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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl 
Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) įsteigimo pakeitimų, kuriais į ERPB 
operacijų geografinę aprėptį įtraukiamos pietinės ir rytinės Viduržemio jūros regiono 
šalys
(COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0905),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 212 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0523/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Tarptautinės 
prekybos komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. patvirtina prie šios rezoliucijos pridedamą pareiškimą;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) pietinės ir rytinės Viduržemio jūros 
pakrantės regionas apima šalis palei 
Viduržemio jūros pakrantę ir Jordaniją, 
kuri glaudžiai integravosi į šį regioną;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
-1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1a) nuo pat įsteigimo 1990 m. Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) 
remia Vidurio ir Rytų Europos šalių 
perėjimą prie atviros, į rinką orientuotos 
ekonomikos ir skatina privačių asmenų 
bei verslo iniciatyvą, taigi labai prisideda 
prie šių šalių vystymosi. Po įvykių, kurie 
paskatino Arabų pavasarį, pietinės ir 
rytinės Viduržemio jūros regiono šalys 
ėmėsi priemonių viešajam 
administravimui ir savo ekonomikai 
pertvarkyti. Tokiu pereinamuoju 
laikotarpiu tos šalys galėtų pasinaudoti 
ERPB patirtimi ir kompetencija;

Or. en
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) reaguodami į 2011 m. įvykius pietinės
bei rytinės Viduržemio jūros pakrantės 
regione, 2011 m. kovo mėn. Komisija ir 
Vyriausiasis įgaliotinis pateikė bendrą 
komunikatą, kuriame išreiškiama stipri 
politinė ir ekonominė ES parama regionui, 
be kita ko, numatant galimybę išplėsti 
ERPB įgaliojimus, kad šie apimtų pietines 
kaimynines šalis, remiantis jo per 
pastaruosius 20 metų įgyta patirtimi. 
2011 m. kovo 24–25 d. posėdžiavusi 
Europos Vadovų Taryba iš esmės pritarė 
šio bendro komunikato turiniui. 2011 m. 
balandžio 7 d. rezoliucijoje dėl Europos 
kaimynystės politikos peržiūros pietų
aspekto Europos Parlamentas paragino 
ERPB pakeisti savo statutą, kad jis galėtų 
dalyvauti teikiant finansinę pagalbą;

(1) reaguodami į 2011 m. įvykius pietinėse
bei rytinėse Viduržemio jūros regiono 
šalyse, 2011 m. kovo mėn. Komisija ir 
Vyriausiasis įgaliotinis pateikė bendrą 
komunikatą, kuriame išreiškiama stipri 
politinė ir ekonominė ES parama regionui, 
be kita ko, numatant galimybę išplėsti 
ERPB įgaliojimus, kad šie apimtų pietines 
kaimynines šalis, remiantis jo per 
pastaruosius 20 metų įgyta patirtimi.
2011 m. kovo 24–25 d. posėdžiavusi 
Europos Vadovų Taryba iš esmės pritarė 
šio bendro komunikato turiniui.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) 2011 m. balandžio 7 d. rezoliucijoje 
dėl Europos kaimynystės politikos 
peržiūros pietų aspekto Europos 
Parlamentas paragino ERPB pakeisti 
savo statutą, kad jis galėtų dalyvauti 
teikiant finansinę pagalbą;

Or. en
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) ERPB veiklos plėtra įtraukiant 
pietines ir rytines Viduržemio jūros 
regiono šalis atspindi tarptautinės 
bendruomenės paramą Arabų pavasariui 
ir pateisina išsakytus lūkesčius dėl šio 
regiono šalių perėjimo prie tinkamai 
veikiančios demokratijos;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2011 m. rugsėjo 30 d. priimtomis 137 ir 
138 rezoliucijomis ERPB valdytojų taryba 
balsavo už reikiamus Susitarimo dėl 
Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko 
įsteigimo pakeitimus, kuriais sudaromos 
sąlygos išplėsti ERPB veiklos regioną, į jį 
įtraukiant pietines ir rytines Viduržemio 
jūros regiono šalis. Visi Banko valdytojai, 
įskaitant Europos Sąjungai atstovaujantį 
valdytoją, balsavo už šiuos pakeitimus;

