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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].



PR\894347HU.doc 3/17 PE483.759v01-00

HU

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE............5

MELLÉKLET: Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló megállapodás 
módosításai ..........................................................................................................................13

INDOKOLÁS ......................................................................................................................15



PE483.759v01-00 4/17 PR\894347HU.doc

HU



PR\894347HU.doc 5/17 PE483.759v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) létrehozásáról szóló 
megállapodásnak az EBRD-műveletek földrajzi hatókörének a dél- és kelet-mediterrán 
térségre való kiterjesztése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti 
és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0905),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
212. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–
0523/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Nemzetközi Kereskedelmi 
Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. jóváhagyja ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.
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Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A dél- és kelet-mediterrán térség a 
Földközi-tenger partvonalán található 
országokat, továbbá Jordániát foglalja 
magában, amely szorosan integrálódott 
ebbe a régióba.

Or. en

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
-1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) 1990-es létrehozása óta az Európai 
Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) a 
közép-kelet-európai országoknak nyújtott 
támogatást a nyitott, piacorientált 
gazdaság felé való átmenetben és a 
magán- és vállalkozói kezdeményezések 
előmozdításában, ezáltal értékes módon 
járult hozzá ezen országok fejlődéséhez. 
Az „arab tavaszhoz” vezető eseményeket 
követően a dél- és kelet-mediterrán térség 
országai lépéseket tettek közigazgatásaik 
és gazdaságaik átalakítása felé. Az EBRD 
tapasztalatai és szakértelme hasznos lehet 
ezen országok számára ebben az átmeneti 
folyamatban.

Or. en
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Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A dél- és kelet-mediterrán térségben 
2011-ben lezajlott eseményekre válaszként 
a Bizottság és a Főképviselő 2011 
márciusában közös közleményt adott ki, 
jelezve az EU által a régiónak nyújtott 
erőteljes politikai és gazdasági támogatást, 
amelynek lehetséges része az EBRD 
mandátumának a déli szomszédság 
országaira való kiterjesztése, az EBRD 
elmúlt 20 évben szerzett tapasztalataira 
építve. Az Európai Tanács 2011. március 
24-25-i ülése általánosságban jóváhagyta a 
közös közlemény tartalmát. Az Európai 
Parlament 2011. április 7-i, „Az európai 
szomszédságpolitika felülvizsgálata – déli 
dimenzió” című állásfoglalásában felkérte 
az EBRD-t alapokmányának annak 
érdekében történő módosítására, hogy 
részt vehessen a pénzügyi segítségnyújtási 
folyamatban.

(1) A dél- és kelet-mediterrán térségben 
2011-ben lezajlott eseményekre válaszként 
a Bizottság és a Főképviselő 2011 
márciusában közös közleményt adott ki, 
jelezve az EU által a régiónak nyújtott 
erőteljes politikai és gazdasági támogatást, 
amelynek lehetséges része az EBRD 
mandátumának a déli szomszédság 
országaira való kiterjesztése, az EBRD 
elmúlt 20 évben szerzett tapasztalataira 
építve. Az Európai Tanács 2011. március 
24-25-i ülése általánosságban jóváhagyta a 
közös közlemény tartalmát.

Or. en

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Parlament 2011. április 
7-i, „Az európai szomszédságpolitika 
felülvizsgálata – déli dimenzió” című 
állásfoglalásában felkérte az EBRD-t 
alapokmányának annak érdekében 
történő módosítására, hogy részt vehessen 
a pénzügyi segítségnyújtási folyamatban.

Or. en
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Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az EBRD tevékenységeinek a dél- és 
kelet-mediterrán térségre való 
kiterjesztése annak kifejeződése, hogy a 
nemzetközi közösség támogatja az arab 
tavaszt, és válasz a régió országaiban az 
arab tavasz által ébresztett azon 
reményekre, hogy megtörténhet az 
átmenet a működő demokráciák felé.

Or. en

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2011. szeptember 30-i ülésen 
elfogadott 137. és 138. határozattal az 
EBRD Kormányzótanácsa az EBRD 
létrehozásáról szóló megállapodás 
szükséges módosítása mellett szavazott, 
lehetővé téve ezzel az EBRD műveleteinek 
a déli és keleti mediterrán térségre történő 
kiterjesztését. Az EBRD 
Kormányzótanácsának minden uniós tagja 
– beleértve az Európai Uniót képviselő 
kormányzót is – megszavazta ezeket a 
módosításokat.

