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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa 
Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) asutamislepingu selliste muudatuste kohta, 
millega laiendatakse EBRD operatsioonide geograafilist ulatust Vahemere lõuna- ja 
idapiirkonda
(COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0905),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 212, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0523/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning rahvusvahelise kaubanduse 
komisjoni arvamust (A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. kiidab heaks oma avalduse, mis on lisatud käesolevale resolutsioonile;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.



PE483.759v01-00 6/16 PR\894347ET.doc

ET

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Vahemere lõuna- ja idapiirkond 
hõlmab riike, millel on rannajoon 
Vahemerega, ning Jordaaniat, mis on 
tihedasti seotud kõnealuse piirkonnaga.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 a) Alates asutamisest 1990. aastal on 
Euroopa Rekonstruktsiooni- ja 
Arengupank (EBRD) aidanud Kesk- ja 
Ida-Euroopa riike üleminekul avatud 
turule orienteeritud majandusele ning 
era- ja ettevõtlusalgatuse edendamisel 
ning on seega andnud väärtusliku panuse 
nende riikide arengusse. Pärast araabia 
kevadeni viinud sündmusi on Vahemere 
lõuna- ja idapiirkonna riigid võtnud 
meetmeid riigihalduse ja oma majanduse 
muutmiseks. Neil riikidel võib selles 
üleminekuprotsessis kasu olla EBRD 
kogemusest ja eksperditeadmistest.

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Vastuseks Vahemere lõuna- ja 
idapiirkonnas 2011. aastal toimunud 
sündmustele, esitasid komisjon ja kõrge 
esindaja 2011. aasta märtsis ühisteatise, 
milles rõhutasid ELi tugevat poliitilist ja 
majanduslikku toetust piirkonnale ja 
käsitlesid sealhulgas võimalust laiendada 
EBRD volitusi lõunapoolsetele 
naaberriikidele, et kasutada panga viimase 
20 aasta kogemusi. Euroopa Ülemkogu 
kiitis oma 24.–25. märtsi 2011. aasta 
kohtumisel nimetatud ühisteatise sisu 
heaks. Euroopa Parlament kutsus oma 7. 
aprilli 2011. aasta resolutsioonis 
(Euroopa naabruspoliitika lõunamõõtme 
läbivaatamise kohta) EBRD-d üles 
muutma oma põhikirja, et osaleda 
rahalise abi andmises.

(1) Vastuseks Vahemere lõuna- ja 
idapiirkonnas 2011. aastal toimunud 
sündmustele, esitasid komisjon ja kõrge 
esindaja 2011. aasta märtsis ühisteatise, 
milles rõhutasid ELi tugevat poliitilist ja 
majanduslikku toetust piirkonnale ja 
käsitlesid sealhulgas võimalust laiendada 
EBRD volitusi lõunapoolsetele 
naaberriikidele, et kasutada panga viimase 
20 aasta kogemusi. Euroopa Ülemkogu 
kiitis oma 24.–25. märtsi 2011. aasta 
kohtumisel nimetatud ühisteatise sisu 
heaks.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Euroopa Parlament kutsus oma 7. 
aprilli 2011. aasta resolutsioonis 
(Euroopa naabruspoliitika lõunamõõtme 
läbivaatamise kohta) EBRD-d üles 
muutma oma põhikirja, et osaleda 
rahalise abi andmises.

Or. en
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) EBRD tegevuse laiendamine 
Vahemere lõuna- ja idapiirkonda on 
rahvusvahelise üldsuse toetuse väljendus 
araabia kevadele ning vastus sellest 
tulenevalt tekkinud lootustele 
üleminekuks hästi toimiva demokraatia 
suunas selle piirkonna riikides.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) EBRD nõukogu võttis 30. septembril 
2011 vastu resolutsioonid 137 ja 138, 
millega tehakse ettepanek muuta panga 
asutamislepingut, et laiendada EBRD 
operatsioonide ulatust Vahemere lõuna- ja 
idapiirkonna riikidesse. Kõik ELi 
liikmesriike esindavad panga juhatajate 
nõukogu liikmed hääletasid kõnealuste 
muudatuste poolt, sealhulgas Euroopa Liitu 
esindav liige.

