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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zmenách a doplneniach 
Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), ktorými sa rozširuje 
geografický rozsah pôsobenia EBOR o južné a východné Stredozemie.
(COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0905),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 212 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0523/2011),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre 
medzinárodný obchod (A7-0000/2012),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. schvaľuje vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie -1 (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-1) Južné a východné Stredozemie zahŕňa 
krajiny, ktoré majú pobrežie 
Stredozemného mora, ako aj Jordánsko, 
ktoré je úzko integrované do tohto 
regiónu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie -1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-1a) Od svojho založenia v roku 1990 
Európska banka pre obnovu a rozvoj 
(EBOR) pomáha stredoeurópskym a 
východoeurópskym krajinám v ich 
transformácii na hospodárstva 
orientované na otvorený trh a v podpore 
súkromných a podnikateľských iniciatív, 
a tým prináša cenný príspevok k rozvoju v 
týchto krajinách.  Po udalostiach 
vedúcich k arabskej jari prijali krajiny 
južného a východného Stredozemia kroky 
smerujúce k transformácii ich verejnej 
správy a hospodárstva. V tomto 
transformačnom procese by skúsenosti a 
expertíza EBOR mohli byť pre tieto 
krajiny prínosom.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Ako odpoveď na udalosti v roku 2011 v 
oblasti južného a východného 
Stredozemia Komisia a vysoký 
predstaviteľ predložili v marci 2011 
spoločné oznámenie, v ktorom sa naznačila 
silná politická a hospodárska podpora
Európskej únie tomuto regiónu vrátane 
možnosti rozšírenia mandátu EBOR, ktorý 
by sa vzťahoval aj na krajiny južného 
susedstva, a to v nadväznosti na jej 
skúsenosti za posledných 20 rokov. 
Európska rada v záveroch z 24. – 25. 
marca 2011 všeobecne schválila obsah 
tohto spoločného oznámenia. Európsky 
parlament vo svojom uznesení zo 7. apríla 
2011 o revízii južnej dimenzie európskej 
susedskej politiky vyzval EBOR na zmenu 
svojich stanov, aby sa mohla zúčastňovať 
na procese finančnej pomoci.

(1) Ako odpoveď na udalosti v roku 2011 v 
južnom a východnom Stredozemí Komisia 
a vysoký predstaviteľ predložili v marci 
2011 spoločné oznámenie, v ktorom sa 
naznačila silná politická a hospodárska 
podpora Európskej únie tomuto regiónu 
vrátane možnosti rozšírenia mandátu 
EBOR, ktorý by sa vzťahoval aj na krajiny 
južného susedstva, a to v nadväznosti na jej 
skúsenosti za posledných 20 rokov. 
Európska rada v záveroch z 24. – 25. 
marca 2011 všeobecne schválila obsah 
tohto spoločného oznámenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Európsky parlament vo svojom 
uznesení zo 7. apríla 2011 o revízii južnej 
dimenzie európskej susedskej politiky 
vyzval EBOR na zmenu jej stanov, aby sa 
mohla zúčastňovať na procese finančnej 
pomoci.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Rozšírenie pôsobenia EBOR o južné 
a východné stredozemie je vyjadrením 
podpory medzinárodného spoločenstva 
arabskej jari a odpoveďou na vieru, ktorú 
vkladá do transformácie krajín tohto 
regiónu na dobre fungujúce demokracie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Uzneseniami 137 a 138, ktoré boli 
prijaté 30. septembra 2011, Rada 
guvernérov EBOR hlasovala v prospech 
potrebných zmien a doplnení Dohody 
o založení EBOR, čím sa umožní rozšíriť 
oblasť pôsobenia EBOR o južné 
a východné Stredozemie. Všetci guvernéri 
EBOR za EÚ hlasovali v prospech týchto 
zmien a doplnení vrátane guvernéra 
zastupujúceho Európsku úniu.

