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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změnách Dohody o založení 
Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), které rozšiřují zeměpisný rozsah operací 
EBRD o jižní a východní Středomoří
(COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2001)0905),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 212 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0523/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro 
mezinárodní obchod (A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. schvaluje prohlášení, které je přílohou tohoto usnesení;

3.. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) Jižní a východní Středomoří tvoří 
země ležící u Středozemního moře 
a Jordánsko, jež je s tímto regionem úzce 
spojeno.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění -1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1a) Od svého založení v roce 1990 
pomáhala Evropská banka pro obnovu 
a rozvoj (EBRD) zemím střední 
a východní Evropy při jejich přechodu 
k otevřeným tržně orientovaným 
ekonomikám a při podpoře soukromé 
a podnikatelské iniciativy, a významně tak 
přispěla k rozvoji těchto zemí. Po 
událostech, které vedly k „arabskému 
jaru“ podnikly země jižního a východního 
Středomoří kroky zaměřené na 
transformaci veřejné správy a svých 
ekonomik. Během procesu přechodu by 
tyto země mohly čerpat ze zkušeností 
a odborných znalostí EBRD.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V reakci na události v oblasti jižního
a východního Středomoří v roce 2011 
předložily v březnu 2011 Komise a vysoká 
představitelka společné sdělení, které 
naznačilo silnou politickou a hospodářskou 
podporu EU tomuto regionu a které 
zahrnovalo možnost rozšíření mandátu 
EBRD o jižní sousední země, a to 
v návaznosti na její zkušenosti za 
posledních 20 let. Obsah tohoto společného 
sdělení obecně schválila Evropská rada na 
svém zasedání ve dnech 
24. a 25. března 2011. Ve svém usnesení ze 
dne 7. dubna 2011 o přezkumu evropské 

(1) V reakci na události v jižním
a východním Středomoří v roce 2011 
předložily v březnu 2011 Komise a vysoká 
představitelka společné sdělení, které 
naznačilo silnou politickou a hospodářskou 
podporu EU tomuto regionu a které 
zahrnovalo možnost rozšíření mandátu 
EBRD o jižní sousední země, a to 
v návaznosti na její zkušenosti za 
posledních 20 let. Obsah tohoto společného 
sdělení obecně schválila Evropská rada na 
svém zasedání ve dnech 
24. a 25. března 2011.
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politiky sousedství – jižní rozměr vyzval 
Evropský parlament EBRD, aby změnila 
své stanovy za účelem účasti na procesu 
poskytování finanční pomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Ve svém usnesení ze dne 
7. dubna 2011 o přezkumu evropské 
politiky sousedství – jižní rozměr vyzval 
Evropský parlament EBRD, aby změnila 
své stanovy za účelem účasti na procesu 
poskytování finanční pomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Rozšíření působení EBRD na jižní 
a východní Středomoří je výrazem 
podpory mezinárodního společenství 
arabskému jaru a je reakcí na naděje, 
které vzbudilo, pokud jde o přechod 
k dobře fungujícím demokraciím v zemích 
tohoto regionu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Usneseními č. 137 a 138, která byla 
přijata dne 30. září 2011, hlasovala Rada 
guvernérů EBRD pro potřebné změny 
Dohody o založení EBRD, které umožní 
rozšířit oblast působnosti EBRD o jižní 
a východní Středomoří. Pro tyto změny 
hlasovali všichni guvernéři EBRD 
zastupující členské státy EU, včetně 
guvernéra zastupujícího Evropskou unii.

