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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksestä Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankin (EBRD) perustamisesta tehdyn sopimuksen muutoksista EBRD:n 
maantieteellisen toiminta-alueen laajentamiseksi eteläiselle ja itäiselle Välimerelle
(COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2011)0905),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 212 artiklan, joiden mukaisesti komissio antoi ehdotuksen parlamentille 
(C7-0523/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä kansainvälisen 
kaupan valiokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan lausuman/julistuksen;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Eteläinen ja itäinen Välimeren alue 
kattaa Välimereen rajoittuvia maita sekä 
Jordanian, joka liittyy läheisesti tähän 
alueeseen.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan -1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankki (EBRD) on 
perustamisestaan vuonna 1990 alkaen 
avustanut Keski- ja Itä-Euroopan valtioita 
niiden siirtymisessä avoimeen 
markkinatalouteen sekä yksityisen 
aloitteellisuuden ja yrittäjätoiminnan 
edistämisessä, ja se on siten antanut 
arvokkaan panoksen näiden valtioiden 
kehitykseen. "Arabikevääseen" 
johtaneiden tapahtumien jälkeen eteläisen 
ja itäisen Välimeren valtiot ovat 
toteuttaneet toimia julkisen hallinnon ja 
taloutensa muuttamiseksi. Tässä 
siirtymäprosessissa nämä valtiot voivat 
hyötyä EBRD:n kokemuksesta ja 
asiantuntemuksesta.

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio ja korkea edustaja antoivat 
eteläisen ja itäisen Välimeren alueen 
vuoden 2011 tapahtumien seurauksena 
maaliskuussa yhteisen tiedonannon, jossa 
todetaan EU:n tukevan aluetta poliittisesti 
ja taloudellisesti. Tähän sisältyi 
mahdollisuus laajentaa EBRD:n toiminta-
aluetta pankin 20-vuotinen kokemus 
huomioon ottaen eteläisiin 
naapuruuspolitiikan maihin. Eurooppa-
neuvosto, joka kokoontui 24 ja 25 päivänä 
maaliskuuta 2011, hyväksyi tämän yhteisen 
tiedonannon sisällön pääpiirteissään.
Euroopan parlamentti totesi Euroopan 
naapuruuspolitiikan eteläisen 
ulottuvuuden uudelleentarkastelusta 
7 päivänä huhtikuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa, että EBRD:n olisi 
muutettava perussääntöään, jotta myös se 
osallistuisi rahoitustukimenetelmään.

(1) Komissio ja korkea edustaja antoivat 
eteläisen ja itäisen Välimeren vuoden 2011 
tapahtumien seurauksena maaliskuussa 
yhteisen tiedonannon, jossa todetaan EU:n 
tukevan aluetta poliittisesti ja 
taloudellisesti. Tähän sisältyi mahdollisuus 
laajentaa EBRD:n toiminta-aluetta pankin 
20-vuotinen kokemus huomioon ottaen 
eteläisiin naapuruuspolitiikan maihin.
Eurooppa-neuvosto, joka kokoontui 24 ja 
25 päivänä maaliskuuta 2011, hyväksyi 
tämän yhteisen tiedonannon sisällön 
pääpiirteissään.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Euroopan parlamentti totesi 
Euroopan naapuruuspolitiikan eteläisen 
ulottuvuuden uudelleentarkastelusta 
7 päivänä huhtikuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa, että EBRD:n olisi 
muutettava perussääntöään, jotta myös se 
osallistuisi rahoitustukimenetelmään.

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) EBRD:n laajentuminen Välimeren 
eteläiselle ja itäiselle alueelle on osoitus 
kansainvälisen yhteisön tuesta 
arabikeväälle ja ilmentää arabikevään 
herättämiä toiveita alueen valtioiden 
siirtymisestä kohti toimivaa demokratiaa.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) EBRD:n hallintoneuvosto hyväksyi 
30 päivänä syyskuuta 2011 äänestyksellä 
päätöslauselmat 137 ja 138 EBRD:n 
perustamisesta tehtyyn sopimukseen 
tarvittavista muutoksista, jotta EBRD:n 
toiminta-alue voitaisiin laajentaa 
Välimeren eteläiselle ja itäiselle alueelle.
Kaikki EU:n jäsenet EBRD:n 
hallintoneuvostossa äänestivät muutosten 
puolesta, Euroopan unionia edustava 
hallintoneuvoston jäsen mukaan luettuna.