(3) Uzneseniami 137 a 138, ktoré boli 
prijaté 30. septembra 2011, Rada 
guvernérov EBOR hlasovala v prospech 
potrebných zmien a doplnení Dohody 
o založení EBOR, čím sa umožní rozšíriť 
oblasť pôsobenia EBOR o južné 
a východné Stredozemie, pričom si bude aj 
naďalej plniť svoje záväzky v krajinách, v 
ktorých už pôsobí. Všetci guvernéri EBOR 
za EÚ hlasovali v prospech týchto zmien 
a doplnení vrátane guvernéra 
zastupujúceho Európsku úniu.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Pred tým, ako EBOR začne pôsobiť v 
ktorejkoľvek z možných nových krajín, 
mala by uskutočniť podrobné technické 
hodnotenie existujúcich hospodárskych a 
politických podmienok v príslušnej 
krajine vrátane: posúdenia záväzku 
krajiny k zásadám parlamentnej 
demokracie, plurality a trhového 
hospodárstva, ako sú zakotvené v článku 1 
Dohody o založení EBOR;  posúdenia 
nedostatkov v procese transformácie; a 
preskúmania činnosti iných 
medzinárodných finančných inštitúcií v 
danej krajine a priorít, pokiaľ ide o čo 
najlepšie využitie poznatkov a schopností 
EBOR. Pri príprave týchto hodnotení by 
mali zástupcovia Únie v riadiacich 
orgánoch EBOR nabádať banku k tomu, 
aby v plnej miere zohľadnila názory Únie 
a širšieho medzinárodného spoločenstva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5b) Zástupcovia Únie v riadiacich 
orgánoch EBOR by mali banku nabádať 
k tomu, aby neuskutočňovala úverové 
operácie v krajinách, kde sa nevyvodzuje 
dostatočná politická zodpovednosť, kde sú 
porušované občianske a ľudské práva a 
kde pretrváva vysoká úroveň korupcie. 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5c) Zástupcovia Únie v riadiacich 
orgánoch EBOR by mali banku nabádať 
k tomu, aby podporovala trvalo 
udržateľný rozvoj a napomáhala prechod 
na energeticky efektívne trhové 
hospodárstva so sociálnym začleňovaním.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5e) Uznesením 134, ktoré bolo prijaté 
21. mája 2011, rada guvernérov EBOR 
zdôraznila, že plánované rozšírenie 
mandátu EBOR sa musí dosiahnuť bez 
požadovania dodatočných kapitálových 
príspevkov od jej akcionárov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5e) Zástupcovia Únie v riadiacich 
orgánoch EBOR by mali banku nabádať 
k tomu, aby zabezpečila nasmerovanie jej 
činností na podporu transformácie krajín 
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v južnom a východnom Stredozemí, v 
ktorých pravdepodobne bude pôsobiť, na 
dobre fungujúce, trvalo udržateľné a 
moderné trhové hospodárstva. V tejto 
súvislosti by EBOR mala každoročne 
informovať o svojich výsledkoch a mala 
by dôkladne vyhodnocovať svoj vplyv na 
budovanie takýchto hospodárstiev pred 
preskúmaním kapitálových zdrojov, ktoré 
uskutočňuje každých päť rokov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Článok 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 2a