(3) A 2011. szeptember 30-i ülésen 
elfogadott 137. és 138. határozattal az 
EBRD Kormányzótanácsa az EBRD 
létrehozásáról szóló megállapodás 
szükséges módosítása mellett szavazott, 
lehetővé téve ezzel az EBRD műveleteinek 
a déli és keleti mediterrán térségre történő 
kiterjesztését, kötelezettségvállalásainak a 
műveletei által jelenleg érintett 
országokban való fenntartása mellett. Az 
EBRD Kormányzótanácsának minden 
uniós tagja – beleértve az Európai Uniót 
képviselő kormányzót is – megszavazta 
ezeket a módosításokat.

Or. en
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Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Mielőtt az EBRD megkezdené 
műveleteit valamelyik lehetséges új 
országban, ösztönözni kell arra, hogy 
készítsen részletes technikai értékelést az 
adott ország gazdasági és politikai 
feltételeiről, beleértve az alábbiakat: az 
adott országnak az EBRD létrehozásáról 
szóló megállapodás 1. cikkében lefektetett 
elvek – a többpárti demokrácia, a 
pluralizmus és a piacgazdaság – iránti 
elkötelezettségének értékelése; az átmeneti 
hiányosságok értékelése; más nemzetközi 
pénzügyi intézmények adott országban 
folytatott tevékenységeinek áttekintése és 
azon prioritások feltárása, melyek 
tekintetében az EBRD a legmegfelelőbben 
hasznosíthatja különleges ismereteit és 
képességeit. Ezen értékelések elkészítése 
során az Unió által az EBRD irányító 
testületeibe delegált képviselőknek elő kell 
mozdítaniuk, hogy az EBRD 
maradéktalanul figyelembe vegye az Unió 
és a szélesebb nemzetközi közösség 
véleményét.

Or. en

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Az Unió által az EBRD irányító 
testületeibe delegált képviselőknek elő kell 
mozdítaniuk, hogy az EBRD tartózkodjon 
a hitelnyújtási műveletektől azon 
országokban, ahol nincs politikai 
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elszámoltathatóság, megsértik az emberi 
és polgári jogokat és magas szintű a 
korrupció.

Or. en

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
5 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) Az Unió által az EBRD irányító 
testületeibe delegált képviselőknek arra 
kell ösztönözniük az EBRD-t, hogy 
mozdítsa elő a fenntartható fejlődést és az 
energiahatékony, társadalmilag befogadó 
piacgazdaság felé történő átmenetet.

Or. en

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
5 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5e) A 2011. május 21-én elfogadott 134. 
határozatában az EBRD 
Kormányzótanácsa kiemelte, hogy az 
EBRD megbízatásának tervezett 
kibővítését a részvényesektől származó 
további tőke-hozzájárulás nélkül kell 
megvalósítani.

Or. en
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Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
5 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5e) Az Unió által az EBRD irányító 
testületeibe delegált képviselőknek annak 
biztosítására kell ösztönözniük az EBRD-
t, hogy tevékenységei a dél- és kelet-
mediterrán térségben található lehetséges 
kedvezményezett országok jól működő, 
fenntartható, modern piacgazdaság felé 
történő átmenetének támogatására 
irányuljanak. E tekintetben az EBRD-nek 
éves jelentést kell benyújtania 
teljesítményéről, és átfogó értékelést kell 
készítenie az ilyen gazdaságok kiépítésére 
gyakorolt hatásáról a tőkeforrások ötéves 
felülvizsgálatait megelőzően.

Or. en

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk

Az EBRD Uniót képviselő kormányzója 
évente jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek az EBRD műveleteinek a 
dél- és kelet-mediterrán térség országaira 
történő kiterjesztéséről, különös tekintettel 
az EBRD-nek a társadalmilag befogadó 
piacgazdaságok és a fenntartható 
energiaellátás irányába történő 
átmenethez történő hozzájárulására, 
műveletei során biztosítva a polgári és 
emberi jogok tiszteletben tartását.

Or. en
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Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
2 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. cikk
A dél- és kelet-mediterrán térség országai 
tekintetében a Bizottság az adott 
országnak történő segítségnyújtást 
megelőzően minden megfelelő intézkedést 
megtesz annak előmozdítása érdekében, 
hogy az EBRD részletes technikai 
elemzést készítsen az érintett ország 
gazdasági és politikai körülményeiről.
A Bizottság minden megfelelő intézkedést 
megtesz annak előmozdítása érdekében, 
hogy az EBRD csak az EBRD 
létrehozásáról szóló megállapodás 1. 
cikkének megfelelően nyújtson támogatást 
a dél- és kelet-mediterrán térség 
országainak, és tartózkodjon a jelentős 
hitelnyújtási műveletektől azon 
országokban, ahol nincs politikai 
elszámoltathatóság, ahol megsértik az 
emberi és polgári jogokat, és ahol magas 
szintű a korrupció.
A Bizottság minden megfelelő intézkedést 
megtesz annak előmozdítása érdekében, 
hogy az EBRD ne kezdjen olyan 
tevékenységbe, amely a polgári és emberi 
jogokkal kapcsolatos európai 
szakpolitikával ellentétes, és hogy olyan 
projekteket támogasson, amelyek 
előmozdítják a fenntartható fejlődést.

