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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 



PR\894347NL.doc 3/18 PE483.759v01-00

NL

INHOUD

Blz.

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT................5

BIJLAGE: Wijzigingen in de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor 
Wederopbouw en Ontwikkeling............................................................................................14

TOELICHTING ...................................................................................................................16



PE483.759v01-00 4/18 PR\894347NL.doc

NL



PR\894347NL.doc 5/18 PE483.759v01-00

NL

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
wijzigingen in de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor 
Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) waardoor het geografische werkingsgebied 
van de werkzaamheden van de EBWO wordt uitgebreid tot het zuidelijke en oostelijke 
Middellandse Zeegebied
(COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0905),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 212 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0523/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van 
de Commissie internationale handel (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. hecht zijn goedkeuring aan de bij deze resolutie gevoegde verklaring;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Het zuidelijke en oostelijke 
Middellandse Zeegebied bestaat uit de 
landen die een kust aan de Middellandse 
Zee hebben, alsook Jordanië, dat nauw 
met dit gebied is verweven.
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Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) Sinds haar oprichting in 1990 
heeft de Europese Bank voor 
Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) 
de Midden- en Oost-Europese landen 
bijgestaan bij de overgang naar een open 
markteconomie en de bevordering van 
particulier initiatief en 
ondernemingsgeest, en daarmee heeft zij 
een waardevolle bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van die landen. Na de 
gebeurtenissen die tot de "Arabische 
lente" hebben geleid, hebben landen van 
het zuidelijke en oostelijke Middellandse 
Zeegebied maatregelen genomen om hun 
overheidsapparaat en hun economie te 
hervormen. Tijdens dit overgangsproces 
zouden deze landen profijt kunnen 
trekken van de ervaring en deskundigheid 
van de EBWO.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Als reactie op de gebeurtenissen van 
2011 in het zuidelijke en oostelijke 
Middellandse Zeegebied hebben de 
Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger 
in maart 2011 een gezamenlijke 
mededeling gedaan waarin zij wezen op de 
sterke politieke en economische steun van 

(1) Als reactie op de gebeurtenissen van 
2011 in het zuidelijke en oostelijke 
Middellandse Zeegebied hebben de 
Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger 
in maart 2011 een gezamenlijke 
mededeling gedaan waarin zij wezen op de 
sterke politieke en economische steun van 
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de EU voor de regio, en zij de 
mogelijkheid vermeldden het mandaat van 
de EBWO uit te breiden tot de zuidelijke 
buurlanden, daarbij voortbouwend op de 
ervaring die zij de afgelopen twintig jaar 
heeft opgedaan. De inhoud van deze 
gezamenlijke mededeling werd in grote 
trekken onderschreven door de Europese 
Raad van 24/25 maart 2011. Het Europees 
Parlement heeft in zijn resolutie van 7 
april 2011 over de herziening van het 
Europees nabuurschapsbeleid - de 
zuidelijke dimensie, de EBWO verzocht 
haar statuten te wijzigen opdat zij kan 
deelnemen aan het verlenen van 
financiële bijstand.

de EU voor de regio, en zij de 
mogelijkheid vermeldden het mandaat van 
de EBWO uit te breiden tot de zuidelijke 
buurlanden, daarbij voortbouwend op de 
ervaring die zij de afgelopen twintig jaar 
heeft opgedaan. De inhoud van deze 
gezamenlijke mededeling werd in grote 
trekken onderschreven door de Europese 
Raad van 24/25 maart 2011.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het Europees Parlement heeft in 
zijn resolutie van 7 april 2011 over de 
herziening van het Europees 
nabuurschapsbeleid – de zuidelijke 
dimensie, de EBWO verzocht haar 
statuten te wijzigen opdat zij kan 
deelnemen aan het verlenen van 
financiële bijstand.

