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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: [...].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas 
Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) dibināšanas nolīguma grozījumiem, ar ko 
paplašina ERAB darbības ģeogrāfisko apgabalu, aptverot Vidusjūras dienvidu un 
austrumu reģionu
(COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2011)0905),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 212. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0523/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetāro lietu komitejas ziņojumu un Starptautiskās 
tirdzniecības komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. apstiprina šīs rezolūcijas pielikumā pievienoto Parlamenta paziņojumu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.
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Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
-1. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Vidusjūras dienvidu un austrumu 
reģionā ietilpst valstis, kuras atrodas 
Vidusjūras krastā, kā arī Jordānija, kas ir 
cieši integrēta šajā reģionā.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
-1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1a) Eiropas Rekonstrukcijas un 
attīstības banka (ERAB) kopš tās 
dibināšanas 1990. gadā ir palīdzējusi 
Austrumeiropas valstīm pāriet uz atvērtu, 
uz tirgu orientētu ekonomiku un veicināt 
privātu un uzņēmējdarbības iniciatīvu, 
tādējādi būtiski sekmējot šo valstu 
attīstību. Pēc notikumiem, kas izraisīja 
t. s. arābu pavasari, Vidusjūras dienvidu 
un austrumu reģiona valstis ir veikušas 
pasākumus, lai pārveidotu valsts pārvaldi 
un ekonomiku. Šajā pārejas procesā 
minētās valstis varētu gūt labumu no 
ERAB pieredzes un zināšanām.

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Reaģējot uz 2011. gada notikumiem 
Vidusjūras dienvidu un austrumu reģionā, 
Komisija un Augstais pārstāvis 2011. gada 
martā iesniedza kopīgu paziņojumu, paužot 
stingru politisko un ekonomisko atbalstu 
ES darbībām reģionā, kurā ietverta iespēja 
paplašināt ERAB pilnvaras, lai aptvertu 
dienvidu kaimiņvalstis, balstoties uz tās 
pieredzi pēdējo 20 gadu laikā. Eiropadome
2011. gada 24./25. martā kopumā 
apstiprināja šī kopīgā paziņojuma saturu. 
Eiropas Parlaments 2011. gada 7. aprīļa 
rezolūcijā „Eiropas kaimiņattiecību 
politikas dienvidu dimensijas 
pārskatīšana” aicināja ERAB mainīt 
statūtus, lai piedalītos finansiālās 
palīdzības procesā.

(1) Reaģējot uz 2011. gada notikumiem 
Vidusjūras dienvidu un austrumu reģionā, 
Komisija un augstā pārstāve 2011. gada 
martā iesniedza kopīgu paziņojumu, paužot 
stingru politisko un ekonomisko atbalstu 
ES darbībām reģionā, kurā ietverta iespēja 
paplašināt ERAB pilnvaras, lai aptvertu 
dienvidu kaimiņvalstis, balstoties uz tās 
pieredzi pēdējo 20 gadu laikā. 
Eiropadomes 2011. gada 24. un 25. marta 
sanāksmē šis kopīgais paziņojums guva 
plašu atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Eiropas Parlaments 2011. gada 
7. aprīļa rezolūcijā par Eiropas 
kaimiņattiecību politikas dienvidu 
dimensijas pārskatīšanu aicināja ERAB 
grozīt tās statūtus, lai piedalītos 
finansiālās palīdzības procesā.

Or. en
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Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) ERAB darbības paplašināšana, 
aptverot Vidusjūras dienvidu un 
austrumu reģionu, apliecina 
starptautiskās sabiedrības atbalstu arābu 
pavasarim, un tā ir reakcija uz cerībām, 
ko tas raisīja saistībā ar pāreju uz labi 
funkcionējošu demokrātiju šā reģiona 
valstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ar Rezolūciju Nr. 137 un Nr. 138, kas 
pieņemta 2011. gada 30. septembrī, ERAB 
valde nobalsoja par ERAB dibināšanas 
nolīguma vajadzīgajiem grozījumiem, kas 
ļauj paplašināt ERAB darbību, aptverot 
Vidusjūras dienvidu un austrumu reģionu. 
Attiecībā uz šiem grozījumiem „par” 
nobalsoja visi ERAB ES pilnvarnieki, tajā 
skaitā arī pilnvarnieks, kas pārstāv Eiropas 
Savienību.