Or. en
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MELLÉKLET: Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló 
megállapodás módosításai

A Bank létrehozásáról szóló megállapodás 1. cikke helyébe a következő szöveg lép: 
„1. cikk

CÉL
A gazdasági fejlődéshez és az újjáépítéshez hozzájárulva, a Bank célja, hogy elősegítse az 
átmenetet a piacgazdaságba, valamint támogassa a magán- és vállalkozói kezdeményezéseket 
azokban a közép- és kelet-európai országokban, amelyek elkötelezték magukat a többpárti 
demokrácia, a pluralizmus és a piacgazdaság elvei mellett, és azokat alkalmazzák. Ugyanezen 
feltételek mellett a Bank célja Mongóliában, valamint a dél- és kelet-mediterrán térség 
országaiban is megvalósítható a Kormányzótanács tagjainak legalább kétharmados, a 
szavazatok legalább háromnegyedét képviselő hozzájáruló határozata nyomán a Bank által 
meghatározottak szerint. Ennek megfelelően a Megállapodásban és annak mellékleteiben 
szereplő bármely hivatkozás, úgymint: „közép- és kelet-európai országok”, a „fogadó ország 
(vagy országok)”, valamint a „fogadó tagország (vagy tagországok)” Mongóliára és a dél- és 
kelet-mediterrán térség minden ilyen országára is egyaránt vonatkozik.”

A Bank létrehozásáról szóló megállapodás 18. cikke helyébe a következő szöveg lép: 
„18. cikk

KÜLÖNLEGES ALAPOK
1. i. A Bank elvállalhatja olyan különleges alapok kezelését, amelyek rendeltetése a fogadó 
országokban és potenciális fogadó országokban a Bank céljának szolgálata és feladatai körébe 
tartoznak. Az ilyen különleges alapok kezelésének teljes költségét az adott különleges alap 
viseli.
ii. Az i. albekezdés alkalmazásában a Kormányzótanács bármely nem fogadó ország tag 
kérésére határozhat arról, hogy az adott tag korlátozott időtartamra, megfelelő feltételek 
mellett potenciális fogadó országnak minősüljön. Az ilyen határozatot a tagok összes 
szavazati jogának legalább háromnegyedét képviselő kormányzók legalább kétharmados 
többségének szavazatával kell meghozni.
iii. Valamely tag potenciális fogadó országgá minősülését lehetővé tevő határozat csak akkor 
hozható meg, ha az adott tag képes a fogadó országgá válás feltételeinek teljesítésére. Ezek a 
követelmények a határozat meghozatalának időpontjában a Megállapodás 1. cikkében 
szereplő, illetve a döntés meghozatalának időpontjában a Kormányzótanács által már 
jóváhagyott módosítások hatálybalépése nyomán érvényessé váló követelmények.
iv. Ha valamely potenciális fogadó ország a ii. albekezdésben említett időszak végéig nem 
válik fogadó országgá, a Bank haladéktalanul beszüntet minden különleges műveletet az adott 
országban, a különleges alap eszközeinek rendeltetésszerű megvalósításával, megőrzésével és 
védelmével, illetve a különleges alappal kapcsolatban keletkezett kötelezettségek 
rendezésével kapcsolatos műveltek kivételével.
2. A Bank által elfogadott különleges alapok a Bank fogadó országaiban és potenciális fogadó 
országaiban bármilyen módon és bármilyen feltételek mellett felhasználhatók, amennyiben 
összhangban állnak a Bank céljával és feladataival, e Megállapodás más vonatkozó 
rendelkezéseivel, és az ilyen alapokra vonatkozó megállapodással vagy megállapodásokkal.
3. A Bank olyan szabályokat és szabályozásokat fogad el, amelyek szükségesek az egyes 
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különleges alapok létesítéséhez, kezeléséhez és felhasználásához. E szabályoknak és 
szabályozásoknak összhangban kell lenniük e Megállapodás rendelkezéseivel, kivéve azon 
rendelkezéseket, amelyek kifejezetten csak a Bank rendes műveleteire alkalmazandók.”
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INDOKOLÁS