(3) EBRD:n hallintoneuvosto hyväksyi 
30 päivänä syyskuuta 2011 äänestyksellä 
päätöslauselmat 137 ja 138 EBRD:n 
perustamisesta tehtyyn sopimukseen 
tarvittavista muutoksista, jotta EBRD:n 
toiminta-alue voitaisiin laajentaa 
Välimeren eteläiselle ja itäiselle alueelle
siten, että samalla säilytettäisiin sen 
sitoutuminen niihin maihin, joissa se 
nykyisin toimii. Kaikki EU:n jäsenet 
EBRD:n hallintoneuvostossa äänestivät 
muutosten puolesta, Euroopan unionia 
edustava hallintoneuvoston jäsen mukaan 
luettuna.

Or. en
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Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Ennen kuin EBRD aloittaa 
toimintaa yhdessäkään uusista 
potentiaalisista kohdemaista, sen olisi 
tehtävä yksityiskohtainen tekninen arvio 
kyseisen maan taloudellisista ja 
poliittisista olosuhteista. Arvioon sisältyy 
myös arvio maan sitoutumisesta EBRD:n 
perustamisesta tehdyn sopimuksen 
1 artiklan mukaisiin 
monipuoluedemokratian, 
moniarvoisuuden ja markkinatalouden 
periaatteisiin, arvio siirtymään liittyvistä 
puutteellisuuksista ja selvitys muiden 
kansainvälisten rahoituslaitosten toimista 
kyseisessä maassa sekä 
painopistealueista, joilla EBRD voisi 
parhaiten hyödyntää ainutkertaista 
tietämystään ja osaamistaan. EBRD:n 
hallintoelimissä toimivien unionin 
edustajien olisi kannustettava EBRD:tä 
näitä arvioita valmisteltaessa ottamaan 
täysimääräisesti huomioon unionin ja 
laajemman kansainvälisen yhteisön 
näkökannat.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) EBRD:n hallintoelimissä toimivien 
unionin edustajien olisi kannustettava 
EBRD:tä pidättymään lainanantotoimista 
maissa, joissa poliittinen 
tilintekovelvollisuus on puutteellista, 
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kansalais- ja ihmisoikeuksia rikotaan ja 
korruptio on yleistä.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 c) EBRD:n hallintoelimissä toimivien 
unionin edustajien olisi kannustettava 
EBRD:tä edistämään kestävää kehitystä 
ja energiatehokkaaseen, sosiaalisesti 
osallistavaan markkinatalouteen 
siirtymistä.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 d) EBRD:n hallintoneuvosto korosti 
21 päivänä toukokuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa, että EBRD:n 
toiminta-alueen suunniteltu 
laajentaminen on saatava aikaan 
vaatimatta osakkailta uusia 
pääomapanoksia;

Or. en
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Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 e) EBRD:n hallintoelimissä toimivien 
unionin edustajien olisi kannustettava 
EBRD:tä varmistamaan, että sen 
toiminnat suunnataan tukemaan sen 
Välimeren eteläisellä ja itäisellä alueella 
sijaitsevien mahdollisten kohdevaltioiden 
siirtymistä kohti toimivaa, kestävää ja 
nykyaikaista markkinataloutta. EBRD:n 
olisi raportoitava tällaisista toimistaan 
vuosittain, ja sen olisi laadittava kattava 
arviointi vaikutuksestaan tällaisten 
talouksien kehittämiseen ennen 
pääomaresurssiensa 
viisivuotistarkistuksia.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla

Unionia edustava EBRD:n 
hallintoneuvoston jäsen antaa Euroopan 
parlamentille vuosittain selvityksen 
EBRD:n toiminta-alueen laajentamisesta 
Välimeren eteläisen ja itäisen alueen 
valtioihin ja erityisesti EBRD:n 
myötävaikutuksesta siirtymiseen kohti 
sosiaalisesti osallistavaa markkinataloutta 
ja kestävää energiapolitiikkaa siten, että 
samalla varmistetaan kansalais- ja 
ihmisoikeuksien noudattaminen pankin 
toiminnassa.
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Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
2 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b artikla
Eteläisen ja itäisen Välimeren valtioiden 
osalta komissio toteuttaa kaikki 
asianmukaiset toimet kannustaakseen 
EBRD:tä laatimaan yksityiskohtaisen 
teknisen arvion kyseisen maan 
taloudellisista ja poliittisista olosuhteista 
ennen kuin se antaa apua kyseiselle 
valtiolle.
Komissio toteuttaa kaikki asianmukaiset 
toimet kannustaakseen EBRD:tä 
antamaan apuaan eteläisen ja itäisen 
Välimeren valtioille EBRD:n 
perustamissopimuksen 1 artiklan 
mukaisesti ja pidättymään laajamittaisista 
lainanantotoimista valtioissa, joissa 
poliittinen tilintekovelvollisuus on 
puutteellista, kansalais- ja ihmisoikeuksia 
rikotaan ja korruptio on yleistä.
Komissio toteuttaa kaikki asianmukaiset 
toimet kannustaakseen EBRD:tä olemaan 
toteuttamatta toimia, jotka ovat 
ristiriidassa unionin kansalais- ja 
ihmisoikeuspolitiikan kanssa, ja 
tukemaan hankkeita, jotka edistävät 
kestävää kehitystä.

Or. en
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LIITE: Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin perustamisesta tehdyn 
sopimuksen muutokset

Korvataan pankin perustamisesta tehdyn sopimuksen 1 artikla seuraavasti:
"1 artikla

TARKOITUS
"Taloudellisen kasvun ja jälleenrakennustoiminnan tukemiseksi pankki pyrkii huolehtimaan 
avoimeen markkinatalouteen siirtymisestä sekä edistämään yksityistä aloitteellisuutta ja 
yrittäjätoimintaa niissä Keski- ja Itä-Euroopan valtioissa, jotka sitoutuvat noudattamaan 
monipuoluedemokratian, moniarvoisuuden ja markkinatalouden periaatteita ja soveltavat 
niitä. Samoin edellytyksin pankki voi toimia tarkoituksensa mukaisesti myös Mongoliassa ja 
eteläisen ja itäisen Välimeren alueella sijaitsevissa jäsenvaltioissa pankin määräämällä tavalla, 
jos vähintään kahden kolmasosan enemmistö hallintoneuvoston jäsenistä edustaen vähintään 
kolmea neljäsosaa jäsenten koko äänimäärästä kannattaa tätä. Tämän mukaisesti kaikilla tässä 
sopimuksessa ja sen liitteissä olevilla viittauksilla "Keski- ja Itä-Euroopan valtioihin", 
"lainansaajavaltioon (tai -valtioihin)" tai "vastaanottajajäsenmaahan (tai -maihin)" 
tarkoitetaan myös Mongoliaa ja jokaista sellaista eteläisen ja itäisen Välimeren valtiota.".

Korvataan pankin perustamisesta tehdyn sopimuksen 18 artikla seuraavasti:
"18 artikla