Guvernér EBOR zastupujúci Úniu 
každoročne podáva správu Európskemu 
parlamentu o rozšírení činností EBOR v 
krajinách južného a východného 
Stredozemia, najmä pokiaľ ide o 
príspevok EBOR k transformácii na 
trhové hospodárstva so sociálnym 
začleňovaním a udržateľným využívaním 
energie a zabezpečenie dodržiavania 
občianskych a ľudských práv v rámci jej 
operácií.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Článok 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 2b
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Pokiaľ ide o krajiny južného a 
východného Stredozemia, Komisia pred 
poskytnutím pomoci týmto krajinám 
prijme všetky primerané opatrenia s 
cieľom nabádať EBOR k tomu, aby 
predložila podrobné technické hodnotenie 
existujúcich hospodárskych a politických 
podmienok v príslušnej krajine. 
Komisia prijme všetky primerané 
opatrenia s cieľom nabádať EBOR k 
tomu, aby pomoc v krajinách južného a 
východného Stredozemia poskytovala len 
v súlade s článkom 1 Dohody o založení 
EBOR a aby neuskutočňovala rozsiahle 
úverové operácie v krajinách, kde sa 
nevyvodzuje dostatočná politická 
zodpovednosť, kde sú porušované 
občianske a ľudské práva a kde pretrváva 
korupcia na vysokej úrovni. 
Komisia prijme všetky primerané 
opatrenia s cieľom nabádať EBOR k 
tomu, aby nevykonávala činnosti, ktoré sú 
v rozpore s európskou politikou v oblasti 
občianskych a ľudských práv a aby 
podporovala projekty, ktoré presadzujú 
trvalo udržateľný rozvoj.

Or. en
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PRÍLOHA: Zmeny a doplnenia Dohody o založení Európskej banky pre obnovu 
a rozvoj

Článok 1 Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj sa nahrádza takto:
„Článok 1

ÚČEL
V rámci prispievania k hospodárskemu pokroku a obnove je účelom banky podpora prechodu 
k otvorenému, trhovo zameranému hospodárstvu a podpora súkromnej a podnikateľskej 
iniciatívy v krajinách strednej a východnej Európy, ktoré sa zaviazali dodržiavať zásady 
demokracie viacerých strán, pluralizmu a trhového hospodárstva a ktoré tieto zásady 
uplatňujú. Cieľ banky sa môže za rovnakých podmienok dosahovať aj v Mongolsku 
a v členských krajinách južného a východného Stredozemia na základe rozhodnutia banky pri 
schválení najmenej dvomi tretinami guvernérov, ktorí predstavujú najmenej tri štvrtiny 
celkového počtu hlasov členov. Preto akýkoľvek odkaz na „krajiny strednej a východnej 
Európy“, „krajiny zo strednej a východnej Európy“, „prijímajúcu krajinu (alebo krajiny)“ 
alebo na „prijímajúcu členskú krajinu (alebo krajiny)“, uvedený v tejto dohode a jej prílohách, 
sa vzťahuje aj na Mongolsko a na každú z týchto krajín južného a východného Stredozemia.“

Článok 18 Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj sa nahrádza takto:
„Článok 18