(3) Ar Rezolūciju Nr. 137 un Nr. 138, kas 
pieņemta 2011. gada 30. septembrī, ERAB 
valde nobalsoja par ERAB dibināšanas 
nolīguma vajadzīgajiem grozījumiem, kas 
ļauj paplašināt ERAB darbību, aptverot 
Vidusjūras dienvidu un austrumu reģionu, 
vienlaikus saglabājot tās saistības 
attiecībā uz pašreizējām darbības valstīm.
Attiecībā uz šiem grozījumiem „par” 
nobalsoja visi ERAB ES pilnvarnieki, tajā 
skaitā arī pilnvarnieks, kas pārstāv Eiropas 
Savienību.

Or. en
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Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Pirms ERAB iesaistās kādā no 
potenciālajām jaunajām darbības valstīm, 
tā būtu jāmudina veikt detalizētus 
tehniskos novērtējumus par attiecīgajā 
valstī pastāvošajiem ekonomiskajiem un 
politiskajiem apstākļiem, tostarp 
novērtējumu par to, kā šīs valsts ievēro 
ERAB dibināšanas nolīguma 1. panta 
principus — daudzpartiju demokrātiju, 
plurālismu un tirgus ekonomiku, kā arī 
novērtējumu par pārejas posma 
trūkumiem un izvērtējumu par citu 
starptautisku finanšu iestāžu darbību 
valstī un prioritātēm, saistībā ar kurām 
ERAB varētu vislabāk izmantot savas 
unikālās zināšanas un prasmes.
Sagatavojot šos novērtējumus, Savienības 
pārstāvjiem ERAB pārvaldes struktūrās 
būtu jāmudina ERAB pilnībā ņemt vērā 
Savienības un plašākas starptautiskās 
sabiedrības uzskatus.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Savienības pārstāvjiem ERAB 
pārvaldes struktūrās būtu jāmudina 
ERAB neveikt aizdevumu operācijas
valstīs, kurās trūkst politiskās atbildības, 
kurās tiek pārkāptas pilsoniskās tiesības 
un cilvēktiesības un ir augsts korupcijas 
līmenis.
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Or. en

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
5.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5c) Savienības pārstāvjiem ERAB 
pārvaldes struktūrās būtu jāmudina 
ERAB veicināt ilgtspējīgu attīstību un 
sekmēt pāreju uz tādu tirgus ekonomiku, 
kurai raksturīga energoefektivitāte un 
sociālā iekļaušana.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
5.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5d) Ar Rezolūciju Nr. 134, kas pieņemta 
2011. gada 21. maijā, ERAB valde 
uzsvēra, ka plānotā ERAB pilnvaru 
paplašināšana ir jānodrošina, neprasot 
tās kapitāla daļu turētājiem veikt papildu 
kapitāla ieguldījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
5.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5e) Savienības pārstāvjiem ERAB 
pārvaldes struktūrās būtu jāmudina 
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ERAB panākt, ka tās darbības ir vērstas 
uz atbalstu Vidusjūras dienvidu un 
austrumu reģiona potenciālo darbības 
valstu pārejai uz labi funkcionējošu, 
ilgtspējīgu un modernu tirgus ekonomiku.
Šajā sakarībā ERAB katru gadu pirms 
piecgades kapitāla resursu pārskatīšanas 
būtu jāziņo par darbības rezultātiem un 
jāveic visaptverošs novērtējums par ERAB 
ietekmi uz šādas ekonomikas izveidi.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants

ERAB pilnvarnieks, kas pārstāv Eiropas 
Savienību, katru gadu ziņo Eiropas 
Parlamentam par ERAB darbības 
paplašināšanu, aptverot Vidusjūras 
dienvidu un austrumu reģiona valstis, jo 
īpaši saistībā ar ERAB devumu pārejai uz 
tādu tirgus ekonomiku, kurai raksturīga 
sociālā iekļaušana un energoefektivitāte, 
vienlaikus ievērojot pilsoniskās tiesības 
un cilvēktiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
2.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b pants
Pirms palīdzības sniegšanas Vidusjūras 
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dienvidu un austrumu reģiona valstīm 
Komisija veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai mudinātu ERAB veikt 
detalizētu tehnisko novērtējumu par 
attiecīgajā valstī pastāvošajiem 
ekonomiskajiem un politiskajiem 
apstākļiem.
Komisija veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai mudinātu ERAB sniegt 
palīdzību Vidusjūras dienvidu un 
austrumu reģiona valstīm saskaņā ar 
ERAB dibināšanas nolīguma 1. pantu un 
neveikt vērienīgas aizdevumu operācijas 
valstīs, kurās trūkst politiskās atbildības, 
tiek pārkāptas pilsoniskās tiesības un 
cilvēktiesības vai ir augsts korupcijas 
līmenis.
Komisija veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai mudinātu ERAB neveikt 
darbības, kas ir pretrunā Eiropas politikai 
pilsonisko tiesību un cilvēktiesību jomā, 
un atbalstīt projektus, kuri veicina 
ilgtspējīgu attīstību.

Or. en
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PIELIKUMS: Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas dibināšanas 
nolīguma grozījumi

Bankas dibināšanas nolīguma 1. pantu aizstāj ar šādu:
„1. pants

MĒRĶIS
Sniedzot ieguldījumu ekonomikas attīstībā un rekonstrukcijā, bankas mērķis ir sekmēt pāreju 
uz atklātu, uz tirgu orientētu ekonomiku un veicināt privāto un uzņēmējdarbības iniciatīvu 
Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs, kas atzīst un ievēro daudzpartiju demokrātijas, 
plurālisma un tirgus ekonomikas principus. Saskaņā ar šiem pašiem nosacījumiem bankas 
mērķi var īstenot arī Mongolijā un Vidusjūras dienvidu un austrumu reģiona dalībvalstīs, kā 
to banka nosaka pēc balsojuma, kurā „par” nobalsojuši ne mazāk kā divas trešdaļas 
pilnvarnieku, kas pārstāv ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no dalībnieku kopējām balsstiesībām.
Līdz ar to visas atsauces šajā nolīgumā un tā pielikumos uz Centrāleiropas un Austrumeiropas 
valstīm, valstīm, kas atrodas Centrāleiropā un Austrumeiropā, saņēmējvalsti (vai 
saņēmējvalstīm) vai saņēmēju dalībvalsti (vai dalībvalstīm) attiecas arī uz Mongoliju, kā arī 
uz ikvienu no šādām Vidusjūras dienvidu un austrumu reģiona valstīm.”

