за разширението на ЕБВР от страна на 
ЕС ще подкрепи обещанията му за активна подкрепа за „Арабската пролет”.

Следва обаче да се отбележат различни въпроси, пораждащи безпокойство. Държавите 
от Южното и Източното Средиземноморие са твърде различни от държавите от бившия 
Източен блок, в които ЕБВР традиционно е извършвала дейност. Съществуват 
множество специфични характеристики на държавите от Южното и Източното 
Средиземноморие, които могат да засегнат техните политически пътища и по-този 
начин да направят връзката между политическата и икономическата сфера в региона 
различна от тази в посткомунистическите страни по време на прехода. Ключовите 
разлики, които ще засегнат политическата икономика на държавите от Южното и 
Източното Средиземноморие, са различните стартови позиции в прехода; различни 
икономически предизвикателства от тези на посткомунистическите страни (които на 
практика нямаха частен сектор); по-високо въздействие на бедността и неграмотността 
върху електората; отсъствие на открояващи се лидери; отсъствие на стабилни устои на 
ЕС за насърчаване на политическите реформи. За справяне с тези специфични 
обстоятелства в Южното и Източното Средиземноморие ЕБВР ще трябва да 
предприеме подход с индивидуална насоченост, който ще отчита революционния 
контекст, ролята на исляма и ислямските партии, ролята на военните, както и 
монархическите политически структури в някои от тези държави.

Преди дадена страна да стане обект на операции на ЕБВР, банката трябва да проведе 
стриктна техническа оценка на страната, включително оценка на политическата 
отчетност, принципите на правовата държава, корупцията и състоянието с 
гражданските права и правата на човека.  Ако страната не получи положителна оценка, 
Съветът на управителите на ЕБВР не следва да финансира проекти в тази страна.

ЕБВР разви нов адаптиран подход за Южното и Източното Средиземноморие, който 
включва три етапа на действия: фондове за сътрудничество, специални фондове и 
обикновени капиталови ресурси. Подробното описание на различните равнища на 
подкрепа от страна на ЕБВР може да се намери в обяснителния меморандум на 
предложението на Комисията.
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Докато се очаква влизането в сила на член 1 от Споразумението за създаване на банката  
(изменен) и за да може ЕБВР да се ангажира по-рано в Южното и Източното 
Средиземноморие, предложеното изменение на член 18 от Споразумението за 
създаване на банката  ще позволи на ЕБВР да провежда операции, финансирани от 
специални фондове, в определени страни членки от разширения регион.

Член 18 от Споразумението за създаване на банката  трябва да бъде изменен, за да 
позволи на банката да използва специални фондове в потенциални страни получателки 
и да предвиди възможност страна – членка на ЕБВР да бъде определена за потенциална 
получателка с одобрението на квалифицирано мнозинство от не по-малко от 2/3 от 
управителите, представляващо не по-малко от 75 % от пълномощията за гласуване. 
Освен това, когато Съветът на управителите взема решение да направи страна членка 
потенциална получателка, той следва да реши и за какъв период тя може да има достъп 
до съответните специални фондове.

Разширяването на географския обхват на ЕБВР към Южното и Източното 
Средиземноморие ще се постигне, без да се изискват допълнителни капиталови вноски;  
няма да застраши договорения обхват и въздействие на операциите на ЕБВР в 
държавите, които са вече получателки, и ще бъде изцяло координирано с 
международните финансови институции, които осъществяват дейност в този регион. 

Подкрепям географското разширяване на ЕБВР към Южното и Източното 
Средиземноморие, защото считам, че проектите, финансирани от ЕБВР, ще поставят 
здрава основа за отворена пазарна икономика в тези страни.