ŠPECIÁLNE FONDY
1. (i) Banka môže prijať správu špeciálnych fondov, ktoré slúžia účelu banky a ktoré patria do 
pôsobnosti banky v jej prijímajúcich krajinách a v potenciálnych prijímajúcich krajinách. Plné 
náklady na správu akéhokoľvek špeciálneho fondu sa účtujú na ťarchu tohto špeciálneho
fondu.
(ii) Na účely pododseku i) môže Rada guvernérov na žiadosť člena, ktorý nie je prijímajúcou 
krajinou, rozhodnúť, že tento člen je spôsobilý ako potenciálna prijímajúca krajina na také 
vymedzené časové obdobie a za takých podmienok, ktoré sa považujú za vhodné. Toto 
rozhodnutie sa prijme na základe súhlasu najmenej dvoch tretín guvernérov, ktorí predstavujú 
najmenej tri štvrtiny celkového počtu hlasov členov.
(iii) Rozhodnutie, na základe ktorého sa umožňuje členovi stať sa potenciálnou prijímajúcou 
krajinou, sa môže vydať len vtedy, ak je tento člen schopný splniť požiadavky na to, aby sa 
stal prijímajúcou krajinou. Tieto požiadavky sú stanovené v článku 1 tejto dohody v platnom 
znení v čase tohto rozhodnutia alebo v znení, ktoré bude platné po nadobudnutí účinnosti 
zmeny a doplnenia, ktoré už schválila Rada guvernérov v čase tohto rozhodnutia.
(iv) Ak sa potenciálna prijímajúca krajina na konci obdobia stanoveného v pododseku ii) 
nestane prijímajúcou krajinou, banka okamžite ukončí akékoľvek osobitné činnosti v danej 
krajine okrem činností, ktoré súvisia s riadnou realizáciou, zachovaním a ochranou aktív 
špeciálneho fondu a s úhradou záväzkov, ktoré vznikli v spojení s nimi.
2. Špeciálne fondy, ktoré banka prijala, sa môžu využívať v jej prijímajúcich krajinách 
a potenciálnych prijímajúcich krajinách akýmkoľvek spôsobom a za akýchkoľvek 
podmienok, ktoré sú zlučiteľné s účelom a úlohami banky, s ostatnými príslušnými 
ustanoveniami tejto dohody a s dohodou alebo dohodami, ktoré sa vzťahujú na tieto fondy.
3. Banka prijme takéto ustanovenia a pravidlá, ktoré sa môžu požadovať na zriadenie, správu 
a využívanie každého špeciálneho fondu. Tieto ustanovenia a pravidlá musia byť zlučiteľné 
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s ustanoveniami tejto dohody, okrem tých ustanovení, ktoré sa výslovne vzťahujú len na 
riadne činnosti banky.“
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) bola zriadená v roku 1990 s cieľom podporovať 
rozvoj trhových hospodárstiev v oblasti siahajúcej od strednej Európy až k Strednej Ázii po 
rozsiahlom páde komunistických režimov. S cieľom dlhodobo plniť účel, ktorý spočíva v 
podpore prechodu krajín strednej a východnej Európy na trhovo zamerané hospodárstvo a v 
podpore súkromných a podnikateľských iniciatív, banka napomáha prijímajúcim členským 
krajinám pri zavádzaní štrukturálnych a odvetvových hospodárskych reforiem, vrátane 
demonopolizácie, decentralizácie a privatizácie, aby sa ich národné hospodárstva úplne 
začlenili do medzinárodného hospodárstva. Podľa Dohody o založení EBOR sa to dosiahne 
prostredníctvom:

- podpory vzniku, zlepšovania a rozširovania produktívnych a konkurencieschopných činností 
v súkromnom sektore, najmä malých a stredných podnikov;

- mobilizácie domáceho a zahraničného kapitálu a skúseného manažmentu;
- podpory produktívnych investícií vrátane investícií do sektoru služieb a finančného sektoru 
a do súvisiacej infraštruktúry, kde je to nevyhnutné na podporu súkromných a 
podnikateľských iniciatív, s cieľom prispieť k zvýšeniu konkurenčnej schopnosti a zvýšeniu 
produktivity a zlepšeniu životnej úrovne a pracovných podmienok;

- poskytovania technickej pomoci pri príprave, financovaní a realizácii relevantných 
projektov, pričom môže ísť o samostatné projekty alebo projekty patriace k špecifickým 
investičným programom;

- podnecovania a podpory rozvoja kapitálových trhov;
- podpory solídnych a hospodársky uskutočniteľných projektov, na ktorých sa zúčastňuje viac 
než jedna prijímajúca členská krajina;

- podpory ekologického a udržateľného rozvoja v rámci celej škály činností;

Zakladajúcimi členmi boli Európska únia spolu s Európskou investičnou bankou (EIB) a 
všetkými vtedajšími členskými štátmi EÚ. Vlastníkmi EBOR je v súčasnosti 63 krajín, EÚ 
a EIB. EBOR podporuje projekty v 29 krajinách pôsobenia, najmä v súkromnom sektore, 
ktoré nemôžu byť financované trhom v plnom rozsahu. Okrem toho v zložitom finančnom 
prostredí nedávno hlavné ratingové agentúry opäť potvrdili rating banky na úrovni AAA so 
stabilným výhľadom.

