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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændringer til 
overenskomsten om oprettelse af Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling 
(EBRD) og om udvidelse af EBRD's operationsområde til det sydlige og østlige 
Middelhavsområde
(COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0905),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 212 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for
Parlamentet (C7-0523/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Udvalget om 
International Handel (A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. godkender den erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) Det sydlige og østlige 
Middelhavsområde består af lande med 
kyststrækninger ved Middelhavet samt 
Jordan, som er tæt integreret i denne 
region.

Or. en
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Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning -1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1a) Siden oprettelsen af Den 
Europæiske Bank for Genopbygning og 
Udvikling (EBRD) i 1990 har banken 
bistået de central- og østeuropæiske lande 
i overgangen til åbne markedsorienterede 
økonomier og fremme af privat initiativ 
og foretagsomhed og har dermed bidraget 
positivt til udviklingen af disse lande. 
Efter de begivenheder, som førte til Det 
Arabiske Forår, har landene i det sydlige 
og østlige Middelhavsområde taget skridt 
mod en omdannelse af den offentlige 
administration og deres økonomier. I 
denne overgangsproces kan disse lande få 
gavn af EBRD's erfaringer og 
ekspertviden.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Som reaktion på begivenhederne i 2011 
i det sydlige og østlige Middelhavsområde 
fremlagde Kommissionen og den høje 
repræsentant i marts 2011 en fælles 
meddelelse med et signal om stærk politisk 
og økonomisk opbakning fra EU til 
området, herunder en mulighed for at 
udvide EBRD's mandat til også at omfatte 
de sydlige nabolande, og i den forbindelse 
bygge på bankens erfaringer fra de sidste 
20 år. På deres møde den 24. og 25. marts 

(1) Som reaktion på begivenhederne i 2011 
i det sydlige og østlige Middelhavsområde 
fremlagde Kommissionen og den høje 
repræsentant i marts 2011 en fælles 
meddelelse med et signal om stærk politisk 
og økonomisk opbakning fra EU til 
området, herunder en mulighed for at 
udvide EBRD's mandat til også at omfatte 
de sydlige nabolande, og i den forbindelse 
bygge på bankens erfaringer fra de sidste 
20 år. På deres møde den 24. og 25. marts 
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2011 gav EU's stats- og regeringschefer 
deres generelle tilslutning til indholdet i 
denne fælles meddelelse. I sin beslutning 
af 7. april 2011 om revisionen af den 
europæiske naboskabspolitik – den 
sydlige dimension opfordrede Europa-
Parlamentet EBRD til at ændre sine 
vedtægter, således at den også kan deltage 
i den økonomiske bistandsproces.

2011 gav EU's stats- og regeringschefer 
deres generelle tilslutning til indholdet i 
denne fælles meddelelse.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I sin beslutning af 7. april 2011 om 
revisionen af den europæiske 
naboskabspolitik – den sydlige dimension 
opfordrede Europa-Parlamentet EBRD til 
at ændre sine vedtægter, således at den 
også kan deltage i den økonomiske 
bistandsproces.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Udvidelsen af EBRD's aktiviteter til 
det sydlige og østlige Middelhavsområde 
er et udtryk for det internationale 
samfunds støtte til Det Arabiske Forår og 
et svar på det håb om en overgang til 
velfungerende demokratier, som er blevet 
tændt i landene i denne region.
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Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Ved resolution 137 og 138, der blev 
vedtaget den 30. september 2011, stemte 
EBRD's repræsentantskab for de 
nødvendige ændringer til overenskomsten 
om oprettelse af EBRD, som giver 
mulighed for at udvide EBRD's 
operationsområde til det sydlige og østlige 
Middelhavsområde. Alle medlemmer af 
EBRD's repræsentantskab stemte for disse 
ændringer, herunder det 
repræsentantskabsmedlem, der 
repræsenterer Den Europæiske Union.