(3) 2011 m. rugsėjo 30 d. priimtomis 137 ir 
138 rezoliucijomis ERPB valdytojų taryba 
balsavo už reikiamus Susitarimo dėl 
Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko 
įsteigimo pakeitimus, kuriais sudaromos 
sąlygos išplėsti ERPB veiklos regioną, į jį 
įtraukiant pietines ir rytines Viduržemio 
jūros regiono šalis, kartu išsaugant savo 
įsipareigojimus dabartinėms veiklos 
šalims. Visi Banko valdytojai, įskaitant 
Europos Sąjungai atstovaujantį valdytoją, 
balsavo už šiuos pakeitimus;

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) prieš pradėdamas veiklą bet kurioje iš 
potencialių naujų veiklos šalių, ERPB 
turėtų būti raginamas atlikti išsamius 
atitinkamos šalies ekonominių ir politinių 
sąlygų techninius vertinimus, įskaitant: 
tos šalies įsipareigojimo laikytis 
Susitarimo dėl ERPB įsteigimo 
1 straipsnyje nustatytų daugiapartinės 
demokratijos, pliuralizmo ir rinkos 
ekonomikos principų vertinimą; 
sunkumų, su kuriais susiduriama 
pereinamuoju laikotarpiu, vertinimą; taip 
pat kitų tarptautinių finansų įstaigų 
veiklos toje šalyje ir prioritetinių sričių, 
kuriose ERPB gali geriausiai panaudoti 
savo unikalias žinias ir įgūdžius, 
apžvalgą. Rengdami šiuos vertinimus 
Sąjungos atstovai ERPB valdymo 
organuose turėtų raginti ERPB 
visapusiškai atsižvelgti į Sąjungos ir 
platesnės tarptautinės bendruomenės 
nuomones;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) Sąjungos atstovai ERPB valdymo 
organuose turėtų raginti ERPB nevykdyti 
skolinimo operacijų šalyse, kuriose 
trūksta politinės atskaitomybės, 
pažeidžiamos pilietinės ir žmogaus teisės 
ir išlikęs aukštas korupcijos lygis;
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Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5c) Sąjungos atstovai ERPB valdymo 
organuose turėtų raginti ERPB skatinti 
tvarų vystimąsi ir remti perėjimą prie 
efektyviai energiją vartojančios ir 
socialiai integruotos rinkos ekonomikos;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5d) 2011 m. gegužės 21 d. priimtoje 
134 rezoliucijoje ERPB valdytojų taryba 
pabrėžė, kad numatytas ERPB įgaliojimų 
išplėtimas turėtų įvykti be papildomų jo 
akcininkų kapitalo investicijų;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5e) Sąjungos atstovai ERPB valdymo 
organuose turėtų raginti ERPB užtikrinti, 
kad jo veikla būtų siekiama remti būsimų 
veiklos šalių pietinės ir rytinės Viduržemio 
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jūros pakrantės regione perėjimą prie 
tinkamai veikiančios, tvarios ir modernios 
rinkos ekonomikos. Atsižvelgdamas į tai, 
ERPB turėtų kasmet teikti savo veiklos 
ataskaitas ir atlikti išsamius savo indėlio 
kuriant tokią ekonomiką vertinimus prieš 
pateikdamas savo penkerių metų kapitalo 
išteklių apžvalgą;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis

Sąjungai atstovaujantis ERPB valdytojas 
kasmet teikia ataskaitą Europos 
Parlamentui dėl ERPB veiklos regiono 
išplėtimo, į jį įtraukiant pietines ir rytines 
Viduržemio jūros regiono šalis, ypač dėl 
ERPB paramos pereinant prie socialiai 
integruotos rinkos ekonomikos ir tvarios 
energetikos, kartu užtikrinant, kad 
vykdant šią veiklą būtų gerbiamos 
pilietinės ir žmogaus teisės.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b straipsnis
Pietinių ir rytinių Viduržemio jūros 
regiono šalių atveju, prieš teikdama 
paramą toms šalims Komisija imasi visų 
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tinkamų priemonių, kad paragintų ERPB 
atlikti išsamų atitinkamos šalies 
ekonominių ir politinių sąlygų techninį 
vertinimą.
Komisija imasi visų tinkamų priemonių, 
kad paragintų ERPB teikti paramą tik 
toms pietinėms ir rytinėms Viduržemio 
jūros regiono šalims, kurios laikosi 
Susitarimo dėl ERPB įsteigimo 
1 straipsnio, ir nevykdyti didelio masto 
skolinimo operacijų šalyse, kuriose 
trūksta politinės atskaitomybės, yra 
pažeidžiamos pilietinės ir žmogaus teisės 
arba išlikusi korupcija.
Komisija imasi visų tinkamų priemonių, 
kad paragintų ERPB nevykdyti veiklos, 
kuri prieštarautų Europos politikai 
pilietinių ir žmogaus teisių srityje, ir remti 
projektus, kuriais skatinamas tvarus 
vystymasis.

Or. en
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PRIEDAS. Susitarimo dėl Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko įsteigimo 
pakeitimai

Susitarimo dėl Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko įsteigimo 1 straipsnis pakeičiamas 
taip: 

„1 straipsnis
TIKSLAS

Prisidedant prie ekonomikos pažangos ir rekonstrukcijos, Banko tikslas yra paremti perėjimą 
prie atviros, į rinką orientuotos ekonomikos ir skatinti privačių asmenų bei verslo iniciatyvą 
Vidurio ir Rytų Europos šalyse, kurios yra ištikimos daugpartinės demokratijos, pliuralizmo ir 
rinkos ekonomikos principams ir taiko juos praktikoje. Tokiomis pat sąlygomis Banko tikslo 
galima siekti Mongolijoje ir pietinėse ir rytinėse Viduržemio jūros regiono šalyse narėse, kaip 
nusprendžia Bankas, jeigu už tokį sprendimą balsuoja ne mažiau kaip du trečdaliai valdytojų, 
atstovaujančių ne mažiau kaip trims ketvirtadaliams visų balsų, kurie priklauso balso teisę 
turintiems nariams. Todėl šiame susitarime ir jo prieduose bet kuri nuoroda į Vidurio ir Rytų 
Europos šalis, paramą gaunančią šalį (arba šalis) arba paramą gaunančią šalį (arba šalis) narę 
(nares) reiškia, kad kalbama apie Mongoliją ir kiekvieną iš pietinių ir rytinių Viduržemio 
jūros regiono šalių.“

Susitarimo dėl Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko įsteigimo 18 straipsnis pakeičiamas 
taip: 
„18 straipsnis