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankot (EBRD) 1990-ben azzal a céllal hozták létre, 
hogy a kommunista rendszerek összeomlását követően Közép-Európától Közép-Ázsiáig 
segítse a piacgazdaságok kialakulását. Annak érdekében, hogy hosszú távon teljesíteni tudja a 
közép- és kelet-európai országok nyitott, piacorientált gazdaság felé történő átmenete hosszú 
távú célkitűzésének elősegítését és a magán- és vállalkozói kezdeményezések elősegítését, a 
Bank segít a fogadó tagállamoknak végrehajtani a strukturális és gazdasági ágazati 
reformokat, ideértve a monopóliumok felszámolását, a decentralizációt és a privatizációt, és 
segítséget nyújt abban, hogy gazdaságaik maradéktalanul integrálódjanak a nemzetközi 
gazdaságba. Az EBRD létrehozásáról szóló megállapodás szerint ez a következőképpen 
érhető el: 

– a produktív, versenyorientált magánszektorbeli tevékenységek, különösen a kis- és 
középvállalkozások létrehozásának, fejlesztésének és kiterjesztésének előmozdítása; 

– hazai és külföldi tőke mobilizálása és tapasztalt vezetés;
– a termelő beruházások elősegítése, ideértve a szolgáltató és a pénzügyi ágazatokat, illetve a 
kapcsolódó infrastrukturális ágazatokat is, ahol ez szükséges, a magán-, illetve vállalkozói 
kezdeményezések támogatásával, ezáltal segítséget nyújtva a versenykörnyezet 
megteremtéséhez, a termelékenység, az életszínvonal és a munkafeltételek javításához;

– technikai segítségnyújtás a vonatkozó projektek előkészítésében, finanszírozásában és 
megvalósításában, egyedi vagy meghatározott beruházási programok keretében; 

– a tőkepiacok kialakulásának ösztönzése és támogatása; 
– a megbízható és gazdaságilag életképes, egynél több fogadó tagországot érintő projektek 
támogatása; 

– teljes tevékenységi körében a környezetvédelmi szempontból megfelelő és fenntartható 
fejlődés elősegítése. 

Az Európai Unió az Európai Beruházási Bankkal (EBB) és az EU összes akkori tagállamával 
együtt az alapítók között volt. Az EBRD jelenleg 63 ország, az EU és az EBB tulajdonában 
van. Az EBRD 29 műveleti országban támogat olyan projekteket, elsősorban a 
magánszektorban, amelyeket nem lehet teljes egészében piaci alapon finanszírozni. Ezenkívül 
a kihívást jelentő pénzügyi környezetben a Bank AAA besorolását a fő hitelminősítő intézetek 
stabil kilátásokkal a közelmúltban megerősítették.

Az arab tavaszra és azokra a reményekre adott válaszként, hogy a dél- és kelet-mediterrán 
térség országaiban jól működő demokráciák alakulhatnak ki, a Kormányzótanács kérte és 
egyhangúlag jóváhagyta az EBRD tevékenységeinek földrajzi kiterjesztését, 
kötelezettségvállalásainak a műveletei által jelenleg érintett régiókban való fenntartása 
mellett. Az EBRD Egyiptomban, Marokkóban, Tunéziában és Jordániában végzett technikai 
segítségnyújtáshoz és hasonló műveletekhez átmeneti mechanizmusokat kialakítva gyorsan 
reagált, miközben az EBRD-szerződés szükséges módosításainak ratifikálása folyamatban 
van.

A nemzetközi közösség – az összes tagállamot, a Bizottságot és a többi uniós intézményt is 
beleértve – szorgalmazta az EBRD-nél, hogy vállaljon részt a dél- és kelet-mediterrán térség 
politikai eseményeire adott gazdasági válaszlépésekben, saját tapasztalataira építve, melyeket 
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Kelet- és Közép-Európában, illetőleg Közép-Ázsiában a kommunizmus bukását követően 
zajló gazdasági átalakulás támogatásában szerzett.
Az EU és a G8-országok is szorgalmazták, hogy az EBRD támogassa a térségbeli részvételt, 
és felvállalták, hogy a Bankkal együtt fognak dolgozni egy „célzott átmeneti támogatási 
eszköz” kimunkálásán annak érdekében, hogy a Bank a kibővített régióban mihamarabb 
megkezdhesse a működését.

