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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului 
referitoare la modificările aduse Acordului privind înființarea Băncii Europene pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în vederea extinderii domeniului de aplicare 
geografic al operațiunilor BERD la sudul și estul Mării Mediterane.
(COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0905),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 212 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 
Parlamentului European de către Comisie (C7-0523/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul 
Comisiei pentru comerț internațional (A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. aprobă declarația anexată la prezenta rezoluție;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Regiunea din sudul și estul Mării 
Mediterane include țările cu litoral la 
Marea Mediterană precum și Iordania, 
care este puternic integrată în această 
regiune.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul -1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) De la instituirea sa în 1990, Banca 
Europeană pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare a sprijinit țările din Europa 
Centrală și de Est în tranziția lor către o 
economie de piață și în promovarea 
inițiativei private și a spiritului 
antreprenorial, fapt care a contribuit 
semnificativ la dezvoltarea acelor țări.  În 
urma evenimentelor care au condus la 
„Primăvara arabă ”, țările din sudul și 
estul Mării Mediterane au luat măsuri în 
vederea transformării administrației 
publice și a economiilor lor. În decursul 
procesului de tranziție, acele țări pot 
beneficia de experiența și competența 
BERD.   

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Ca răspuns la evenimentele care au avut 
loc în 2011 în regiunea sudică și estică a 
Mării Mediterane, în martie 2011, Comisia 
și Înaltul Reprezentant au prezentat o 
comunicare comună pentru a marca 
sprijinul politic și economic puternic oferit 
de UE în regiune, care include o opțiune 
privind extinderea mandatului BERD la 
țările din vecinătatea sudică, pe baza 
experienței din ultimii 20 de ani a acestei 
bănci. Consiliul European din 24-25 martie 
2011 și-a exprimat sprijinul larg pentru 
conținutul acestei comunicări comune. În 
rezoluția sa din 7 aprilie 2011 privind 
revizuirea politicii europene de vecinătate 
– dimensiunea sudică, Parlamentul 
European a invitat BERD să își modifice 
statutul în vederea participării în cadrul 
procesului de asistență financiară.

(1) Ca răspuns la evenimentele care au avut 
loc în 2011 în regiunea sudică și estică a 
Mării Mediterane, în martie 2011, Comisia 
și Înaltul Reprezentant au prezentat o 
comunicare comună pentru a marca 
sprijinul politic și economic puternic oferit 
de UE în regiune, care include o opțiune 
privind extinderea mandatului BERD la 
țările din vecinătatea sudică, pe baza 
experienței din ultimii 20 de ani a acestei 
bănci. Consiliul European din 24-25 martie 
2011 și-a exprimat sprijinul larg pentru 
conținutul acestei comunicări comune.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În rezoluția sa din 7 aprilie 2011 
referitoare la revizuirea politicii europene 
de vecinătate – dimensiunea sudică, 
Parlamentul European a invitat BERD să 
își modifice statutul în vederea participării 
la procesul de asistență financiară.

Or. en
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Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Extinderea mandatului BERD către 
regiunea din sudul și estul Mării 
Mediterane reprezintă o modalitate prin 
care comunitatea internațională își 
manifestă sprijinul pentru „Primăvara 
arabă”și reprezintă un răspuns la 
speranțele de tranziție către o democrație 
funcțională în țările din acea regiune.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin rezoluțiile 137 și 138 adoptate la 
30 septembrie 2011, Consiliul 
guvernatorilor BERD a votat în favoarea 
modificărilor necesare la Acordul de 
înființare a BERD, permițându-i să își 
extindă regiunea de intervenție la sudul și 
estul Mării Mediterane. Toți guvernatorii 
BERD reprezentând UE au votat în 
favoarea acestor modificări, inclusiv 
guvernatorul pentru Uniunea Europeană.

(3) Prin rezoluțiile 137 și 138 adoptate la 
30 septembrie 2011, Consiliul 
guvernatorilor BERD a votat în favoarea 
modificărilor necesare la Acordul de 
înființare a BERD, permițându-i să își 
extindă regiunea de intervenție la sudul și 
estul Mării Mediterane, menținându-și în 
același timp angajamentul față de țările în 
care își desfășoară activitatea în prezent.
Toți guvernatorii BERD reprezentând UE 
au votat în favoarea acestor modificări, 
inclusiv guvernatorul pentru Uniunea 
Europeană.