(3) Usneseními č. 137 a 138, která byla 
přijata dne 30. září 2011, hlasovala Rada 
guvernérů EBRD pro potřebné změny 
Dohody o založení EBRD, které umožní 
rozšířit oblast působnosti EBRD o jižní 
a východní Středomoří a zároveň
zachovají její závazek k zemím, v nichž 
v současné době působí. Pro tyto změny 
hlasovali všichni guvernéři EBRD 
zastupující členské státy EU, včetně 
guvernéra zastupujícího Evropskou unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Než EBRD zahájí činnost v některé 
z potenciálních nových zemí působení, 
měla by být pobídnuta k provedení 
podrobného technického posouzení 
hospodářských a politických podmínek 
v dané zemi, včetně: posouzení závazku 
této země dodržovat zásady parlamentní 
demokracie, pluralismu a tržní ekonomiky 
stanovené v článku 1 Dohody o založení 
EBRD; posouzení nedostatků v procesu 
přechodu; a přezkum toho, jak v této zemi 
působí jiné mezinárodní finanční 
instituce, a priorit, kde by EBRD mohla 
nejlépe využít své jedinečné znalosti 
a dovednosti. Při vypracovávání těchto 
posouzení by zástupci Unie v řídících 
orgánech EBRD měli EBRD vybízet, aby 
plně zohlednila stanoviska Unie a širšího 
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mezinárodního společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Zástupci Unie v řídících orgánech 
EBRD by měli EBRD vybízet, aby upustila 
od provádění úvěrových operací v zemích, 
kde existuje nedostatečná politická 
odpovědnost, kde jsou porušována 
občanská a lidská práva a kde přetrvává 
vysoká míra korupce.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5c) Zástupci Unie v řídících orgánech 
EBRD by měli EBRD vybízet, aby 
prosazovala udržitelný rozvoj 
a podporovala přechod k ekonomikám, 
které jsou energeticky účinné, tržní 
a zahrnují všechny společenské skupiny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5e) Usnesením č. 134, které bylo přijato 
dne 21. května 2011, zdůraznila Rada 
guvernérů EBRD, že plánovaného 
rozšíření mandátu EBRD musí být 
dosaženo, aniž by byly od jejích akcionářů 
požadovány další kapitálové příspěvky.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5e) Zástupci Unie v řídících orgánech 
EBRD by měli EBRD vybízet k zajištění 
toho, aby se její činnost v zemích jižního 
a východního Středomoří, v nichž působí, 
zaměřovala na podporu jejich přechodu 
k dobře fungujícím, udržitelným 
a moderním tržním ekonomikám. V tomto 
ohledu by EBRD měla podávat o své 
činnosti každoročně zprávy a měla by 
provádět komplexní posouzení dopadu své 
činnosti na budování takových ekonomik 
před pětiletým přezkumem kapitálových 
zdrojů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a

Guvernér EBRD zastupující Unii podá 
každoročně zprávu Evropskému 
parlamentu o rozšíření operací EBRD do 
zemí jižního a východního Středomoří, 
zejména pokud jde o příspěvek EBRD 
k přechodu k tržním ekonomikám 
podporujícím sociální začlenění 
a k udržitelné energii při současném 
zajištění dodržování občanských 
a lidských práv při jejích operacích.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Článek 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2b
Pokud jde o země v jižním a východním 
Středomoří, přijme Komise před 
poskytnutím své pomoci dané zemi 
veškerá vhodná opatření s cílem podpořit 
EBRD, aby v této zemi provedla podrobné 
technické posouzení hospodářských 
a politických podmínek.
Komise přijme veškerá vhodná opatření 
s cílem podpořit EBRD, aby poskytovala 
pomoc v zemích jižního a východního 
Středomoří pouze podle článku 1 Dohody 
o založení EBRD a aby upustila od 
velkých úvěrových operací v zemích, kde 
existuje nedostatečná politická 
odpovědnost, kde jsou porušována 
občanská a lidská práva a kde přetrvává 
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korupce.
Komise přijme veškerá vhodná opatření 
s cílem podpořit EBRD, aby neprováděla 
činnost, která je v rozporu s evropskou 
politikou v oblasti občanských a lidských 
práv, a aby podporovala projekty, které 
prosazují udržitelný rozvoj.