Or. en
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Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De uitbreiding van de EBWO tot 
het zuidelijke en oostelijke Middellandse 
Zeegebied geeft blijk van de steun van 
internationale gemeenschap voor de 
Arabische lente en vormt een reactie op de 
daardoor ontstane hoop op een overgang 
naar goed functionerende democratieën 
in de landen van dit gebied.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Door op 30 september 2011 de 
resoluties 137 en 138 aan te nemen, stemde 
de Raad van Gouverneurs van de EBWO 
voor de noodzakelijke wijzigingen in de 
Overeenkomst tot oprichting van de 
EBWO om het gebied waar de EBWO 
werkzaam is, te kunnen uitbreiden tot de 
landen van het zuidelijke en oostelijke 
Middellandse Zeegebied. Alle gouverneurs 
van de EBWO voor de EU, met inbegrip 
van de gouverneur die de Europese Unie 
vertegenwoordigt, stemden voor deze 
wijziging.

(3) Door op 30 september 2011 de 
resoluties 137 en 138 aan te nemen, stemde 
de Raad van Gouverneurs van de EBWO 
voor de noodzakelijke wijzigingen in de 
Overeenkomst tot oprichting van de 
EBWO om het gebied waar de EBWO 
werkzaam is, te kunnen uitbreiden tot de 
landen van het zuidelijke en oostelijke 
Middellandse Zeegebied, terwijl hij trouw 
blijft aan zijn verbintenissen ten aanzien 
van de huidige ontvangende landen. Alle 
gouverneurs van de EBWO voor de EU, 
met inbegrip van de gouverneur die de 
Europese Unie vertegenwoordigt, stemden 
voor deze wijziging.

Or. en



PR\894347NL.doc 9/18 PE483.759v01-00

NL

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Voordat de EBWO activiteiten 
ontplooit in een van haar potentiële 
nieuwe ontvangende landen, moet zij 
ertoe worden aangemoedigd 
gedetailleerde technische beoordelingen 
van de economische en politieke 
omstandigheden in het desbetreffende 
land uit te voeren, onder meer van de 
gehechtheid van het land aan de in artikel 
1 van de Overeenkomst tot oprichting van 
de EBWO neergelegde beginselen van een 
democratie met een meerpartijenstelsel, 
pluralisme en een markteconomie, alsook 
van de overgangskloven, de activiteiten 
die andere internationale financiële 
instellingen in het land uitvoeren, en de 
prioritaire gebieden waar de EBWO het 
beste gebruik kan maken van haar unieke 
kennis en vaardigheden. Bij de uitvoering 
van deze beoordelingen moeten de
vertegenwoordigers van de Unie in de 
bestuursorganen van de EBWO de EBWO 
ertoe aanmoedigen ten volle rekening te 
houden met de zienswijzen van de Unie en 
de ruimere internationale gemeenschap.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) De vertegenwoordigers van de Unie 
in de bestuursorganen van de EBWO 
moeten de EBWO ertoe aanmoedigen 
geen leningen te verstrekken in landen 
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waar te weinig politieke verantwoording 
wordt afgelegd, waar de burgerrechten en 
de mensenrechten worden geschonden en 
waar veel corruptie blijft bestaan.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quater) De vertegenwoordigers van de 
Unie in de bestuursorganen van de 
EBWO moeten de EBWO ertoe 
aanmoedigen duurzame ontwikkeling te 
stimuleren en de overgang naar een 
energie-efficiënte en sociaal inclusieve 
markteconomie te bevorderen.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quinquies) In Resolutie 134 van 21 mei 
2011 benadrukte de Raad van 
Gouverneurs van de EBWO dat de 
geplande uitbreiding van het mandaat van 
de EBWO moet worden gerealiseerd 
zonder dat er een extra kapitaalinbreng 
van haar aandeelhouders nodig is.