Or. en
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Amendamentul 7

Propunere de decizie
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Înainte ca BERD să se angajeze într-
o nouă țară de intervenție potențială, ar 
trebui încurajată întocmirea unor 
evaluări tehnice detaliate ale condițiilor 
economice și politice existente în țara 
respectivă, inclusiv:  o evaluare a 
angajamentului țării respective față de 
principiile democrației pluripartite, ale 
pluralismului și ale economiei de piață, 
astfel cum este prevăzut în articolul 1 din 
Acordul de înființare a BERD;  o 
evaluare a lacunelor în procesul de 
tranziție; și un raport cu privire la 
activitățile desfășurate de celelalte 
instituții financiare și la prioritățile în 
sprijinul cărora BERD ar putea valorifica 
la maxim cunoștințele și competențele 
sale unice. În pregătirea acestor evaluări, 
reprezentanții Uniunii din cadrul 
organismelor de conducere ale BERD ar 
trebui să încurajeze Banca să țină seama 
pe deplin de pozițiile Uniunii și ale 
comunității internaționale în ansamblu.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Considerentul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Reprezentanții Uniunii din cadrul 
organismelor de conducere ale BERD ar 
trebui să încurajeze Banca să nu mai 
acorde împrumuturi țărilor unde lipsește 
cultura răspunderii politice, unde 
drepturile omului și cele civile nu sunt 
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respectate și unde persistă încă un nivel 
ridicat de corupție.     

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Considerentul 5c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) Reprezentanții Uniunii din cadrul 
organismelor de conducere ale BERD ar 
trebui să încurajeze Banca în vederea 
promovării unei dezvoltări durabile și a 
favorizării trecerii la o economie de piață 
eficientă din punct de vedere energetic și 
incluzivă din punct de vedere social.  

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Considerentul 5d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5e) Prin rezoluția 134 adoptată la 21 mai 
2011, Consiliul Guvernatorilor BERD a 
subliniat faptul că extinderea planificată 
a mandatului BERD trebuie realizată fără 
aporturi adiționale de capital din partea 
acționarilor săi. 

Or. en
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Amendamentul 11

Propunere de decizie
Considerentul 5e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5e) Reprezentanții Uniunii din cadrul 
organismelor de conducere ale BERD ar 
trebui să încurajeze Banca să ia măsuri în 
vederea direcționării activităților sale 
către susținerea procesului de tranziție a 
potențialelor țări beneficiare din sudul și 
estul Mării Mediterane către economii de 
piață eficiente, sustenabile și moderne. În 
acest sens, BERD ar trebui să redacteze 
anual un raport privind  performanțele 
sale și ar trebui să desfășoare evaluări 
cuprinzătoare cu privire la impactul 
construirii unor astfel de economii înainte 
de realizarea analizelor cincinale ale 
resurselor sale de capital.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Articolul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a

Guvernatorul BERD reprezentând 
Uniunea raportează anual Parlamentului 
European cu privire la extinderea 
mandatului BERD către țările din sudul 
și estul Mării Mediterane, în special în 
ceea ce privește contribuția băncii la 
tranziția către o economie de piață 
incluzivă din punct de vedere social și 
eficientă din punct de vedere energetic, 
asigurând în același timp că drepturile 
omului și cele civice sunt respectate în 
cadrul operațiunilor sale.
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Or. en

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Articolul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2b
În ceea ce privește țările din sudul și estul 
Mării Mediterane, înainte de a oferi 
asistență unei țări anume, Comisia ia 
măsurile corespunzătoare pentru a 
încuraja BERD în vederea întocmirii unei 
evaluări tehnice detaliate a condițiilor 
economice și politice existente în țara 
respectivă.
Comisia ia măsurile corespunzătoare 
pentru a încuraja BERD în vederea 
acordării de asistență țărilor din sudul și 
estul Mării Mediterane conform 
articolului 1 din Acordul de înființare a 
BERD și în vederea abținerii de la 
operațiunile de acordare de credit pe 
scară largă în acele țări unde lipsește 
cultura răspunderii politice, unde 
drepturile omului și cele civile nu sunt 
respectate și unde corupția încă persistă. 
Comisia ia măsurile corespunzătoare 
pentru a încuraja BERD să nu 
întreprindă activități care pot intra în 
conflict cu politica europeană referitoare 
la drepturile omului și la cele civice, și 
pentru a sprijini proiecte care promovează 
dezvoltarea durabilă.