Or. en
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PŘÍLOHA: Změny Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj

Článek 1 Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj se nahrazuje tímto: 

„Článek 1
ÚČEL

V rámci podpory hospodářského pokroku a rekonstrukce je cílem banky podpora přechodu 
k otevřeným tržně orientovaným ekonomikám a podpora soukromé a podnikatelské iniciativy 
v zemích střední a východní Evropy, které se přihlásily k zásadám parlamentní demokracie, 
pluralismu a tržní ekonomiky a které tyto zásady naplňují v praxi. Za stejných podmínek 
může být cíl banky dosahován i v Mongolsku a v členských zemích v jižním a východním 
Středomoří na základě rozhodnutí banky při schválení nejméně dvoutřetinovou většinou 
guvernérů představujících alespoň tři čtvrtiny celkového počtu hlasů členů. Proto se jakýkoliv 
odkaz na „země střední a východní Evropy“, „země ve střední a východní Evropě“, „přijímací 
zemi (nebo země)“ nebo „přijímací členskou zemi (nebo členské země)“ v této dohodě 
a jejích přílohách vztahuje i na Mongolsko a na každou z těchto zemí v jižním a východním 
Středomoří.“

Článek 18 Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj se nahrazuje tímto: 

„Článek 18
ZVLÁŠTNÍ FONDY

1. i) Banka může přijmout správu zvláštních fondů, které jsou určeny, aby sloužily účelu 
banky a v rámci jejího okruhu úkolů v přijímajících zemích a potenciálních přijímajících 
zemích. Plné náklady na správu jakéhokoli zvláštního fondu budou účtovány k tíži tohoto 
zvláštního fondu.
ii) Pro účely pododstavce i) může Rada guvernérů na žádost člena, který není přijímající 
zemí, rozhodnout, že tento člen je způsobilý jako potenciální přijímající země, a to po 
omezenou dobu a za podmínek, které se jeví jako vhodné. Toto rozhodnutí je přijato při 
souhlasu nejméně dvou třetin guvernérů, kteří představují alespoň tři čtvrtiny celkového počtu 
hlasů členů.
iii) Rozhodnutí, které členu umožňuje stát se potenciální přijímající zemí, lze vydat pouze 
v případě, je-li tento člen schopen splnit požadavky potřebné pro to, aby se stal přijímající 
zemí. Tyto požadavky jsou stanoveny v článku 1 této dohody ve znění platném v době přijetí 
tohoto rozhodnutí nebo ve znění platném poté, co vstoupí v platnost změna, která v době 
přijetí tohoto rozhodnutí již byla schválena Radou guvernérů.
iv) Pokud se potenciální přijímající země nestane na konci období uvedeného 
v pododstavci ii) přijímající zemí, banka neprodleně ukončí případné zvláštní operace v této 
zemi s výjimkou operací směřujících k řádné realizaci, zachování a ochraně aktiv zvláštního 
fondu a k úhradě závazků, které vznikly v souvislosti s těmito operacemi.
2. Zvláštní fondy přijaté bankou smějí být použity v přijímajících zemích a potenciálních 
přijímajících zemích jakýmkoli způsobem a za jakýchkoli podmínek, které odpovídají účelu 
banky a jejímu okruhu úkolů a které jsou v souladu s ostatními příslušnými ustanoveními této 
dohody a s dohodou nebo dohodami, které se vztahují k těmto fondům.
3. Banka přijme taková pravidla, jaká mohou být požadována pro zřízení, správu a užití 
každého zvláštního fondu. Taková pravidla musí být v souladu s ustanoveními této dohody, 
s výjimkou těch ustanovení, která jsou výslovně použitelná pouze pro běžné operace banky.“
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) byla založena v roce 1990, aby po rozsáhlém 
zhroucení komunistických režimů podporovala rozvoj tržních ekonomik od střední Evropy po 
Střední Asii. S cílem plnit dlouhodobě své poslání, jímž je pomáhat zemím střední a východní 
Evropy v přechodu k otevřeným tržně orientovaným ekonomikám a podporovat soukromé 
a podnikatelské iniciativy, pomáhá banka přijímajícím členským zemím při provádění 
strukturálních a odvětvových hospodářských reforem, včetně demonopolizace, decentralizace 
a privatizace, a napomáhá jejich ekonomikám k plnému zapojení do celosvětové ekonomiky. 
Podle Dohody o založení EBRD se výše uvedeného dosahuje: 