SPECIALIOSIOS PASKIRTIES FONDAI
1. i) Bankas gali apsiimti tvarkyti specialiosios paskirties fondus, kurie atitinka Banko tikslą ir 
jo vykdomas funkcijas jo paramą gaunančiose šalyse ir potencialiai paramą gausiančiose 
šalyse. Visos su bet kurio iš šių specialiosios paskirties fondų tvarkymu susijusios išlaidos 
priskaičiuojamos tam specialiosios paskirties fondui.
ii) Įgyvendinant i punktą, valdytojų taryba nario, kuris nėra paramą gaunanti šalis, prašymu 
gali nuspręsti, kad toks narys gali būti laikomas potencialiai paramą gausiančia šalimi tokį 
ribotą laikotarpį ir tokiomis sąlygomis, kurie, jo manymu, yra tinkami. Toks sprendimas gali 
būti priimtas, jeigu už jį balsuoja ne mažiau kaip du trečdaliai valdytojų, atstovaujančių ne 
mažiau kaip trims ketvirtadaliams visų balsų, kurie priklauso balso teisę turintiems nariams.
iii) Sprendimas laikyti narį potencialiai paramą gausiančia šalimi gali būti priimtas tik jei toks 
narys sugeba vykdyti reikalavimus, keliamus paramą gaunančioms šalims. Tokie reikalavimai 
yra reikalavimai, nustatyti šio Susitarimo 1 straipsnyje, kaip jis yra suformuluotas priimant 
tokį sprendimą arba kaip jis bus suformuluotas įsigaliojus pakeitimui, kuris jau buvo 
patvirtintas valdytojų tarybos priimant tokį sprendimą.
iv) Jei iki ii punkte nurodyto laikotarpio pabaigos potencialiai paramą gausianti šalis netapo 
paramą gaunančia šalimi, Bankas nutraukia visas specialias operacijas toje šalyje, išskyrus 
operacijas, susijusias su tinkamu specialiosios paskirties fondo turto realizavimu, apsauga ir 
išsaugojimu ir su tuo susijusių įsipareigojimų įvykdymu.
2. Specialiosios paskirties fondai, kuriuos prisiima Bankas, gali būti naudojami paramą 
gaunančiose šalyse ir potencialiai paramą gausiančiose šalyse bet kuriuo būdu ir bet kuria 
tvarka bei sąlygomis, kurios atitinka Banko tikslą ir funkcijas, taip pat pagal kitas taikomas 
šio Susitarimo nuostatas ir su šiais fondais susijusį susitarimą ar susitarimus.
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3. Bankas patvirtina tokias taisykles ir reglamentus, kurių gali prireikti kiekvieno iš 
specialiosios paskirties fondų sukūrimui, tvarkymui ir naudojimui. Šios taisyklės ir 
reglamentai atitinka šio Susitarimo nuostatas, išskyrus nuostatas, kurios aiškiai taikomos tik 
Banko įprastinėms operacijoms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) įsteigtas 1990 m. siekiant paremti rinkos 
ekonomikos vystymąsi Vidurio Europos ir Vidurinės Azijos šalyse po plataus masto 
komunistinių režimų žlugimo. Siekdamas ilgalaikėje perspektyvoje įgyvendinti savo tikslą –
remti Vidurio ir Rytų Europos šalių perėjimą prie atviros, į rinką orientuotos ekonomikos ir 
skatinti privačių asmenų bei verslo iniciatyvą, Bankas padeda paramą gaunančioms šalims 
narėms įgyvendinti struktūrines ir pavienių ūkio sektorių reformas, įskaitant 
demonopolizavimą, decentralizavimą ir privatizavimą, kad prisidėtų prie šių šalių ekonomikos 
visapusiškos integracijos į pasaulio ekonomiką. Remiantis Susitarimu dėl ERPB įsteigimo tai 
bus įgyvendinama: 

– remiant produktyvios, konkurencingos ir privačiais pagrindais paremtos veiklos, ypač 
smulkaus ir vidutinio verslo įmonių, kūrimą, tobulinimą ir plėtrą; 

– pritraukiant šalies ir užsienio kapitalą bei vadovavimo patirtį;
– skatinant pelningą investavimą, įskaitant investicijas į paslaugų bei finansų sektorius ir 
atitinkamą infrastruktūrą, kur tai būtina norint paremti privačias ir verslo iniciatyvas, taip 
prisidedant prie konkurencingos aplinkos sukūrimo ir darbo našumo didinimo, gyvenimo 
lygio kilimo bei darbo sąlygų gerinimo;

– teikiant techninę pagalbą rengiant, finansuojant ir įgyvendinant atitinkamus projektus, 
nesvarbu ar jie būtų pavieniai, ar vykdomi pagal konkrečias investicines programas; 

– skatinant ir remiant kapitalo rinkų plėtrą; 
– remiant pagrįstus ir ekonomiškai perspektyvius projektus, kuriuose dalyvauja daugiau nei 
viena paramą gaunanti šalis; 

– visose savo veiklos srityse skatinant aplinkos apsaugos reikalavimus atitinkančią ir tvarią 
plėtrą. 