Or. en
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ANEXĂ: Modificări aduse Acordului privind înființarea Băncii Europene pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare

Articolul 1 din Acordul privind înființarea Băncii se înlocuiește cu următorul text: 
„Articolul 1

SCOP
Prin contribuirea la progresul și reconstrucția economică, Banca are drept scop sprijinirea 
tranziției către economia de piață și promovarea inițiativei private și a spiritului antreprenorial 
în țările din Europa Centrală și de Est care se angajează să respecte și care pun în aplicare 
principiile democrației pluripartite, ale pluralismului și ale economiei de piață. Sub rezerva 
acelorași condiții, obiectivul Băncii poate fi, de asemenea, pus în aplicare în Mongolia și în 
țările membre din sudul și estul Mării Mediterane, conform deciziei Băncii ca urmare a 
votului afirmativ a cel puțin două treimi dintre guvernatori, reprezentând nu mai puțin de trei 
sferturi din totalul voturilor atribuite membrilor. În consecință, orice trimitere în prezentul 
acord și anexele sale la «țări din Europa Centrală și de Est», la «țară (țări) beneficiară 
(beneficiare)» sau la «țară (țări) membră (membre) beneficiară (beneficiare)» se referă la 
Mongolia, precum și la fiecare dintre țările din sudul și estul Mării Mediterane.”

Articolul 18 din Acordul privind înființarea Băncii se înlocuiește cu următorul text: 
„Articolul 18

FONDURI SPECIALE
1. (i) Banca poate accepta administrarea fondurilor speciale destinate să servească scopului și 
care face parte din funcțiile Băncii în țările beneficiare și în țările potențial beneficiare. 
Costurile complete ale administrării oricăror astfel de fonduri speciale sunt suportate din acest 
fond special.
(ii) În sensul paragrafului (i), Consiliul guvernatorilor poate decide, la solicitarea unui 
membru care nu reprezintă o țară beneficiară, că membrul respectiv se califică pentru statutul 
de țară potențial beneficiară pentru o perioadă de timp limitată și în condiții care sunt 
considerate adecvate. O astfel de decizie trebuie luată ca urmare a votului afirmativ a cel puțin 
două treimi dintre guvernatori, reprezentând nu mai puțin de trei sferturi din totalul voturilor 
atribuite membrilor.
(iii) Decizia de a permite unui membru să se califice pentru statutul de țară potențial 
beneficiară poate fi luată numai în cazul în care respectivul membru este în măsură să 
îndeplinească cerințele pentru a deveni țara beneficiară. Aceste cerințe sunt cele prevăzute de 
articolul 1 din acest acord la momentul luării deciziei sau la momentul intrării în vigoare a 
unei modificări care a fost deja aprobată de Consiliul guvernatorilor la momentul deciziei în 
cauză.
(iv) Dacă o țară potențial beneficiară nu a devenit țară beneficiară la sfârșitul perioadei 
menționate la paragraful (ii), Banca își încheie imediat toate operațiunile speciale desfășurate
în țara respectivă, cu excepția celor legate de lichidarea ordonată, conservarea și prezervarea 
activelor fondului special și de îndeplinirea obligațiilor conexe.
2. Fondurile speciale acceptate de Bancă pot fi folosite în țările beneficiare și în țările 
potențial beneficiare în orice mod și în orice termeni și condiții în conformitate cu scopul și 
funcțiile Băncii, cu celelalte dispoziții relevante ale prezentului acord și cu acordul sau 
acordurile care reglementează astfel de fonduri.
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3. Banca adoptă normele și regulamentele impuse de instituirea, administrarea și folosirea 
fiecărui fond special. Aceste norme și regulamente trebuie să fie compatibile cu dispozițiile 
prezentului acord, cu excepția celor aplicabile doar operațiunilor curente ale Băncii.”
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EXPUNERE DE MOTIVE