– podporou zavádění, zlepšování a rozšiřování produktivní a konkurenceschopné činnosti 
soukromého sektoru, zejména malých a středních podniků; 

– mobilizací domácího a zahraničního kapitálu a zkušeného řídícího personálu;
– podporou produktivních investic, a to i v odvětví služeb a financí a v související 
infrastruktuře, kde jsou tyto investice potřebné v zájmu podpory soukromých 
a podnikatelských iniciativ, čímž se napomáhá vytváření konkurenčního prostředí, zvyšování 
produktivity a životní úrovně a zlepšování pracovních podmínek;

– poskytováním technické podpory pro přípravu, financování a realizaci příslušných projektů, 
a to jak na individuální bázi, tak v kontextu konkrétních investičních programů; 

– oživováním a podporou rozvoje kapitálových trhů; 
– podporováním solidních a z finančního hlediska uskutečnitelných projektů zahrnujících více 
než jednu přijímající členskou zemi; 

– podporou, která plyne ze všech oblastí činnosti banky, udržitelného rozvoje, jenž je zároveň 
šetrný k životnímu prostředí; 

Zakládajícími členy byly Evropská unie spolu s Evropskou investiční bankou (EIB) a všemi 
členskými státy EU v té době. V současnosti je vlastníky EBRD 63 zemí, EU a EIB. EBRD 
podporuje projekty ve 29 zemích, především v soukromém sektoru, které nemohou být zcela 
financovány trhem. Navíc i přes náročnou situaci v oblasti financí hlavní ratingové agentury 
nedávno bance potvrdily úvěrový rating na úrovni AAA, a to se stabilním výhledem.

V odpovědi na arabské jaro a s ním spojená očekávání, že v zemích jižního a východního 
Středomoří dojde k přechodu k dobře fungující demokracii, požádala Rada guvernérů 
o zeměpisné rozšíření činnosti EBRD a jednohlasně je schválila, přičemž byl zachován 
závazek ke stávající oblasti působnosti banky. EBRD zareagovala rychle a zavedla přechodné 
mechanismy s cílem zajišťovat technickou podporu a podobné operace v Egyptě, Maroku, 
Tunisku a Jordánsku, zatímco probíhá proces ratifikace změn dohody o EBRD.

Mezinárodní společenství, včetně všech členských států, Komise a ostatních orgánů EU, 
vyzvalo EBRD, aby se stala součástí ekonomické reakce na politické události v jižním 
a východním Středomoří, a to v návaznosti na její zkušenosti při podpoře hospodářské 
transformace v zemích ve střední a východní Evropě a rovněž Střední Asii po pádu 
komunismu.
EU a země G8 rovněž banku vybídly, aby podpořila zapojení v regionu, a zavázaly se ke 
spolupráci s ní za účelem vytvoření „specializovaného přechodného nástroje“, který umožní, 
aby byly operace EBRD v zemích rozšířeného regionu zahájeny co nejdříve.



PR\894347CS.doc 15/16 PE483.759v01-00

CS

Jedním z témat nadcházejícího summitu skupiny G20, který se bude konat ve dnech 18.–19. 
května 2012, bude zeměpisné rozšíření mandátu EBRD do oblasti jižního a východního 
Středomoří. Poté, co EU poskytla významnou politickou podporu arabskému jaru 
a zdůraznila, že je třeba napomoci procesu demokratizace na nejvyšší politické úrovni, budou 
její závazky k aktivní podpoře arabského jara podloženy i jejím souhlasem s rozšířením 
působnosti EBRD.