Or. en
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Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 sexies) De vertegenwoordigers van de 
Unie in de bestuursorganen van de 
EBWO moeten de EBWO ertoe 
aanmoedigen ervoor te zorgen dat haar 
activiteiten erop gericht zijn de 
toekomstige ontvangende landen in het 
zuidelijke en oostelijke Middellandse 
Zeegebied te steunen bij hun overgang 
naar een goed functionerende, duurzame 
en moderne markteconomie. De EBWO 
moet in dit verband jaarlijks verslag 
uitbrengen over haar prestaties en moet 
vóór haar vijfjaarlijkse controle van de 
kapitaalmiddelen een uitvoerige 
beoordeling van haar effect op de 
totstandbrenging van dergelijke 
economieën verrichten.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis

De gouverneur van de EBWO die de Unie 
vertegenwoordigt, brengt jaarlijks verslag 
uit aan het Europees Parlement over de 
uitbreiding van de werkzaamheden van de 
EBWO tot het zuidelijke en oostelijke 
Middellandse Zeegebied, en met name 
over de bijdrage van de EBWO tot de 
overgang naar een sociaal inclusieve 
markteconomie en duurzame energie, 
waarbij erop wordt toegezien dat de 
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burgerrechten en de mensenrechten bij 
haar werkzaamheden worden 
geëerbiedigd.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 ter
Met betrekking tot de landen van het 
zuidelijke en oostelijke Middellandse 
Zeegebied neemt de Commissie, alvorens 
deze landen steun te verlenen, alle nodige 
maatregelen om de EBWO ertoe aan te 
moedigen een gedetailleerde technische 
beoordeling van de economische en 
politieke omstandigheden in het 
desbetreffende land uit te voeren.
De Commissie neemt alle nodige 
maatregelen om de EBWO ertoe aan te 
moedigen alleen steun te verlenen aan de 
landen van het zuidelijke en oostelijke 
Middellandse Zeegebied die artikel 1 van 
de Overeenkomst tot oprichting van de 
EBWO in acht nemen en geen 
grootschalige leningen te verstrekken in 
landen waar te weinig politieke 
verantwoording wordt afgelegd, waar de 
burgerrechten en de mensenrechten 
worden geschonden of waar veel corruptie 
blijft bestaan.
De Commissie neemt alle nodige 
maatregelen om de EBWO ertoe aan te 
moedigen geen werkzaamheden te 
verrichten die in strijd zijn met het 
Europese beleid inzake burgerrechten en 
mensenrechten, en projecten te steunen 
die duurzame ontwikkeling stimuleren.
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Or. en
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BIJLAGE: Wijzigingen in de Overeenkomst tot oprichting van de Europese 
Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling

Artikel 1 van de Overeenkomst tot oprichting van de Bank wordt vervangen door de volgende 
tekst:

"Artikel 1
DOEL

De Bank heeft met haar bijdrage aan de economische vooruitgang en de wederopbouw ten 
doel de overgang naar een open markteconomie te bevorderen en het particuliere initiatief en 
de ondernemingsgeest aan te moedigen in de Centraal- en Oost-Europese landen die de 
beginselen van een democratie met een meerpartijenstelsel, pluralisme en een markteconomie 
aanhangen en toepassen. Behoudens dezelfde voorwaarden kan het doel van de Bank ook 
worden verwezenlijkt in Mongolië en in lidstaten van het zuidelijke en oostelijke 
Middellandse Zeegebied zoals bepaald door een meerderheid van ten minste twee derde van 
de gouverneurs die ten minste drie vierde van het totale aantal stemmen van de leden 
vertegenwoordigen. Elke verwijzing in deze Overeenkomst en de bijlagen daarbij naar 
"Centraal- en Oost-Europese landen", "landen in Centraal- en Oost-Europa", "ontvangend 
land (of ontvangende landen)" of "ontvangende lidstaat (of lidstaten)" heeft derhalve ook 
betrekking op Mongolië en op elk van de landen van het zuidelijke en oostelijke Middellandse 
Zeegebied."