A 2012. május 18–19-i közelgő G20-csúcstalálkozó egyik témája az EBRD megbízatásának 
földrajzi kiterjesztése lesz a dél- és kelet-mediterrán térségre. Az arab tavasz határozott uniós 
politikai támogatását követően és kiemelve, hogy szükség van a demokratizálódási folyamat 
legmagasabb politikai szintű támogatására, az EBRD tevékenysége kiterjesztésének EU általi 
jóváhagyása az arab tavasz aktív támogatásának uniós ígéretét támasztja alá.

Számos szempontot kell azonban megvizsgálni. A dél- és kelet-mediterrán térség országai 
jelentős mértékben eltérnek a volt keleti blokk államaitól, ahol az EBRD hagyományosan 
tevékenykedett. A dél- és kelet-mediterrán térség országainak számos olyan egyedi 
jellemzőjük van, amelyek valószínűleg kihatnak politikai pályájukra, és amelyek 
megkülönböztetik a politika és a gazdaság közötti kapcsolatokat a posztkommunista átmenet 
régiójában tapasztaltaktól. A dél- és kelet-mediterrán térség országainak politikai gazdaságára 
kiható kulcsfontosságú eltérések az átmenet különböző kezdőpontjai;a posztkommunista 
országokétól eltérő gazdasági kihívások (ott nem volt említésre méltó magánszektor); a 
választók között nagyobb arányú a szegénység és az analfabetizmus előfordulása; az egyéni 
vezetés hiánya; nincs olyan szilárd uniós kötődés, amely ösztönözné a politikai reformokat. A 
dél- és kelet-mediterrán térség ezen egyedi körülményeinek orvoslása érdekében az EBRD 
testre szabott megközelítést fog alkalmazni, amely figyelembe veszi a forradalmi környezetet, 
az iszlám és az iszlám pártok szerepét, a katonaság és a monarchikus politikai struktúrák 
szerepét ezen országok némelyikében.

Mielőtt az EBRD egy országban megkezdené tevékenységét, az országnak szigorú technikai 
országértékelésen kell átesnie, melynek során értékelik a politikai elszámoltathatóságot, a 
jogállamiságot és a korrupciót, valamint a polgári és emberi jogok helyzetét. Ha egy ország 
nem kap pozitív értékelést, az EBRD Kormányzótanácsa tartózkodni fog az adott országbeli 
projektek finanszírozásától.

The EBRD új, testre szabott megközelítést dolgozott ki a dél- és kelet-mediterrán térség 
számára, amely a beavatkozás 3 szintjét foglalja magában: együttműködési alapok, különleges 
alapok és szokásos tőkeforrások. Az EBRD-támogatás különböző szintjeinek részletes leírása 
a Bizottság e témához kapcsolódó indokolásában található.

A Bank létrehozásáról szóló megállapodás (módosított) 1. cikkének hatálybalépéséig és annak 
érdekében, hogy gyorsabban lehetővé váljon az EBRD dél- és kelet-mediterrán országokban 
való szerepvállalása, a megállapodás 18. cikkének javasolt módosítása lehetővé tenné az 
EBRD számára a kiterjesztett régió kiválasztott országaiban a különleges alapokból 
finanszírozott műveletek végrehajtását.

A Bank létrehozásáról szóló megállapodás 18. cikkét módosítani kell annak érdekében, hogy 
a különleges alapok felhasználhatóak legyenek az EBRD potenciális fogadó országaiban, 
valamint az arról való rendelkezéshez, hogy egy EBRD-tagot akkor minősíthetnek potenciális 
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fogadó országgá, ha a Kormányzótanács szavazáson részt vevő tagjainak legalább 2/3-os, a 
szavazatoknak legalább 75%-át képviselő minősített többsége ezt jóváhagyja. Ezen 
túlmenően, amikor a Kormányzótanács valamely tag potenciális fogadó országgá válásáról 
dönt, meg kell egyben azt az időtartamot is határoznia, amelynek során az adott tag a 
megfelelő különleges alapokhoz hozzáférhet.

Az EBRD tevékenységének a dél- és kelet-mediterrán térségre való földrajzi kiterjesztését 
további tőke-hozzájárulások nélkül kell megvalósítani; a kiterjesztés nem érintheti 
hátrányosan az EBRD műveleteinek megállapodás szerinti hatályát és hatását a már létező 
fogadó országokban, és teljes mértékben összhangban lesz a régióban aktív nemzetközi 
pénzügyi intézményekkel.

Támogatom az EBRD tevékenységének a dél- és kelet-mediterrán térség országaira történő 
földrajzi kiterjesztését, mivel megítélésem szerint az EBRD által finanszírozott projektek ezen 
országok nyitott piacgazdaságainak szilárd alapját alkotják majd.