Europos Sąjunga kartu su Europos investicijų banku (EIB) ir visos tuometinės ES valstybės 
narės buvo nariai steigėjai. Šiuo metu Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką valdo 63 šalys, 
ES ir EIB. ERPB remia 29 veiklos šalyse, visų pirma privačiajame sektoriuje, vykdomus 
projektus, kurių visiško finansavimo rinka negali užtikrinti. Be to, sudėtingomis finansinėmis 
sąlygomis pagrindinės reitingų agentūros neseniai dar kartą patvirtino banko AAA reitingą ir 
stabilią perspektyvą.

Reaguodama į Arabų pavasarį pietinėse ir rytinėse Viduržemio jūros regiono šalyse ir jų viltis 
pereiti prie tinkamai veikiančios demokratijos, valdytojų taryba paragino išplėsti ERPB 
veiklos geografinę aprėptį ir vienbalsiai tam pritarė, kartu išsaugodama jo įsipareigojimus 
dabartiniam veiklos regionui. ERPB greitai reagavo ir sukūrė pereinamojo laikotarpio 
mechanizmus tam, kad Egipte, Maroke, Tunise ir Jordanijoje būtų galima teikti techninę 
pagalbą ir vykdyti panašias operacijas tol, kol bus ratifikuojami būtini ERPB susitarimo 
pakeitimai.

Tarptautinė bendruomenė, įskaitant visas valstybes nares, Komisiją ir kitas ES institucijas, 
paragino ERPB prisidėti ekonominėmis priemonėmis reaguojant į politinius įvykius pietinėse 
ir rytinėse Viduržemio jūros regiono šalyse remiantis patirtimi, įgyta skatinant ekonominius 
pokyčius Vidurio ir Rytų Europos bei Vidurinės Azijos šalyse žlugus komunizmui.
ES ir Didžiojo aštuoneto (G8) šalys taip pat paragino ERPB remti bendradarbiavimą regione 
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ir įsipareigojo veikti kartu su Banku siekiant sukurti tikslinę pereinamojo laikotarpio 
priemonę, kad Bankas operacijas išplėsto regiono šalyse galėtų pradėti vykdyti kuo anksčiau.

Viena iš pagrindinių būsimo Didžiojo dvidešimtuko (G20) aukščiausiojo lygio susitikimo 
2012 m. gegužės 18–19 d. temų bus geografinis ERPB įgaliojimų išplėtimas, įtraukiant 
pietines ir rytines Viduržemio jūros regiono šalis. Po to, kai ES pademonstravo tvirtą politinę 
paramą Arabų pavasariui ir pabrėžė poreikį prisidėti prie demokratizacijos proceso 
aukščiausiu politiniu lygmeniu, pritardama ERPB plėtrai ES patvirtins savo pažadus aktyviai 
remti Arabų pavasarį.