Artikel 18 van de Overeenkomst tot oprichting van de Bank wordt vervangen door de 
volgende tekst:
"Artikel 18

BIJZONDERE FONDSEN
1. i) De Bank kan het beheer op zich nemen van bijzondere fondsen die zijn bedoeld om bij te 
dragen aan de verwezenlijking van het doel van de Bank en die binnen haar taken vallen in 
haar ontvangende landen en potentiële ontvangende landen. De volledige kosten van het 
beheer van een zodanig bijzonder fonds worden ten laste van het desbetreffende bijzondere 
fonds gebracht.
ii) Voor de toepassing van alinea i) mag de Raad van Gouverneurs op verzoek van een lid dat 
geen ontvangend land is, besluiten dat dit lid als een potentieel ontvangend land wordt 
aangemerkt voor een beperkte periode en onder de voorwaarden die passend lijken. Dit 
besluit wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de gouverneurs
die ten minste drie vierde van het totale aantal stemmen van de leden vertegenwoordigen.
iii) Het besluit een lid als potentieel ontvangend land aan te wijzen, kan alleen worden 
genomen als dit lid voldoet aan de vereisten voor het verkrijgen van de status van ontvangend 
land. Deze vereisten zijn die welke vermeld zijn in artikel 1 van deze overeenkomst, zoals dit 
luidt op het ogenblik dat dit besluit wordt genomen, of zoals het zal luiden na de 
inwerkingtreding van een wijziging die op het ogenblik dat dit besluit wordt genomen, reeds 
door de Raad van Gouverneurs goedgekeurd is.
iv) Als een potentieel ontvangend land aan het einde van de in alinea ii) bedoeld periode nog 
geen ontvangend land is geworden, staakt de Bank terstond alle bijzondere werkzaamheden in 
dat land, behalve die welke nodig zijn voor het naar behoren te gelde maken, het in stand 
houden en het beschermen van de activa van het bijzondere fonds en het vereffenen van de 
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schulden die in dat verband zijn ontstaan.
2. Bijzondere fondsen die door de Bank zijn aanvaard, kunnen in haar ontvangende landen en 
potentiële ontvangende landen worden gebruikt op wijzen en op voorwaarden die verenigbaar 
zijn met het doel en de taken van de Bank, met de overige toepasselijke bepalingen van deze 
Overeenkomst en met de overeenkomst(en) betreffende bedoelde fondsen.
3. De Bank stelt de regels en voorschriften vast die noodzakelijk zijn voor het instellen, het 
beheer en het gebruik van elk bijzonder fonds. Die regels en voorschriften mogen niet in strijd 
zijn met de bepalingen van deze Overeenkomst, met uitzondering van de bepalingen die 
uitdrukkelijk alleen van toepassing zijn op de gewone werkzaamheden van de Bank."
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TOELICHTING

De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) werd in 1990 opgericht om
de ontwikkeling van markteconomieën van Midden-Europa tot Centraal-Azië te ondersteunen 
na de grootschalige ineenstorting van communistische regimes. Teneinde op de lange termijn 
te kunnen beantwoorden aan haar doel – het bevorderen van de overgang van de Midden- en 
Oost-Europees landen naar een open markteconomie en het aanmoedigen van het particuliere 
initiatief en de ondernemingsgeest – verleent de Bank de ontvangende landen bijstand bij de 
totstandbrenging van structurele en sectoriële economische hervormingen, waaronder 
demonopolisering, decentralisering en privatisering, om ertoe bij te dragen dat hun 
economieën volledig worden geïntegreerd in de internationale economie. Volgens de 
Overeenkomst tot oprichting van de EBWO wordt dit bewerkstelligd door:

- de bevordering van het ontstaan, de verbetering en de uitbreiding van productieve en 
concurrerende activiteiten en activiteiten in de particuliere sector, in het bijzonder kleine en 
middelgrote ondernemingen; 

- het aantrekken van binnenlands en buitenlands kapitaal en een ervaren leiding;
- de stimulering van productieve investeringen, ook in de dienstensector en de financiële 
sector, en in de bijbehorende infrastructuur, indien zulks noodzakelijk is ter aanmoediging 
van het particuliere initiatief en de ondernemingsgeest, aldus bijdragend tot het scheppen van 
een klimaat van concurrentie en het verhogen van de productiviteit, de levensstandaard en 
het verbeteren van arbeidsomstandigheden;