(3) EBRD nõukogu võttis 30. septembril 
2011 vastu resolutsioonid 137 ja 138, 
millega tehakse ettepanek muuta panga 
asutamislepingut, et laiendada EBRD 
operatsioonide ulatust Vahemere lõuna- ja 
idapiirkonna riikidesse, säilitades samal 
ajal oma kohustuse olemasolevate 
sihtriikide suhtes. Kõik ELi liikmesriike 
esindavad panga juhatajate nõukogu 
liikmed hääletasid kõnealuste muudatuste 
poolt, sealhulgas Euroopa Liitu esindav 
liige.

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Enne kui EBRD alustab tegevust mis 
tahes võimalikus uues sihtriigis, tuleks 
panka ergutada andma põhjalikke 
tehnilisi hinnanguid asjassepuutuva riigi 
majanduslikele ja poliitilistele 
tingimustele, sealhulgas andma hinnangu 
sellele, kuidas asjaomane riik täidab 
kohustust järgida EBRD asutamislepingu 
artikli 1 kohaseid mitmeparteilise 
demokraatia, pluralismi ja turumajanduse 
põhimõtteid, millised on 
üleminekulüngad, ning koostama 
ülevaate teiste rahvusvaheliste 
finantseerimisasutuste tegevusest riigis ja 
prioriteetsetest valdkondadest, kus EBRD 
oma ainulaadseid teadmisi ja oskusi kõige 
paremini kasutada saaks. Selliste 
hinnangute koostamisel peaksid liidu 
esindajad EBRD juhtorganites 
julgustama EBRD-d võtma täielikult 
arvesse liidu ja laiema rahvusvahelise 
üldsuse seisukohti.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Liidu esindajad EBRD juhtorganites 
peaksid julgustama EBRD-d hoiduma 
laenutehingutest riikides, kus puudub
poliitiline vastutus, kus rikutakse 
kodaniku- ja inimõigusi ning kus püsib 
kõrge korruptsioonitase.
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Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 c) Liidu esindajad EBRD juhtorganites 
peaksid julgustama EBRD-d edendama 
jätkusuutlikku arengut ning soodustama 
üleminekut energiatõhusale, sotsiaalselt 
sidusale turumajandusele.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 e) EBRD nõukogu võttis 21. mail 2011. 
aastal vastu resolutsiooni 134, milles 
rõhutatakse, et EBRD volituste 
kavandatav laiendamine tuleb saavutada 
ilma, et aktsionärid peaksid täiendavaid 
kapitali sissemakseid tegema . 

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 e) Liidu esindajad EBRD juhtorganites 
peaksid julgustama EBRD-d tagama, et 
selle tegevus on suunatud Vahemere 
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lõuna- ja idapiirkonna tulevaste 
sihtriikide ülemineku toetamisele toimiva, 
jätkusuutliku ja kaasaegse turumajanduse 
suunas. Selles peaks EBRD esitama iga-
aastase tegevusaruande ning hindama 
põhjalikult oma mõju sellise majanduse 
ülesehitamisele enne oma viieaastaste 
kapitalivarude läbivaatamisi.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a

Liitu esindav liige EBRD nõukogus esitab 
Euroopa Parlamendile iga-aastase 
aruande EBRD operatsioonide 
laiendamise kohta Vahemere lõuna- ja 
idapiirkonna riikidele, eelkõige EBRD 
panuse kohta üleminekusse sotsiaalselt 
sidusale turumajandusele ja säästvale 
energiakasutusele, tagades samal ajal 
kodaniku- ja inimõiguste austamise oma 
operatsioonides.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 b
Komisjon võtab seoses Vahemere lõuna-
ja idapiirkonna riikidega enne sellisele 
riigile abi andmist kõik asjakohased 
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meetmed, et julgustada EBRD-d andma 
põhjalikku tehnilist hinnangut asjaomase 
riigi majanduslikele ja poliitilistele 
tingimustele.
Komisjon võtab kõik asjakohased 
meetmed, et julgustada EBRD-d andma 
oma abi ainult neis Vahemere lõuna- ja 
idapiirkonna riikides, mis vastavad EBRD 
asutamislepingu artiklile 1, ning hoiduma 
suuremahulistest laenutehingutest 
riikides, kus puudub poliitiline vastutus, 
kus rikutakse kodaniku- ja inimõigusi või 
kus püsib kõrge korruptsioonitase.
Komisjon võtab kõik asjakohased 
meetmed, et julgustada EBRD-d mitte 
tegema toiminguid, mis on vastuolus 
Euroopa kodaniku- ja inimõiguste 
poliitikaga, ning toetama projekte, millega 
edendatakse jätkusuutlikku arengut.