Vis dėlto yra keletas problemų, kurias reikėtų aptarti. Pietinės ir rytinės Viduržemio jūros 
regiono šalys labai skiriasi nuo Rytų bloko valstybių, kuriose tradiciškai veikia ERPB. Yra 
daug išskirtinių pietinių ir rytinių Viduržemio jūros regiono šalių bruožų, kurie gali turėti 
įtakos jų politinei raidai ir dėl kurių šio regiono politikos ir ekonomikos santykis yra kitoks 
nei postkomunistinio pereinamojo laikotarpio regiono. Pagrindiniai skirtumai, kurie turi įtakos 
pietinių ir rytinių Viduržemio jūros regiono šalių politikos ekonomikai, yra tokie: skirtinga 
pradinė pereinamojo laikotarpio pozicija, skirtingos ekonominės problemos, palyginti su 
postkomunistinėmis šalimis (kuriose nebuvo realaus privačiojo sektoriaus), didesnis skurdo 
lygis ir rinkėjų neraštingumas, asmeninių lyderių nebuvimas ir tvirto ES ramsčio politinėms 
reformoms skatinti nebuvimas. Siekdamas reaguoti į šias konkrečias sąlygas pietinėse ir 
rytinėse Viduržemio jūros regiono šalyse, ERPB turės naudoti individualų metodą, kurį 
taikant būtų atsižvelgiama į revoliucines aplinkybes, islamo ir islamiškų partijų vaidmenį, 
kariuomenės vaidmenį ir kai kuriose iš tų šalių veikiančias monarchines politines struktūras.

Prieš pradėdamas veiklą tose šalyse ERPB turės atlikti griežtą kiekvienos šalies techninį 
įvertinimą, taip pat įvertinti politinės atskaitomybės, įstatymo viršenybės ir korupcijos bei 
pilietinių ir žmogaus teisių padėtį. Jei šalis negaus teigiamo įvertinimo, ERPB valdytojų 
taryba nefinansuos projektų toje šalyje.

ERPB pietinėms ir rytinėms Viduržemio jūros regiono šalims parengė naują pritaikytą 
metodą, kurį sudaro 3 intervencijos etapai – bendradarbiavimo fondai, specialiosios paskirties 
fondai ir įprasti kapitalo ištekliai. Išsamesnį šių atskirų ERPB paramos etapų aprašymą galima 
rasti Komisijos dokumento aiškinamajame memorandume.

Laukiant, kol įsigalios Susitarimo dėl Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko įsteigimo 
1 straipsnis (jo pakeitimas) ir siekiant sudaryti sąlygas ERPB pradėti veikti pietinės ir rytinės 
Viduržemio jūros pakrantės regione kuo anksčiau, siūlomu Susitarimo dėl ERPB įsteigimo 
18 straipsnio pakeitimu būtų sudarytos sąlygos ERPB vykdyti operacijas, finansuojamas 
specialiosios paskirties fondų lėšomis atrinktose išplėsto regiono šalyse narėse.

Susitarimo dėl Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko įsteigimo 18 straipsnį reikia pakeisti, 
kad ERPB galėtų naudoti specialiosios paskirties fondų lėšas potencialiai paramą 
gausiančiose šalyse, ir numatyti, kad ERPB narys turėtų būti priskirtas prie paramą gaunančių 
šalių pritarus ne mažiau kaip 2/3 valdytojų kvalifikuotai daugumai, kuri sudaro ne mažiau 
kaip 75 proc. visų balsų. Be to, kai valdytojų taryba nusprendžia, kad narys turėtų būti 
pripažintas potencialia paramą gausiančia šalimi, ji taip pat turėtų nuspręsti, kiek laiko tas 
narys galės naudotis atitinkamo specialiosios paskirties fondo lėšomis.
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ERPB veiklos geografinis išplėtimas įtraukiant pietines ir rytines Viduržemio jūros regiono 
šalis bus įgyvendinamas be papildomų kapitalo investicijų, neturės neigiamos įtakos 
nustatytai ERPB operacijų aprėpčiai ir poveikiui dabartinėse paramą gaunančiose šalyse, ir 
bus visapusiškai derinamas su šiame regione veikiančiomis tarptautinėmis finansų 
institucijomis.

Pranešėjas pritaria geografiniam ERPB veiklos išplėtimui įtraukiant pietines ir rytines 
Viduržemio jūros regiono šalis, nes mano, kad ERPB finansuojami projektai tose šalyse 
paklos tvirtą pagrindą atvirai į rinką orientuotai ekonomikai.