- de verlening van technische bijstand gericht op de voorbereiding, financiering en uitvoering 
van ter zake dienende projecten, hetzij afzonderlijk hetzij in het kader van specifieke 
investeringsprogramma's; 

- de stimulering en aanmoediging van de ontwikkeling van kapitaalmarkten; 
- de ondersteuning van gezonde en economisch levensvatbare projecten waarbij verscheidene 
ontvangende lidstaten zijn betrokken; 

- de bevordering, in al haar activiteiten, van een ecologisch verantwoorde en duurzame 
ontwikkeling. 

De Europese Unie, de Europese Investeringsbank (EIB) en alle toenmalige EU-lidstaten 
waren stichtende leden. De EBWO is momenteel in eigendom van 63 landen, de EU en de 
EIB. In 29 ontvangende landen ondersteunt de EBWO projecten, hoofdzakelijk in de 
particuliere sector, die niet ten volle door de markt kunnen worden gefinancierd. In een 
moeilijke financiële omgeving hebben de voornaamste ratingbureaus onlangs de AAA-
kredietbeoordeling van de Bank herbevestigd, met stabiele vooruitzichten.

In reactie op de Arabische lente en de daardoor ontstane hoop op een overgang naar goed 
functionerende democratieën in de landen van het zuidelijke en oostelijke Middellandse 
Zeegebied heeft de Raad van Gouverneurs om de uitbreiding van het geografische 
werkingsgebied van de EBWO verzocht en heeft hij deze unaniem goedgekeurd, terwijl hij 
trouw blijft aan zijn verbintenissen ten aanzien van de huidige ontvangende regio's. De 
EBWO heeft snel gereageerd en heeft overgangsmechanismen ingesteld om in Egypte, 
Marokko, Tunesië en Jordanië technische bijstand te verlenen en soortgelijke werkzaamheden 
te verrichten terwijl de nodige wijzigingen in de EBWO-overeenkomst worden geratificeerd.
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De internationale gemeenschap, waaronder alle lidstaten, de Commissie en de andere EU-
instellingen, heeft de EBWO aangespoord bij te dragen aan de economische reactie op de 
politieke gebeurtenissen in het zuidelijke en oostelijke Middellandse Zeegebied, daarbij 
voortbouwend op haar ervaring met het ondersteunen van de economische omschakeling van 
landen in Midden- en Oost-Europa, alsook in Centraal-Azië, na de ineenstorting van het 
communisme.
De EU en de G8 hebben de EBWO ook aangemoedigd om het engagement in het gebied te 
ondersteunen en hebben toegezegd met de Bank samen te werken aan de oprichting van een 
specifieke overgangsfaciliteit zodat de Bank zo snel mogelijk in landen van het uitgebreide 
gebied werkzaamheden kan beginnen te ontplooien.

De uitbreiding van het geografische werkingsgebied van de EBWO tot de landen van het 
zuidelijke en oostelijke Middellandse Zeegebied staat op de agenda van de komende G20-top 
op 18-19 mei 2012. De EU heeft haar sterke politieke steun aan de Arabische lente betuigd en 
heeft benadrukt dat het democratiseringsproces op het hoogste politieke niveau moet worden 
vooruitgeholpen. Door de uitbreiding van het geografische werkingsgebied van de EBWO 
goed te keuren, zal de EU haar belofte gestand doen om de Arabische lente actief te steunen.