Or. en
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Lisa: Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga asutamislepingu muutmine

Panga asutamislepingu artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1
EESMÄRK

Majanduse arengule ja ülesehitusele kaasaaitamisel on panga eesmärk soodustada üleminekut 
avatud turule orienteeritud majandusele ning edendada era- ja ettevõtlusalgatust Kesk- ja Ida-
Euroopa riikides, kes on võtnud kohustuse järgida mitmeparteilise demokraatia, pluralismi ja 
turumajanduse põhimõtteid. Samadel tingimustel võib Pank oma eesmärke silmas pidades 
tegutseda ka Mongoolias ning Vahemere lõuna- ja idapiirkonna liikmesriikides, kusjuures 
selleks on vaja Panga nõukogu liikmete vähemalt kahekolmandikulist häälteenamust, mis 
esindab vähemalt kolme neljandikku liikmete kogu-hääleõigusest. Seega hõlmab iga 
käesolevas lepingus ja selle lisades leiduv viide „Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele”, „riikidele 
Kesk- ja Ida-Euroopast”, „abisaajale riigile (või abisaajatele riikidele)” või „abisaajale 
liikmesriigile (või abisaajatele liikmesriikidele)” ka Mongooliat ja iga sellist Vahemere lõuna-
ja idapiirkonna riiki”.

Panga asutamislepingu artikkel 18 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 18
ERIFONDID

1. i) Pank võib abisaajates riikides ja võimalikes abisaajates riikides Panga eesmärgi 
täitmiseks ettenähtud ja tema ülesannete raamidesse jäävate erifondide haldamise üle võtta.
Kogu tasu nimetatud erifondide haldamise eest nõutakse sisse vastavast erifondist.
ii) Lõigu i kohaldamisel võib Panga nõukogu oma sellise liikme taotlusel, kes ei ole abisaaja 
riik, otsustada, et sellist liiget võib käsitada võimaliku abisaaja riigina piiratud ajavahemikul 
ja sellistel tingimustel, mida peetakse asjakohasteks. Selline otsus tehakse Panga nõukogu 
liikmete vähemalt kahekolmandikulise häälteenamusega, mis esindab vähemalt kolme 
neljandikku liikmete kogu-hääleõigusest.
iii) Otsuse, mis võimaldab liiget käsitada võimaliku abisaaja riigina, võib teha ainult juhul, 
kui selline liige täidab abisaaja riigi suhtes kohaldatavaid nõudeid. Sellised nõuded on esitatud 
käesoleva lepingu artiklis 1, vastavalt otsuse tegemise ajal kehtivale teksti versioonile või 
vastavalt versioonile pärast sellise muudatuse jõustumist, mille on otsuse tegemise ajaks juba 
heaks kiitnud Panga nõukogu.
iv) Kui võimalik abisaaja riik ei ole abisaajaks riigiks saanud alapunktis ii osutatud 
ajavahemiku lõpuks, lõpetab pank otsekohe kõik erifondi operatsioonid kõnealuses riigis, 
välja arvatud sellised, mis on seotud erifondi varade realiseerimise, konserveerimise ja 
säilitamisega ning sellega seotud kohustuste täitmisega.
2. Erifonde, mida pank lubab, võib kasutada selle abisaajates riikides ja võimalikes abisaajates 
riikides viisil ja tingimustel, mis vastavad panga eesmärgile ja ülesannetele, käesoleva lepingu 
muudele kohaldatavatele sätetele ning selliste fondidega seotud lepingule või lepingutele.
3. Pank võtab vastu sellised eeskirjad ja määrused, mis on vajalikud iga erifondi 
moodustamiseks, haldamiseks ja kasutamiseks. Osutatud eeskirjad ja määrused peavad 
vastama käesoleva lepingu sätetele, välja arvatud need sätted, mis selgesõnaliselt kehtivad 
ainult Panga tavapärastele operatsioonidele.”
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SELETUSKIRI