(3) Ved resolution 137 og 138, der blev 
vedtaget den 30. september 2011, stemte 
EBRD's repræsentantskab for de 
nødvendige ændringer til overenskomsten 
om oprettelse af EBRD, som giver 
mulighed for at udvide EBRD's 
operationsområde til det sydlige og østlige 
Middelhavsområde, samtidig med at 
EBRD's forpligtelser over for de 
nuværende operationslande opretholdes.
Alle medlemmer af EBRD's 
repræsentantskab stemte for disse 
ændringer, herunder det 
repræsentantskabsmedlem, der 
repræsenterer Den Europæiske Union.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Før EBRD engagerer sig i et af sine 
potentielle nye operationslande, bør 
banken tilskyndes til at gennemføre en 
detaljeret teknisk undersøgelse af de 
økonomiske og politiske forhold i det 
pågældende land, herunder en vurdering 
af landets tilslutning til principperne om 
demokratisk flerpartistyre, pluralisme og 
markedsøkonomi som omhandlet i artikel 
1 i overenskomsten om oprettelse af 
EBRD og en undersøgelse af lakunerne i 
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overgangsprocessen og en gennemgang af 
det, som andre internationale finansielle 
institutioner foretager i landet, og af de 
prioriterede områder, hvor EBRD kan 
udnytte sin særlige ekspertviden bedst. I 
forbindelse med dette arbejde bør EU's 
repræsentanter i EBRD's styrende 
organer tilskynde EBRD til fuldt ud at 
tage hensyn til holdningerne i EU og det 
internationale samfund som helhed.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) EU's repræsentanter i EBRD's 
styrende organer bør tilskynde EBRD til 
at afstå fra låneoperationer i lande, hvor 
der mangler politisk ansvarlighed, hvor 
der forekommer krænkelser af borger- og 
menneskerettigheder, og hvor der stadig 
er et højt korruptionsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5c) EU's repræsentanter i EBRD's 
styrende organer bør tilskynde EBRD til 
at fremme bæredygtig udvikling og lette 
overgangen til energieffektive og socialt 
inkluderende markedsøkonomier.

Or. en
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Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5e) I resolution 134, der blev vedtaget 
den 21. maj 2011, understregede EBRD's 
repræsentantskab, at den planlagte 
udvidelse af EBRD's mandat skal 
gennemføres uden yderligere 
kapitalindskud fra EBRD's aktionærer.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5e) EU's repræsentanter i EBRD's 
styrende organer bør tilskynde EBRD til 
at sikre, at bankens aktiviteter rettes mod 
støtte til overgangen til velfungerende, 
bæredygtige og moderne 
markedsøkonomier i de potentielle 
operationslande i det sydlige og østlige 
Middelhavsområde. I den henseende skal 
EBRD årligt aflægge beretning, og forud 
for sine femårlige revisioner af 
kapitalressourcerne bør EBRD 
gennemføre en omfattende undersøgelse 
af bankens bidrag til opbygningen af 
sådanne økonomier.

Or. en
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Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a

EU's medlem af EBRD's 
repræsentantskab aflægger hvert år 
rapport til Europa-Parlamentet om 
udvidelsen af EBRD's operationer i lande 
i det sydlige og østlige Middelhavsområde, 
især om EBRD's bidrag til overgangen til 
socialt inkluderende markedsøkonomier 
og bæredygtig energiudnyttelse og sikring 
af, at borger- og menneskerettighederne 
respekteres under disse operationer.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Artikel 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2b
Inden der ydes bistand til et af landene i 
det sydlige og østlige Middelhavsområde, 
træffer Kommissionen alle nødvendige 
foranstaltninger for at tilskynde EBRD til 
at gennemføre en detaljeret teknisk 
undersøgelse af de økonomiske og 
politiske forhold i det pågældende land.
Kommissionen træffer alle nødvendige 
foranstaltninger for at tilskynde EBRD til 
alene at yde bistand til landene i det 
sydlige og østlige Middelhavsområde, hvis 
dette er i overensstemmelse med artikel 1 i 
overenskomsten om oprettelse af EBRD, 
og til at afstå fra omfattende 
låneoperationer i lande, hvor der mangler 
politisk ansvarlighed, hvor der 
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forekommer krænkelser af borger- og 
menneskerettigheder, eller hvor der stadig 
er korruption.
Kommissionen træffer alle nødvendige 
foranstaltninger for at tilskynde EBRD til 
ikke at iværksætte aktiviteter, der strider 
mod den europæiske politik om borger- og 
menneskerettigheder, og til at støtte 
projekter, der fremmer en bæredygtig 
udvikling.