Bankas dibināšanas nolīguma 18. pantu aizstāj ar šādu:
„18. pants

ĪPAŠIE FONDI
1. i) Banka var piekrist pārvaldīt īpašos fondus, kas paredzēti, lai īstenotu bankas mērķi, un 
kas iekļaujas bankas funkcijās saņēmējvalstīs un potenciālajās saņēmējvalstīs. Šāda īpaša 
fonda pārvaldīšanas izmaksas pilnībā sedz no šāda īpašā fonda.
ii) Šā punkta i) apakšpunkta nolūkos pēc tāda dalībnieka lūguma, kas nav saņēmējvalsts, 
valde var nolemt, ka šāds dalībnieks kvalificējas kā potenciāla saņēmējvalsts uz tādu 
ierobežotu periodu un saskaņā ar tādiem noteikumiem, kādi šķiet ieteicami. Šādu lēmumu var 
pieņemt, ja par to nobalso vismaz divas trešdaļas pilnvarnieku, kas pārstāv ne mazāk kā trīs 
ceturtdaļas no dalībnieku kopējām balsstiesībām.
iii) Lēmumu atļaut dalībniekam kvalificēties kā potenciālai saņēmējvalstij var pieņemt tikai
tad, ja šāds dalībnieks spēj izpildīt prasības, lai kļūtu par saņēmējvalsti. Šādas prasības ir 
noteiktas šā nolīguma 1. pantā, kā tas formulēts šāda lēmuma pieņemšanas brīdī vai kā tas tiks 
formulēts brīdī, kad stāsies spēkā grozījumi, ko šāda lēmuma pieņemšanas brīdī jau būs 
apstiprinājusi valde.
iv) Ja potenciāla saņēmējvalsts nav kļuvusi par saņēmējvalsti līdz ii) apakšpunktā minētā 
termiņa beigām, banka nekavējoties beidz visas īpašās darbības šajā valstī, izņemot tās, kas 
saistītas ar īpašā fonda aktīvu pienācīgu realizēšanu, glabāšanu un saglabāšanu un tādu 
saistību nokārtošanu, kas radušās saistībā ar tiem.
2. Īpašos fondus, kuru pārvaldīšanai banka piekritusi, var izlietot saņēmējvalstīs un 
potenciālajās saņēmējvalstīs tādā veidā un ar tādiem noteikumiem, kas ir saderīgi ar bankas 
mērķi un funkcijām, pārējiem piemērojamiem šā nolīguma noteikumiem, kā arī ar nolīgumu 
vai nolīgumiem, kuri attiecas uz šādiem fondiem.
3. Banka pieņem noteikumus, kuri var būt nepieciešami, lai izveidotu, pārvaldītu un lietotu 
katru šādu īpašo fondu. Šādi noteikumi atbilst šā nolīguma normām, izņemot tās normas, 
kuras nepārprotami ir piemērojamas vienīgi bankas parastajām darbībām.”
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) dibināta 1990. gadā, lai pēc 
komunistisko režīmu masveida sabrukšanas atbalstītu tirgus ekonomikas veidošanos reģionos 
no Centrāleiropas līdz Centrālāzijai. Lai ilgtermiņā īstenotu mērķi sekmēt Centrāleiropas un 
Austrumeiropas valstu pāreju uz atvērtu, uz tirgu orientētu ekonomiku un veicināt privātu un 
uzņēmējdarbības iniciatīvu, banka palīdz saņēmējām dalībvalstīm īstenot strukturālas un 
sektorālas ekonomiskās reformas, tostarp demonopolizāciju, decentralizāciju un privatizāciju, 
un veicināt šo valstu ekonomikas pilnīgu integrāciju starptautiskajā ekonomikā. Saskaņā ar 
ERAB dibināšanas nolīgumu to nodrošina, veicot šādus pasākumus:

– veicinot produktīva un konkurētspējīga privātā sektora, jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu, 
izveidi, attīstīšanu un paplašināšanu;

– piesaistot vietējo un ārvalstu kapitālu un pieredzējušu vadību;
– sekmējot ienesīgus ieguldījumus, ieskaitot pakalpojumu un finanšu sektorā, kā arī saistītā 
infrastruktūrā, ja tas nepieciešams, lai atbalstītu privātās un uzņēmējdarbības iniciatīvas, 
tādējādi atbalstot konkurētspējīgu apstākļu radīšanu un paaugstinot produktivitāti un dzīves 
līmeni un uzlabojot darba apstākļus;

– sniedzot tehnisku atbalstu attiecīgu projektu sagatavošanā, finansēšanā un īstenošanā gan kā 
atsevišķiem projektiem, gan īpašu ieguldījumu programmu ietvaros;

– stimulējot un veicinot kapitāla tirgus attīstību;
– sniedzot atbalstu atbilstīgiem un ekonomiski īstenojamiem projektiem, kuros darbojas 
vairāk nekā viena saņēmējvalsts;

– visā savas darbības spektrā veicinot videi nekaitīgu un ilgtspējīgu attīstību.