ERITYISRAHASTOT
1. (i) Pankki voi suostua hallinnoimaan erityisrahastoja, joiden tarkoituksena on palvella 
pankin tavoitteita ja jotka liittyvät pankin toimialaan sen lainansaajavaltioissa ja mahdollisissa 
lainansaajavaltioissa. Kunkin erityisrahaston hallintokulut kokonaisuudessaan laskutetaan 
kyseiseltä erityisrahastolta.
(ii) Sovellettaessa i alakohtaa hallintoneuvosto voi päättää muun jäsenen kuin 
lainansaajavaltion pyynnöstä, että tällainen jäsen hyväksytään mahdolliseksi 
lainansaajavaltioksi sellaiseksi määräajaksi ja sellaisin ehdoin, jotka katsotaan sopiviksi. 
Tällainen päätös edellyttää, että vähintään kahden kolmasosan enemmistö hallintoneuvoston 
jäsenistä edustaen vähintään kolmea neljäsosaa jäsenten koko äänimäärästä kannattaa sitä.
(iii) Päätös hyväksyä jäsen mahdolliseksi lainansaajavaltioksi voidaan tehdä vain, jos 
kyseinen jäsen pystyy täyttämään lainansaajavaltiolle asetetut vaatimukset. Nämä 
vaatimukset on määritelty tämän sopimuksen 1 artiklassa sellaisena kuin se on kyseistä 
päätöstä tehtäessä tai sellaisena kuin se on silloin, kun hallintoneuvoston kyseistä päätöstä 
tehtäessä jo hyväksymä muutos tulee voimaan.
(iv) Jos mahdollisesta lainansaajavaltiosta ei ole tullut lainansaajavaltiota ii alakohdassa 
tarkoitetun määräajan loppuun mennessä, pankki lopettaa välittömästi kaikki 
erityistoimintansa tässä valtiossa lukuun ottamatta niitä toimintoja, jotka liittyvät 
erityisrahaston varojen rahaksimuuttoon, suojeluun ja säilyttämiseen sekä tämän yhteydessä 
syntyneiden velkasuhteiden selvittelyyn.
2. Pankin hyväksymiä erityisrahastoja voidaan käyttää lainansaajavaltioissa ja mahdollisissa 
lainansaajavaltioissa millä tahansa tavalla ja millä tahansa ehdoilla ja edellytyksillä, jotka 
vastaavat pankin tavoitteita ja tehtäviä, tämän sopimuksen muita soveltuvia määräyksiä ja 
sopimusta tai sopimuksia, jotka koskevat tällaisia rahastoja.
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3. Pankin tulee hyväksyä kunkin erityisrahaston perustamisen, hallinnon ja käytön 
edellyttämät säännöt. Nämä ohjeet ja säännöt eivät saa olla ristiriidassa tämän sopimuksen 
määräysten kanssa, lukuun ottamatta niitä määräyksiä, joita sovelletaan nimenomaan vain 
pankin varsinaiseen toimintaan..
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PERUSTELUT

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD) perustettiin vuonna 1990. Sen 
tarkoituksena oli tukea markkinatalouksien kehittymistä Keski-Euroopasta Keski-Aasiaan 
saakka useiden kommunististen järjestelmien romahdettua. Täyttääkseen pitkällä aikavälillä 
tarkoituksensa eli huolehtiakseen Keski- ja Itä-Euroopan valtioiden siirtymisestä avoimeen 
markkinatalouteen ja yksityisen aloitteellisuuden ja yrittäjätoiminnan edistämisestä pankki 
avustaa vastaanottajajäsenmaita rakenteellisten ja alakohtaisten taloudellisten uudistusten 
täytäntöönpanossa, mukaan lukien monopolien purkaminen, hajauttaminen ja 
yksityistäminen, ja niiden talouksien auttamisessa integroitumaan täysin kansainväliseen 
talouteen. EBRD:n perustamisesta tehdyn sopimuksen mukaan tämä aikaansaadaan seuraavin 
keinoin:

– edistetään tuotanto- ja kilpailusektorin sekä yksityisen sektorin, erityisesti pienten ja 
keskisuurten yritysten, toiminnan luomista, parantamista ja laajentamista;

– otetaan käyttöön kotimaista ja ulkomaista pääomaa ja kokenutta johtohenkilöstöä;
– huolehditaan tuotannollisista investoinneista, mukaan lukien palvelu- ja rahoitusalalle

sekä niihin liittyviin perusrakenteisiin tehtävät investoinnit, kun tämä on tarpeen 
yksityisten aloitteellisuuden ja yrittäjätoiminnan tukemiseksi, ja siten autetaan 
kilpailuympäristön luomisessa ja tuottavuuden lisäämisessä, elintason nostamisessa ja 
työskentelyolosuhteiden parantamisessa;