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a fost înființată în 1990 pentru a 
sprijini dezvoltarea economiilor de piață din Europa Centrală până Asia Centrală în urma 
prăbușirii generalizate a regimurilor comuniste. Pentru a-și realiza pe termen lung scopul de a 
sprijini tranziția țărilor din Europa Centrală și de Est către economia de piață și de a promova 
inițiativa privată și spiritul antreprenorial, Banca sprijină țările membre beneficiare în punerea 
în aplicare a reformelor economice structurale și sectoriale, inclusiv demonopolizarea, 
descentralizarea și privatizarea, pentru a le ajuta economiile să se integreze pe deplin în 
economia internațională. Conform Acordului de înființare a BERD, aceasta se poate realiza 
prin: 

- promovarea instituirii, îmbunătățirii și extinderii activităților sectorului productiv, 
concurențial și privat, în special ale întreprinderilor mici și mijlocii; 

- mobilizarea capitalului autohton și străin și a personalului de conducere experimentat;
- sprijinirea investițiilor productive, inclusiv în sectorul serviciilor și în sectorul financiar și în 
infrastructura aferentă în cazul în care acest lucru este necesar pentru susținerea inițiativei 
private și a spiritului antreprenorial, sprijinind astfel crearea unui mediu concurențial și 
creșterea productivității, a nivelului de trai și îmbunătățirea condițiilor de muncă;

- acordarea de asistență tehnică pentru pregătirea, finanțarea și punerea în aplicare a 
proiectelor relevante, individuale sau în contextul unor programe specifice de investiție; 

- stimularea și încurajarea dezvoltării piețelor de capital; 
- sprijinirea proiectelor solide și economic viabile care antrenează mai multe țări membre 
beneficiare; 

- promovarea dezvoltării stabile și durabile din punct de vedere al mediului, în întreaga gamă 
a activităților sale; 

Membrii fondatori sunt Uniunea Europeană, Banca Europeană de Investiții (BEI) și toate 
statele membre ale UE de la vremea respectivă. BERD este deținută în momentul de față de 
63 de țări, de UE și de BEI. BERD sprijină în 29 de țări de intervenție realizarea de proiecte, 
în principal din sectorul privat, care nu pot fi finanțate integral de piață. Mai mult decât atât, 
într-un mediu financiar complex, ratingul AAA pe care îl deține BERD a fost recent 
reconfirmat, împreună cu o perspectivă stabilă, de către agențiile de rating importante.

Ca răspuns la „Primăvara arabă ” și la speranțele de tranziție către o democrație funcțională în 
țările din sudul și estul Mării Mediterane, Consiliul guvernatorilor a solicitat și a aprobat în 
unanimitate extinderea domeniului geografic de aplicare a activităților BERD, menținându-și 
în același timp angajamentul față de actualele  regiuni de intervenție.  BERD a reacționat 
prompt, instituind mecanisme de tranziție pentru a efectua operațiuni de asistență tehnică și de 
alte tipuri în Egipt, Maroc, Tunisia și Iordania, în timp ce modificările necesare la tratatul 
BERD sunt ratificate.

Comunitatea internațională, inclusiv toate statele membre, Comisia și celelalte instituții UE, 
au îndemnat BERD să participe la măsurile de ordin economic luate după evenimentele 
politice din regiunea din sudul și estul Mării Mediterane, contribuind cu experiența sa la 
sprijinirea procesului de transformare economică a țărilor din Europa Centrală și de Est, 
precum și a celor din Asia Centrală, după prăbușirea comunismului.
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De asemenea, atât UE, cât și G8 au încurajat BERD să sprijine angajamentele luate în regiune 
și s-au angajat să colaboreze cu Banca în direcția creării unui „instrument de tranziție 
specific”, care să permită demararea cât mai rapidă a operațiunilor băncii în țările din regiunea 
extinsă.

Unul dintre subiectele care vor fi discutate în cadrul următorului summit G20 din data de 18-
19 mai 2012 va fi extinderea domeniului geografic de aplicare a mandatului BERD către țările 
din sudul și estul Mării Mediterane. Ca urmare a sprijinului politic ferm al UE pentru 
„Primăvara arabă” și având în vedere necesitatea sprijinirii procesului de democratizare la cel 
mai înalt nivel politic, aprobarea extinderii mandatului BERD de către UE va reprezenta 
întărirea promisiunilor de a susține activ „Primăvara arabă.”