Tās dibinātāji bija Eiropas Savienība kopā ar Eiropas Investīciju banku (EIB) un visām tā 
brīža ES dalībvalstīm. Šobrīd ERAB īpašnieki ir 63 valstis, ES un EIB. Tādus projektus, ko 
tirgus nevar pilnībā finansēt, ERAB atbalsta 29 darbības valstīs, galvenokārt privātajā sektorā.
Turklāt grūtajos finanšu apstākļos lielākās reitinga aģentūras nesen bankai atkārtoti piešķīra 
stabilu AAA kredītreitingu.

Reaģējot uz arābu pavasari un cerībām, ko tas raisīja saistībā ar pāreju uz labi funkcionējošu 
demokrātiju Vidusjūras dienvidu un austrumu reģiona valstīs, valde pieprasīja un vienbalsīgi 
apstiprināja priekšlikumu par ERAB darbības ģeogrāfisko paplašināšanu, saglabājot tās 
saistības attiecībā uz pašreizējām darbības valstīm. ERAB ātri reaģēja, izveidojot pārejas 
mehānismus, lai nodrošinātu tehnisku palīdzību un veiktu līdzīgas darbības Ēģiptē, Marokā, 
Tunisijā un Jordānijā, kamēr vajadzīgie ERAB nolīguma grozījumi nav vēl ratificēti.

Starptautiskā sabiedrība, tostarp visas dalībvalstis, Komisija un citas ES iestādes, ir 
mudinājusi ERAB pievienoties ekonomiskajai reakcijai uz politiskajiem notikumiem 
Vidusjūras dienvidu un austrumu reģionā, balstoties uz tās pieredzi, kas gūta, atbalstot 
ekonomikas pārveidi Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs, kā arī Centrālāzijā pēc 
komunisma sabrukuma.
ES un G8 ir arī mudinājušas ERAB atbalstīt iesaistīšanos reģiona jautājumu risināšanā un 
apņēmās sadarboties ar banku, lai izveidotu „īpašu pārejas mehānismu”, kas ļautu bankai 
darbību paplašinātā reģiona valstīs sākt pēc iespējas agrāk.



PR\894347LV.doc 15/16 PE483.759v01-00

LV

Viena no tēmām nākamajā G20 augstākā līmeņa sanāksmē, kas notiks no 2012. gada 18. un 
19. maijā, būs ERAB pilnvaru paplašināšana attiecībā uz darbības ģeogrāfisko apgabalu, 
aptverot Vidusjūras dienvidu un austrumu reģionu. Ņemot vērā ES stingro politisko atbalstu 
arābu pavasarim un uzsverot vajadzību atbalstīt demokratizācijas procesu visaugstākajā 
politiskajā līmenī, apstiprinot ERAB darbības paplašināšanu, ES pildīs solījumu aktīvi 
atbalstīt arābu pavasari.