– tarjotaan teknistä tukea yksittäisten ja erityisiin investointiohjelmiin liittyvien keskeisten 
hankkeiden valmistelussa, rahoituksessa ja täytäntöönpanossa,

– aktivoidaan ja edistetään pääomamarkkinoiden kehittämistä:
– annetaan tukea perustelluille ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisille hankkeille, joihin 

osallistuu enemmän kuin yksi vastaanottajajäsenmaa;
– edistetään ympäristön kannalta järkevää ja kestävää kehitystä kaikissa pankin 

toiminnoissa;

Perustajajäseniä olivat Euroopan unioni yhdessä Euroopan investointipankin (EIP) ja kaikkien 
tuolloisten EU:n jäsenvaltioiden kanssa. EBRD:n omistajina on tätä nykyä 63 maata sekä EU 
ja EIP. EBRD tukee hankkeita 29 maassa. Lähinnä kyse on yksityissektorin hankkeista, joille 
ei löydy riittävää markkinarahoitusta. Tärkeimmät luokituslaitokset ovat jokin aika sitten 
vahvistaneet haastavassa rahoitusympäristössä jälleen pankin AAA-luottoluokituksen ja 
pitäneet sen näkymiä vakaina.

Vastauksena arabikevääseen ja sen herättämiin toiveisiin siirtymisestä toimivaan 
demokratiaan eteläisen ja itäisen Välimeren valtioissa, hallintoneuvosto on pyytänyt EBRD:n 
toimintojen maantieteellistä laajentamista ja hyväksynyt sen yksimielisesti säilyttäen 
kuitenkin pankin sitoutumisen nykyiseen toiminta-alueeseen. EBRD on vastannut tähän 
nopeasti ja perustanut siirtymätoimenpiteitä teknisen tuen ja vastaavien toimintojen 
täytäntöönpanemiseksi Egyptissä, Marokossa, Tunisiassa ja Jordaniassa, ja tarvittavia 
muutoksia EBRD:n perustamissopimukseen ollaan ratifioimassa.

Kansainvälinen yhteisö, mukaan lukien kaikki jäsenvaltiot, komissio ja muut EU:n 
toimielimet, on pyytänyt EBRD:tä osallistumaan eteläisen ja itäisen Välimeren alueen 
poliittisista tapahtumista johtuviin talouden tukitoimiin, koska sillä on kokemusta 
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kommunismin romahdusta seuranneesta talouden siirtymävaiheesta Keski- ja Itä-Euroopan 
maissa ja Keski-Aasiassa.
EU ja G8-maat ovat myös kannustaneet EBRD:tä tukemaan toimia tällä alueella ja 
lupautuneet valmistelemaan pankin kanssa kohdennettua siirtymävälinettä", jonka avulla 
pankin toiminta laajennetulla alueella saataisiin käynnistettyä mahdollisimman nopeasti.

Yksi lähestyvän, 18.–19. toukokuuta 2012 järjestettävän G20-huippukokouksen aiheista on 
EBRD:n toiminta-alueen maantieteellinen laajentaminen Välimeren eteläiselle ja itäiselle 
alueelle. Kun EU on antanut vahvan poliittisen tukensa arabikeväälle ja korostanut tarvetta 
auttaa demokratisointiprosessia korkeimmalla poliittisella tasolla, sen EBRD:n toiminta-
alueen laajentamiselle antama hyväksyntä vahvistaa sen arabikevään aktiivisesta tukemisesta 
antamia lupauksia.