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD) asutati 1990. aastal, et pärast 
kommunistlike režiimide üldist kokkuvarisemist toetada turumajanduse arengut Kesk-
Euroopast Kesk-Aasiani. Täitmaks pikaajaliselt oma eesmärki edendada Kesk- ja Ida-Euroopa 
riikide üleminekut vabale turule orienteeritud majandusele ning toetada era- ja 
ettevõtlusalgatust, aitab pank abisaajatel liikmesriikidel rakendada struktuurseid ja 
valdkondlikke majandusreforme, sealhulgas demonopoliseerimist, detsentraliseerimist ja 
erastamist, et aidata nende riikide majandusel integreeruda täielikult rahvusvahelisse 
majandusse. EBRD asutamislepingu kohaselt saavutatakse see järgmiste tegevuste kaudu:

– produktiivse ja konkurentsivõimelise erasektori tegevuse edendamine, eriti väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete rajamine, täiustamine ja laiendamine;

– kodu- ja välismaise kapitali ja juhtimisoskuste mobiliseerimine;
– tootlike investeeringute edendamine, sealhulgas teenindus- ja finantssektoris, ning nendega 
seotud infrastruktuuri edendamine, kui see on vajalik era- ja ettevõtlusalgatuste toetamiseks, 
aidates seeläbi kaasa konkurentsivõimelise keskkonna loomisele ning tootlikkuse, 
elatustaseme ja töötingimuste parandamisele;

– tehnilise abi andmine selliste asjakohaste projektide koostamisele, finantseerimisele ja 
elluviimisele, mis on kas eraldiseisvad või jäävad konkreetsete investeerimisprogrammide 
raamesse;

– kapitaliturgude arengu ergutamine ja julgustamine;
– toetuse andmine usaldusväärsetele ja majanduslikult elujõulistele projektidele, millesse on 
kaasatud rohkem kui üks abisaaja liikmesriik;

– kõikide oma tegevusvaldkondade ulatuses keskkonnaohutu ja säästva arengu edendamine.

Asutajaliikmed olid Euroopa Liit koos Euroopa Investeerimispanga (EIP) ja ELi kõigi 
tolleaegsete liikmesriikidega. EBRD osanikud on praegu 63 riiki, EL ja EIP. EBRD toetab 29 
sihtriigis peamiselt erasektori projekte, mida ei saa täielikult rahastada turupõhiselt. Peale 
selle kinnitasid juhtivad reitinguagentuurid keeruliste finantsprobleemide taustal hiljuti taas 
panga AAA reitingu koos stabiilse tulevikuväljavaatega.

Vastuseks araabia kevadele ning sellest tulenevalt tekkinud lootustele üleminekuks toimivale 
demokraatiale Vahemere lõuna- ja idapiirkonna riikides tegi nõukogu ettepaneku EBRD 
tegevuse geograafiliseks laiendamiseks ning kiitis selle ühehäälselt heaks, säilitades samas 
oma kohustuse olemasoleva tegevuspiirkonna suhtes. EBRD reageeris kiiresti, kehtestades 
üleminekumehhanismid tehnilise abi andmiseks ja sarnasteks toiminguteks Egiptuses, 
Marokos, Tuneesias ja Jordaanias, ratifitseerides samal ajal EBRD asutamislepingu vajalikud 
muudatused.

Rahvusvaheline üldsus, sealhulgas kõik liikmesriigid, komisjon ja muud ELi institutsioonid, 
on kutsunud EBRD-d üles osalema majanduslike meetmete võtmisel vastuseks Vahemere 
lõuna- ja idapiirkonna riikides toimunud poliitilistele sündmustele ning kasutama EBRD 
kogemusi majanduse ümberkorraldamise toetamisel Kesk- ja Ida-Euroopa riikides ning Kesk-
Aasias pärast kommunismi kokkuvarisemist.
EL ja G8 kutsusid samuti EBRD-d üles osalema piirkonna toetamisel ja kohustusid looma 
koostöös pangaga sihtotstarbelise üleminekuvahendi, mis võimaldaks pangal alustada 
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laiendatud piirkonna riikides tegevust võimalikult kiiresti.