Or. en
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BILAG: Ændringer til overenskomsten om oprettelse af Den Europæiske Bank 
for Genopbygning og Udvikling

Artikel 1 i overenskomsten om oprettelse af EBRD affattes således: 
”Artikel 1

FORMÅL
Bankens formål er – ved at bidrage til økonomiske fremskridt og økonomisk genopbygning –
at lette overgangen til åbne markedsorienterede økonomier samt fremme privat initiativ og 
foretagsomhed i de central- og østeuropæiske lande, som bekender sig til og anvender 
principperne om demokratisk flerpartistyre, pluralisme og markedsøkonomi. Banken kan på 
samme betingelser opfylde sit formål i Mongoliet og i de medlemslande i det sydlige og 
østlige Middelhavsområde, der udvælges af banken efter afgørelse truffet af mindst to 
tredjedele af repræsentantskabsmedlemmerne, der mindst repræsenterer tre fjerdedele af 
medlemmernes samlede stemmetal. Som følge heraf skal enhver henvisning i denne 
overenskomst og dens bilag til "central- og østeuropæiske lande", "lande fra Central- og 
Østeuropa", "modtagerland (eller modtagerlande)" eller "modtagermedlem(-sland) (eller 
modtagermedlemmer(-slande))" anses for også at henvise til Mongoliet og hver af de 
pågældende lande i det sydlige og østlige Middelhavsområde."

Artikel 18 i overenskomsten om oprettelse af EBRD affattes således: 

"Artikel 18
SÆRLIGE FONDE

1. i) Banken kan varetage administrationen af særlige fonde, der tjener bankens formål og 
falder inden for bankens opgaveområder i bankens modtagerlande og potentielle 
modtagerlande. Omkostningerne ved at administrere en sådan særlig fond dækkes af den 
pågældende særlige fond.
ii) Med henblik på nr. i) kan repræsentantskabet efter anmodning fra et medlem, der ikke er et 
modtagerland, bestemme, at det pågældende medlem kan betragtes som et potentielt 
modtagerland for en given periode af begrænset varighed og på sådanne vilkår, som findes 
hensigtsmæssige. En sådan afgørelse træffes af mindst to tredjedele af 
repræsentantskabsmedlemmerne, der mindst repræsenterer tre fjerdedele af medlemmernes 
samlede stemmetal.
iii) En afgørelse om, at et medlem kan betragtes som et potentielt modtagerland, er kun mulig, 
hvis det pågældende medlem kan opfylde de krav, der stilles for at blive et modtagerland. De 
pågældende krav er dem, der er fastsat i artikel 1 i denne overenskomst, således som den lyder 
på det tidspunkt, hvor en sådan afgørelse træffes, eller på tidspunktet for ikrafttrædelsen af en 
ændring, der allerede var godkendt af repræsentantskabet på det tidspunkt, hvor en sådan 
afgørelse blev truffet.
iv) Hvis et potentielt modtagerland ikke er blevet et modtagerland ved udgangen af den 
periode, der er nævnt i nr. ii) indstiller banken øjeblikkeligt alle særlige operationer i det 
pågældende land, dog med undtagelse af dem, der står i forbindelse med en behørig 
realisation, bevaring og sikring af dens aktiver samt afvikling af de forpligtelser, der er 
opstået i forbindelse hermed.
2. De særlige fonde, som banken accepterer, kan anvendes i bankens modtagerlande og 
potentielle modtagerlande på en hvilken som helst måde og på sådanne vilkår og betingelser, 
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som er forenelige med bankens formål og opgaver, med denne overenskomsts øvrige 
gældende bestemmelser samt med den aftale eller de aftaler, der er indgået om disse fonde.
3. Banken fastsætter de regler og bestemmelser, der er nødvendige for at oprette, administrere 
og anvende de enkelte særlige fonde. Disse regler og bestemmelser skal være i 
overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomst bortset fra de bestemmelser, 
der udtrykkeligt kun gælder for bankens ordinære virksomhed."
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BEGRUNDELSE

Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) blev oprettet i 1990 med det 
formål at støtte udviklingen af markedsøkonomier fra Centraleuropa til Centralasien efter det 
almindelige sammenbrud i de kommunistiske regimer. For på lang sigt at opfylde det angivne 
formål, der består i at lette de central- og østeuropæiske landes overgang til 
markedsorienterede økonomier og fremme privat initiativ og foretagsomhed, bistår banken 
modtagermedlemslandene med at gennemføre strukturelle økonomiske reformer inden for de 
forskellige sektorer, herunder afmonopolisering, decentralisering og privatisering, for at 
hjælpe dem med at blive fuldt integreret i den internationale økonomi. I henhold til 
overenskomsten om oprettelse af EBRD opnås dette gennem: 

– fremme af oprettelsen, forbedringen og udviklingen af produktive, konkurrencedygtige og 
private aktiviteter, særlig små og mellemstore virksomheder 

– mobilisering af indenlandsk og udenlandsk kapital og erfarne ledere
– fremme af produktive investeringer, herunder i tjenestesektoren og den finansielle sektor og 
i hertil knyttede infrastrukturer, når dette er nødvendigt for at støtte privat initiativ og 
foretagsomhed, således at der bidrages til at skabe et konkurrencebetonet erhvervsklima og 
til at forbedre produktiviteten, levestandarden og arbejdsvilkårene

– tilvejebringelse af teknisk bistand til forberedelse, finansiering og gennemførelse af 
relevante projekter, enten enkeltprojekter eller projekter, der indgår i særlige 
investeringsprogrammer 

– stimulering og tilskyndelse til udviklingen af kapitalmarkeder 
– støtte til sunde og økonomisk bæredygtige projekter, som vedrører flere 
modtagermedlemslande

– fremme af en miljømæssig sund og bæredygtig udvikling inden for rammerne af alle 
bankens aktiviteter. 

Den Europæiske Union var sammen med Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og 
samtlige daværende EU-medlemsstater medstiftere af EBRD. I dag ejes EBRD af 63 lande, 
EU og EIB. EBRD støtter projekter i 29 operationslande, hovedsagelig i den private sektor, 
som ikke kan finansieres fuldt ud af markedet. På trods af udfordringerne i den finansielle 
sektor har banken for nylig igen fået tildelt kreditvurderingen AAA med en stabil udsigt af de 
største kreditvurderingsbureauer.

Som reaktion på Det Arabiske Forår og de håb om en overgang til velfungerende demokratier 
i landene i det sydlige og østlige Middelhavsområde, som blev tændt i den forbindelse, 
anmodede repræsentantskabet om en geografisk udvidelse af EBRD's aktiviteter, som blev 
enstemmigt vedtaget, samtidig med at bankens forpligtelser over for de nuværende 
operationsområder opretholdes. EBRD har reageret hurtigt og etableret overgangsmekanismer 
for gennemførelsen af teknisk bistand og lignede operationer i Egypten, Marokko, Tunesien 
og Jordan, samtidig med at de nødvendige ændringer af overenskomsten om EBRD 
ratificeres.

Det internationale samfund, herunder medlemsstaterne, Kommissionen og de øvrige EU-
institutioner, har opfordret EBRD til at deltage i den økonomiske respons på de politiske 
begivenheder i det sydlige og østlige Middelhavsområde og i den forbindelse trække på sine 
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erfaringer med at fremme den økonomiske forandringsproces i Central- og Østeuropa og i 
Centralasien efter kommunismens fald.
EU og G8 har ligeledes opmuntret EBRD til at støtte engagementet i regionen og lovet at 
arbejde sammen med banken om oprettelse af en "dedikeret overgangsfacilitet" for at gøre det 
muligt hurtigst muligt at indlede bankens operationer i lande i det udvidede område.