On kuitenkin useita huolenaiheita, jotka on syytä tuoda esiin. Eteläisen ja itäisen Välimeren 
maat ovat hyvin erilaisia verrattuna entisen itäblokin valtioihin, joissa EBRD on perinteisesti 
toiminut. Eteläisen ja itäisen Välimeren mailla on monia erottavia piirteitä, jotka 
todennäköisesti vaikuttavat niiden poliittiseen kehitykseen ja jotka tekevät politiikan ja 
talouden suhteesta tällä alueella erilaisen kuin kommunismin jälkeisellä siirtymäalueella. 
Keskeisiä eroja, jotka vaikuttavat Välimeren eteläisen ja itäisen alueen maiden poliittiseen 
talouteen, ovat siirtymän erilaiset lähtökohdat; erilaiset taloudelliset haasteet kuin 
kommunismin jälkeisissä maissa (joissa ei ollut mainittavaa yksityistä sektoria); enemmän 
köyhyyttä ja lukutaidottomuutta äänestäjien keskuudessa; yksilöjohtajuuden puuttuminen; 
lujan EU:n "ankkurin" puuttuminen, joka kannustaisi poliittisiin uudistuksiin. Näiden 
eteläisen ja itäisen Välimeren alueen erityisolosuhteiden käsitteleminen merkitsee sitä, että 
EBRD:n on otettava käyttöön räätälöity lähestymistapa, jossa otetaan huomioon 
vallankumoustausta, islamin ja islamististen puolueiden rooli, armeijan rooli ja monarkkiset 
poliittiset rakenteet joissakin näistä maista.

Ennen kuin maasta voi tulla EBRD:n toiminnan kohde, sen on käytävä läpi tiukka 
maakohtainen tekninen arviointi, mukaan lukien poliittisen vastuun, oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamisen ja korruption sekä kansalais- ja ihmisoikeustilanteen arviointi. Jos maa ei saa 
myönteistä arviota, EBRD:n hallintoneuvosto pidättyy rahoittamasta hankkeita tässä maassa.

EBRD on kehittänyt uuden sopeutetun lähestymistavan eteläisen ja itäisen Välimeren aluetta 
varten, ja siihen sisältyy kolme interventiovaihetta – yhteistyörahastot, erityisrahastot ja 
tavanomaiset pääomaresurssit. Yksityiskohtainen kuvaus EBRD:n tuen eri tasoista sisältyy 
tähän asiakirja-aineistoon liittyviin komission perusteluihin.

Ennen kuin pankin perustamisesta tehdyn sopimuksen 1 artiklan muutos tulee voimaan, 
pankin perustamisesta tehdyn sopimuksen 18 artiklan ehdotettu muutos mahdollistaisi sen, 
että EBRD voisi aloittaa toimintansa eteläisellä ja itäisellä Välimerellä aikaisemmin 
rahoittamalla erityisrahastovaroista toimintoja laajennetun alueen valituissa jäsenmaissa.

Pankin perustamisesta tehdyn sopimuksen 18 artiklaa on muutettava, jotta EBRD:n 
mahdollisissa lainansaajavaltioissa voidaan käyttää erityisrahastoja, ja on säädettävä, että 
EBRD:n jäsen voidaan nimetä mahdolliseksi lainansaajavaltioksi, jos hallintoneuvoston 
jäsenet hyväksyvät tämän kahden kolmasosan määräenemmistöllä, joka on vähintään 
75 prosenttia jäsenten koko äänivallasta. Tämän lisäksi olisi päätettävä, kuinka pitkän aikaa 
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jäsen, jonka hallintoneuvosto on päättänyt olevan mahdollinen lainansaajavaltio, voi saada 
kyseisten erityisrahastojen varoja.

EBRD:n toiminta-alueen maantieteellinen laajentaminen eteläiselle ja itäiselle Välimeren 
alueelle saadaan aikaan vaatimatta uusia pääomapanoksia, eikä se vaaranna EBRD:n sovittua 
toiminta-alaa ja vaikutusta nykyisissä vastaanottajamaissa, ja se sovitetaan täysin yhteen 
alueella toimivien kansainvälisten rahoituslaitosten toiminnan kanssa.

Puollan EBRD:n toiminta-alan maantieteellistä laajentamista eteläisen ja itäisen Välimeren 
maihin, koska katson, että EBRD:n rahoittamat hankkeet luovat vahvan perustan näiden 
maiden avoimelle markkinataloudelle.