18.–19. mail 2012. aastal toimuva G20 tippkohtumise üks teemasid on EBRD volituste 
laiendamine Vahemere lõuna- ja idapiirkonda. Arvestades ELi tugevat poliitilist toetust 
araabia kevadele ning rõhutades vajadust toetada kõige kõrgemal poliitilisel tasandil toimuvat 
demokratiseerimisprotsessi, tõestab ELi heakskiidu andmine EBRD laiendamisele lubadusi 
araabia kevadet aktiivselt toetada.

Siiski on mitu probleemi, mis tõstatada tuleb. Vahemere lõuna- ja idapiirkonna riigid on väga 
erinevad endistest idabloki riikidest, kus EBRD tavaliselt tegutsenud on. Vahemere lõuna- ja 
idaosa riikidel on palju eritunnuseid, mis nende poliitilist arengut tõenäoliselt mõjutavad ning 
mille tõttu selle piirkonna poliitika ja majanduse suhe on postkommunistlikust 
üleminekupiirkonnast erinev. Vahemere lõuna- ja idapiirkonna riikide majanduslikku ja 
poliitilist olukorda mõjutavad peamised erinevused on erinevad lähtepositsioonid üleminekul; 
postkommunistlikest riikidest erinevad majandusprobleemid (seal ei saanud me rääkida 
erasektoritest); suurem vaesuse ja kirjaoskamatuse esinemus valijaskonnas; üksikisiku 
juhtimise puudumine; kindla ELi ankru puudumine poliitiliste reformide ergutamiseks. Nende 
Vahemere lõuna- ja idapiirkonna eritingimuste käsitlemiseks peab EBRD võtma individuaalse 
lähenemisviisi, milles võetakse arvesse revolutsioonilist tausta, islami ja islamiparteide rolli, 
sõjaväe rolli ja mõne riigi monarhistlikku poliitilist struktuuri.

Enne EBRD osalemist tuleb riigile anda range tehniline hinnang, sealhulgas hinnangud 
poliitilisele vastutusele, õigusriigile ja korruptsioonile ning kodaniku- ja inimõiguste 
olukorrale. Juhul kui riik ei saa positiivset hinnangut, siis hoidub EBRD nõukogu selle riigi 
projekte rahastamast.

EBRD on töötanud välja uudse läbikaalutud lähenemisviisi Vahemere lõuna-ja idapiirkonna 
riikidele, mis hõlmab 3 sekkumisetappi – koostööfondid, erifondid ja harilikud 
kapitalivahendid. EBRD eri toetustasandite põhjalik kirjeldus on esitatud käesolevale 
toimikule lisatud komisjoni seletuskirjas.

Kuni panga asutamislepingu (muudetud) artikli 1 jõustumiseni ja selleks, et võimaldada 
EBRD-l varem alustada tegevust Vahemere lõuna- ja idapiirkonnas, lubatakse panga 
asutamislepingu artikli 18 kavandatava muudatusega EBRD-l läbi viia erifondi vahenditest 
rahastavaid operatsioone laiendatud piirkonna valitud liikmesriikides.

Panga asutamislepingu artiklit 18 on vaja muuta, et lubada erifondide kasutamist EBRD 
võimalikes abi saavates riikides, ja sätestada, et panga liikmesriigist võib saada abi saav riik 
vähemalt 2/3 nõukogu liikmete kvalifitseeritud häälteenamusega, mis moodustab vähemalt 
75% häälte koguarvust. Kui panga nõukogu otsustab, et liikmest peaks saama võimalik abi 
saav riik, peaks ta ühtlasi otsustama, kui kaua võib nimetatud liikmel olla juurdepääs 
asjaomastele erifondidele.

EBRD geograafiline laiendamine Vahemere lõuna- ja idapiirkonda saavutatakse ilma 
täiendava kapitalimahutuseta, see ei ohusta kokkulepitud tegevusulatust ega mõjuta EBRD 
operatsioone olemasolevates abisaajates riikides ning see kooskõlastatakse piirkonnas 
tegutsevate rahvusvaheliste finantseerimisasutustega.
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Toetan EBRD geograafilist laiendamist Vahemere lõuna- ja idapiirkonna riikidesse, sest leian, 
et EBRD rahastatavad projektid panevad neis riikides tugeva aluse avatud turuga 
majandusele.