Den geografiske udvidelse af EBRD's mandat til det sydlige og østlige Middelhavsområde vil 
være et af emnerne ved det kommende G20-topmøde, der afholdes den 18.-19. maj 2012. 
EU's godkendelse af udvidelsen af EBRD vil underbygge EU's løfter om aktivt at støtte Det 
Arabiske Forår i forlængelse af den stærke politiske støtte, som EU har vist i denne 
forbindelse, og dermed understrege behovet for at støtte demokratiseringsprocesser på højeste 
politiske plan.

Der er imidlertid visse grunde til bekymring. Landene i det sydlige og østlige 
Middelhavsområde er meget forskellige fra landene i den tidligere østblok, hvor EBRD 
traditionelt har gennemført sine operationer. Landene i det sydlige og østlige 
Middelhavsområde har mange særlige kendetegn, som højst sandsynligt vil have en 
indvirkning på deres politiske fremtid, og som gør, at forholdet mellem politik og økonomi i 
denne region er anderledes end i den region, som gennemlevede omstillingsprocessen efter 
kommunismen. De vigtigste forskelle, som vil påvirke den politiske økonomi i landene i det 
sydlige og østlige Middelhavsområde skyldes et anderledes udgangspunkt for 
omstillingsprocessen: andre økonomiske udfordringer end i de postkommunistiske lande (som 
ikke havde en nævneværdig privat sektor), større udbredelse af fattigdom og analfabetisme i 
vælgerbefolkningen, fravær af individuelt lederskab, fraværet af et stærkt EU-engagement, 
som tilskynder til politiske reformer. For at tackle disse specifikke omstændigheder i det 
sydlige og østlige Middelhavsområde skal EBRD anlægge en skræddersyet tilgang, som tager 
hensyn til den revolutionære kontekst, islams og de islamiske partiers rolle, militærets rolle og 
den monarkiske politiske struktur i flere af disse lande.

Inden et land bliver operationsland for EBRD, skal der gennemføres en nøje teknisk 
undersøgelse af det pågældende land, herunder vurderinger af den politiske ansvarlighed og 
retsstats- og korruptionsspørgsmål og situationen for borger- og menneskerettigheder. Hvis et 
land ikke får en positiv vurdering, afviser EBRD's repræsentantskab at finansiere projekter i 
dette land.

EBRD har udviklet en ny kalibreret tilgang til det sydlige og østlige Middelhavsområde, som 
består af tre interventionsfaser – samarbejdsfonde, særlige fonde og ordinære 
kapitalressourcer. En detaljeret beskrivelse af de forskellige niveauer af EBRD-støtte findes i 
Kommissionens begrundelse til dette dossier.

Indtil artikel 1 i overenskomsten om oprettelse af banken (i ændret form) træder i kraft og for 
at engagere EBRD hurtigere i det sydlige og østlige Middelhavsområde, vil den foreslåede 
ændring af overenskomstens artikel 18 sætte EBRD i stand til at udføre operationer finansieret 
via særlige fondsmidler i udvalgte lande i det udvidede operationsområde.

Artikel 18 i overenskomsten om oprettelse af banken skal ændres for at kunne anvende 
særlige fondsmidler i bankens potentielle modtagerlande og for at give et medlem af EBRD 
mulighed for at blive et potentielt modtagerland efter afgørelse truffet af et kvalificeret flertal 
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på mindst 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne, der mindst repræsenterer 75 % af det 
samlede stemmetal. Når repræsentantskabet beslutter, at et medlem bør være et potentielt 
modtagerland, bør det også fastslå, hvor længe det pågældende medlem skal have adgang til 
de relevante særlige fonde.

Den geografiske udvidelse af EBRD til det sydlige og østlige Middelhavsområde 
gennemføres uden yderligere kapitalindskud, uden at bringe det planlagte omfang og den 
forventede virkning af EBRD's operationer i de nuværende modtagerlande i fare og 
samordnes fuldt ud med de internationale finansielle institutioner, som er aktive i regionen.

Ordføreren støtter den geografiske udvidelse af EBRD til landene i det sydlige og østlige 
Middelhavsområde, fordi ordføreren mener, at de projekter, som finansieres af EBRD, vil 
skabe et solidt grundlag for åbne markedsøkonomier i disse lande.