Er moet echter op een aantal probleempunten worden gewezen. De landen van het zuidelijke 
en oostelijke Middellandse Zeegebied verschillen sterk van de vroegere Oostbloklanden waar 
de EBWO traditioneel actief was. Veel kenmerkende eigenschappen van de landen van het 
zuidelijke en oostelijke Middellandse Zeegebied zullen waarschijnlijk hun politieke traject 
beïnvloeden en maken dat politiek en economie zich in deze regio anders tot elkaar verhouden 
dan in het postcommunistische overgangsgebied. De belangrijkste verschillen die de politieke 
economie in het zuidelijke en oostelijke Middellandse Zeegebied zullen beïnvloeden, zijn de 
verschillende beginpunten van de overgang, de economische uitdagingen die verschillen van 
die in de postcommunistische landen (die geen noemenswaardige particuliere sector hadden), 
het grotere percentage armen en analfabeten onder de kiezers, het ontbreken van individueel 
leiderschap en het ontbreken van een stevige EU-verankering om politieke hervormingen aan 
te moedigen. Om deze specifieke omstandigheden in het zuidelijke en oostelijke 
Middellandse Zeegebied aan te pakken, zal de EBWO een aanpak op maat moeten volgen 
waarbij rekening wordt gehouden met de revolutionaire context, de rol van de islam en de 
moslimpartijen, de rol van het leger en de monarchale politieke structuren in een aantal van 
deze landen.

Alvorens een land leningen van de EBWO ontvangt, moet het een strenge technische 
beoordeling ondergaan, waarbij de politieke verantwoording, de rechtsstaat, de corruptie en 
de situatie van de burgerrechten en mensenrechten worden beoordeeld. Als een land geen 
positieve beoordeling krijgt, zal de Raad van Gouverneurs van de EBWO geen projecten in 
dat land financieren.

Voor het zuidelijke en oostelijke Middellandse Zeegebied heeft de EBWO een nieuwe, 
gekalibreerde aanpak ontwikkeld die uit drie interventiefasen bestaat: samenwerkingsfondsen, 
bijzondere fondsen en gewone kapitaalmiddelen. De verschillende niveaus van EBWO-steun 
worden nader beschreven in de toelichting van de Commissie bij dit dossier.

In afwachting van de inwerkingtreding van artikel 1 van de Overeenkomst tot oprichting van 
de Bank (zoals gewijzigd), en om de betrokkenheid van de EBWO in het zuidelijke en 
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oostelijke Middellandse Zeegebied te versnellen, zou de voorgestelde wijziging van artikel 18 
van de Overeenkomst tot oprichting van de Bank de EBWO in staat stellen in een aantal 
lidstaten van het uitgebreide gebied werkzaamheden uit te voeren die met bijzondere fondsen 
worden gefinancierd.

Artikel 18 van de Overeenkomst tot oprichting van de Bank moet worden gewijzigd om het 
gebruik van bijzondere fondsen in de potentiële ontvangende landen van de EBWO mogelijk 
te maken en om te bepalen dat de aanwijzing van een lid van de EBWO als een potentieel 
ontvangend land moet geschieden met de goedkeuring van een gekwalificeerde meerderheid 
van niet minder dan twee derde van de gouverneurs die samen niet minder dan 75% van het 
totale aantal stemmen vertegenwoordigen. Indien een Raad van Gouverneurs besluit dat een 
lid een potentieel ontvangend land moet worden, moet hij ook beslissen hoelang dit lid 
toegang tot de desbetreffende bijzondere fondsen mag hebben.

De uitbreiding van het geografische werkingsgebied van de EBWO tot de landen van het 
zuidelijke en oostelijke Middellandse Zeegebied zal worden gerealiseerd zonder dat er een 
extra kapitaalinbreng nodig is, zal de omvang en het effect van de werkzaamheden van de 
EBWO in de huidige ontvangende landen niet in gevaar brengen en zal volledig worden 
gecoördineerd met de internationale financiële instellingen die in de regio actief zijn.

Ik steun de uitbreiding van het geografische werkingsgebied van de EBWO tot de landen van 
het zuidelijke en oostelijke Middellandse Zeegebied omdat ik geloof dat de door de EBWO 
gefinancierde projecten een sterke grondslag zullen leggen voor een open markteconomie in 
deze landen.