Cu toate acestea, trebuie menționate mai multe preocupări. Țările din sudul și estul Mării 
Mediterane diferă foarte mult de țările fostului bloc estic, acolo unde BERD și-a desfășurat 
activitatea până acum. Se pot enumera multe caracteristici distinctive ale țărilor din sudul și 
estul Mării Mediterane care le pot afecta traiectoriile politice și care influențează în mod 
diferit relația dintre politic și economic din această regiune, spre deosebire de regiunea 
asociată tranziției post comuniste. Diferențele-cheie care vor influența economia politică a 
țărilor din sudul și estul Mării Mediterane le reprezintă punctele de plecare diferite din cadrul 
tranziției; provocările de ordin economic diferite față de cele din țările post-comuniste (care 
nu aveau sector privat); incidența mai mare a sărăciei și a analfabetismului în cadrul 
electoratului; absența unei conduceri individuale; absența unei ancore stabile (UE) care să 
încurajeze reformele politice.  Pentru a se adresa acestor circumstanțe specifice țărilor din 
sudul și estul Mării Mediterane, BERD va trebui să adopte o abordare adaptată care va lua în 
considerare contextul revoluționar, rolul Islamului și al partidelor islamice, rolul armatei și al 
structurilor politice monarhice în unele dintre acele țări.

Înainte ca BERD să înceapă să își desfășoare activitatea într-o anumită țară, aceasta trebuie să 
fie supusă unei evaluări tehnice riguroase, care include evaluarea responsabilității politice, a 
statului de drept și a corupției și a statutului drepturilor omului și a celor civice.  În cazul în 
care o țară nu primește un răspuns pozitiv la această evaluare, Consiliul Guvernatorilor BERD 
nu va finanța proiecte în țara respectivă.

BERD a dezvoltat o nouă abordare calibrată pentru țările din sudul și estul Mării Mediterane, 
care include 3 etape de intervenție - fondurile de cooperare, fondurile speciale și resursele 
curente de capital. O descriere mai detaliată a diferitelor niveluri de sprijin oferit de BERD 
poate fi găsită în expunerea de motive a Comisiei la acest dosar.

Până la intrarea în vigoare a articolului 1 din Acordul privind înființarea Băncii (astfel cum a 
fost modificat) și pentru a permite o participare mai rapidă a BERD în sudul și estul Mării 
Mediterane, modificarea propusă a articolului 18 din Acordul privind înființarea Băncii ar 
permite ca BERD să desfășoare operațiuni finanțate din resursele aferente fondurilor speciale 
în anumite țări membre din regiunea extinsă.

Articolul 18 din Acordul privind înființarea Băncii trebuie modificat astfel încât să permită 
utilizarea fondurilor speciale în țările potențial beneficiare ale BERD, precum și să prevadă 
desemnarea unui membru al BERD ca țară potențial beneficiară cu aprobarea unei majorități 
calificate de cel puțin două treimi dintre guvernatori, reprezentând nu mai puțin de 75% din 
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totalul voturilor alocate. Mai mult, în cazul în care Consiliul guvernatorilor decide că un 
membru ar trebui să obțină statutul de țară potențial beneficiară, acesta ar trebui, de asemenea, 
să ia o decizie cu privire la durata perioadei în care respectivul membru poate accesa fondurile 
speciale relevante.

Extinderea domeniului geografic de aplicare a mandatului BERD către sudul și estul Mării 
Mediterane va fi realizată fără aporturi adiționale de capital, nu va compromite domeniul de 
aplicare stabilit și nici impactul operațiunilor BERD în actualele țări beneficiare și va fi 
coordonată pe deplin de către instituțiile financiare internaționale, care sunt active în regiune.

Susțin extinderea domeniului de aplicare geografic al BERD către țările din sudul și estul 
Mării Mediterane, întrucât consider că proiectele finanțate de BERD vor pune o bază solidă 
pentru o economie de piață deschisă în aceste țări.