Existuje však několik problematických bodů, jež by zde měly být zmíněny. Země jižního 
a východního Středomoří se významně liší od států bývalého východního bloku, kde EBRD 
tradičně vyvíjela svou činnost. Země jižního a východního Středomoří se vyznačují mnoha 
osobitými charakteristikami, jež pravděpodobně ovlivní jejich politickou dráhu a v jejichž 
důsledku je vztah mezi politikou a ekonomikou v tomto regionu jiný než 
v postkomunistických zemích. Klíčovými rozdíly, jež budou ovlivňovat politickou ekonomii 
zemí jižního a východního Středomoří, jsou: jejich rozdílné výchozí pozice, pokud jde 
o přechod k novému politicko-hospodářskému systému; hospodářské výzvy, jež se liší od 
těch, jimž čelily postkomunistické země (v nichž neexistoval žádný soukromý sektor, jenž by 
stál za zmínku); vyšší míra chudoby a negramotnosti mezi voliči; absence vůdčích osobností; 
absence pevné opory ze strany EU, jež by podněcovala politické reformy. Pokud se má EBRD 
v jižním a východním Středomoří vypořádat s těmito specifickými okolnostmi, bude muset 
zvolit vhodný přístup, jenž zohlední kontext revoluce, úlohu islámu a islámských stran, roli 
ozbrojených sil a v některých z těchto zemí i jejich monarchické politické struktury.

Předtím, než se určitá země stane předmětem působení EBRD, musí se podrobit přísnému 
technickému posouzení, jež zahrnuje posouzení otázek politické odpovědnosti, právního státu 
a korupce a stavu v oblasti občanských a lidských práv. Pokud by daná země nedosáhla 
kladného hodnocení, upustila by Rada guvernérů EBRD od plánů financovat projekty v této 
zemi.

EBRD vyvinula nový přístup přesně šitý na míru zemím jižního a východního Středomoří, 
jenž sestává ze tří fází zásahu: fondů spolupráce, zvláštních fondů a běžných kapitálových 
zdrojů. Podrobný popis různých úrovní pomoci, kterou EBRD poskytuje, lze nalézt 
v důvodové zprávě Komise k této dokumentaci.

Do doby vstupu (pozměněného) článku 1 Dohody o založení EBRD v platnost a za účelem 
dřívějšího zapojení EBRD v jižním a východním Středomoří by navrhovaná změna článku 18 
zmíněné dohody bance umožnila provádět ve vybraných členských zemích rozšířeného 
regionu operace financované ze zdrojů zvláštních fondů.

Článek 18 Dohody o založení EBRD je třeba pozměnit, aby bylo možno v potenciálních 
přijímajících zemích EBRD využít zvláštní fondy a stanovit, že člen EBRD by měl být určen 
jako potenciální přijímající země se souhlasem kvalifikované většiny nejméně dvou třetin 
guvernérů představujících alespoň 75 % celkového počtu hlasů členů. Pokud Rada guvernérů 
rozhodne, že by se určitý člen měl stát potenciální přijímající zemí, měla by rozhodnout 
rovněž o době, po kterou může mít tento člen přístup k příslušným zvláštním fondům.

Zeměpisného rozšíření oblasti působnosti EBRD do jižního a východního Středomoří bude 
dosaženo bez toho, že by bylo zapotřebí doplňkových kapitálových vkladů; toto rozšíření 
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nijak neovlivní dohodnutou oblast působnosti a dopad operací EBRD ve stávajících 
přijímacích zemích a bude plně koordinováno s mezinárodními finančními institucemi, které 
v tomto regionu působí.

Zpravodaj podporuje zeměpisné rozšíření oblasti působnosti EBRD do zemí jižního 
a východního Středomoří, jelikož je přesvědčen, že se projekty financované ze strany EBRD 
stanou pevným základem pro otevřené tržní ekonomiky v těchto zemích.