Tomēr ir daži aspekti, kas jāņem vērā. Vidusjūras dienvidu un austrumu reģiona valstis ļoti 
atšķiras no bijušajām Austrumu bloka valstīm, kur ERAB darbojusies līdz šim. Vidusjūras 
dienvidu un austrumu reģiona valstīm ir daudzas raksturīgas īpašības, kuras, visticamāk, 
ietekmēs šo valstu politisko virzību un kuru dēļ politikas un ekonomikas saistība šajā reģionā 
atšķiras no tās, kāda ir bijušajās komunistiskajās valstīs. Galvenās atšķirības, kas ietekmēs 
Vidusjūras dienvidu un austrumu reģiona valstu politisko ekonomiku, ir atšķirīgs pārejas 
posma sākumpunkts, ekonomiskās problēmas, kas atšķiras no tām, kuras bija aktuālas 
bijušajās komunistiskajās valstīs (kurās nebija privātā sektora), augstāks elektorāta nabadzības 
un analfabētisma līmenis, individuālas iniciatīvas trūkums un spēcīgas ES pozīcijas, lai 
veicinātu politiskās reformas, trūkums. Lai darbotos šajos īpašajos Vidusjūras dienvidu un 
austrumu reģiona valstu apstākļos, ERAB būs jāizmanto pielāgota pieeja, ņemot vērā 
revolucionāro situāciju, islāma un islāma partiju nozīmi, kā arī militāro spēku un 
monarhistisko politisko sistēmu nozīmi dažās valstīs.

Pirms ERAB sāk darboties šā reģiona valstī, ir jāveic precīzs tehniskais novērtējums par 
attiecīgo valsti, tostarp politiskās atbildības, tiesiskuma un korupcijas novērtējums, un ir 
jāizvērtē situācija pilsonisko tiesību un cilvēktiesību jomā. Ja novērtējums ir negatīvs, ERAB 
valdei jāpieņem lēmums nefinansēt projektus attiecīgajā valstī.

ERAB izstrādājusi jaunu kalibrētu pieeju attiecībā uz Vidusjūras dienvidu un austrumu 
reģionu, kura sastāv no trīs intervences posmiem: sadarbības fondiem, īpašajiem fondiem un 
parastajiem kapitāla resursiem. ERAB atbalsta dažādo līmeņu sīkāks apraksts ir sniegts 
Komisijas paskaidrojuma rakstā par šo dokumentu.

Gaidot, kad stāsies spēkā bankas dibināšanas nolīguma 1. pants (ar grozījumiem), un, lai 
varētu agrāk iesaistīt ERAB darbībā Vidusjūras dienvidu un austrumu reģionā, ierosinātais 
bankas dibināšanas nolīguma 18. panta grozījums ļautu ERAB atsevišķās paplašinātā reģiona 
valstīs veikt darbības, ko finansē no īpašā fonda līdzekļiem.

Bankas dibināšanas nolīguma 18. pants ir jāgroza, lai paplašinātu bankas darbību nolūkā 
panākt, ka ERAB potenciālajās palīdzības saņēmējvalstis var izmantot īpašos fondus, un 
noteik, ka ERAB dalībnieks var kļūt par potenciālu saņēmējvalsti, ja to ar kvalificētu balsu 
vairākumu apstiprina ne mazāk kā 2/3 pilnvarnieku, kas pārstāv ne mazāk kā 75 % no kopējā 
balsu skaita. Turklāt, kad valde nolemj, ka dalībniekam jākļūst par potenciālu saņēmējvalsti, 
tai būtu arī jāizlemj, cik ilgu laiku attiecīgie īpašie fondi attiecīgajam dalībniekam būs 
pieejami.

ERAB darbības ģeogrāfiskā apgabala paplašināšanai, aptverot Vidusjūras dienvidu un 
austrumu reģionu, nebūs vajadzīgi papildu kapitāla ieguldījumi, tā neskars paredzēto ERAB 
darbību jomu un ietekmi pašreizējās saņēmējvalstīs, un tā būs pilnībā saskaņota ar 
starptautiskām finanšu iestādēm, kas darbojas šajā reģionā.
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Es atbalstu priekšlikumu par ERAB darbības ģeogrāfiskā apgabala paplašināšanu, aptverot 
Vidusjūras dienvidu un austrumu reģiona valstis, jo, manuprāt, ERAB finansētie projekti būs 
stingrs pamats, uz kā veidot atvērtā tirgus ekonomiku šajās valstīs.