V reakcii na arabskú jar a vzhľadom na vieru, ktorú vkladá do transformácie krajín v južnom 
a východnom Stredozemí na dobre fungujúce demokracie, rada guvernérov banky požiadala a 
jednohlasne schválila rozšírenie činnosti EBOR o túto oblasť pri zachovaní záväzkov v 
regióne, v ktorom už pôsobí. EBOR reagovala rýchlo a zriadila prechodné mechanizmy s 
cieľom poskytovať technickú pomoc a realizovať podobné operácie v Egypte, Maroku, 
Tunisku a Jordánsku, pričom sa ratifikujú potrebné zmeny v dohode o EBOR.

Medzinárodné spoločenstvo vrátane všetkých členských štátov, Komisie a ostatných inštitúcii 
EÚ naliehalo na EBOR, aby sa pripojila k hospodárskej reakcii na politické udalosti v oblasti 
južného a východného Stredozemia a aby sa pritom opierala o svoje skúsenosti v oblasti 
podpory hospodárskej transformácie krajín strednej a východnej Európy, ako aj Strednej Ázie 
po páde komunizmu.
EÚ a krajiny G8 rovnako vyzvali EBOR, aby podporila zapojenie v tomto regióne a zaviazala 
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sa spolupracovať s bankou na vytváraní „špecializovaného prechodného nástroja“, aby sa 
umožnilo pôsobenie banky v krajinách patriacich do rozšíreného regiónu čo najskôr.

Jednou z tém nadchádzajúceho samitu G20 18. až 19. mája 2012 bude geografické rozšírenie 
mandátu EBOR o južné a východné Stredozemie. V nadväznosti na silnú politickú podporu 
EÚ arabskej jari a zdôrazňovanie potreby pomôcť demokratizačnému procesu na najvyššej 
politickej úrovni podporí schválenie rozšírenia EBOR Európskou úniou jej prísľub aktívne 
podporovať arabskú jar.

Existuje však niekoľko vecí, na ktoré treba poukázať.  Krajiny južného a východného 
Stredozemia sú veľmi odlišné od krajín bývalého východného bloku, kde EBOR tradične 
pôsobí. Krajiny južného a východného Stredozemia sa vyznačujú mnohými črtami, ktoré 
pravdepodobne ovplyvnia ich politické smerovanie a ktoré odlišujú vzťah medzi politikou a 
hospodárstvom v tomto regióne od tohto vzťahu v regióne postkomunistických krajín. 
Kľúčové rozdiely, ktoré ovplyvnia politickú ekonómiu krajín južného a východného 
Stredozemia, sú rôzne štartovacie pozície v procese transformácie; rozdielne hospodárske 
problémy od postkomunistických krajín (v ktorých v podstate neexistoval súkromný sektor); 
vyšší výskyt chudoby a negramotnosti medzi voličmi; neexistencia individuálneho 
vodcovstva; neexistencia pevného ukotvenia v EÚ na podporu politických reforiem. EBOR 
bude musieť pri riešení týchto osobitných podmienok v južnom a východnom Stredozemí 
uplatniť prispôsobený prístup, ktorý zohľadní revolučný rámec, úlohu islamu a islamských 
strán, úlohu armády a monarchistických politických štruktúr v niektorých z týchto krajín.

Pred tým, ako v nejakej krajine začne pôsobiť EBOR, musí byť podrobená prísnemu 
technickému hodnoteniu krajiny vrátane hodnotenia politickej zodpovednosti, zásad právneho 
štátu, korupcie a stavu v oblasti občianskych a ľudských práv. Ak krajina nedostane kladné 
hodnotenie, Rada guvernérov EBOR odmietne financovať projekty v danej krajine.

EBOR vypracovala nový prispôsobený prístup k južnému a východnému Stredozemiu, ktorý 
zahŕňa 3 fázy pôsobenia – fondy pre oblasť spolupráce, špeciálne fondy a bežné kapitálové 
zdroje.  Podrobný popis rôznych úrovní podpory EBOR je uvedený v dôvodovej správe 
Komisie k tomuto spisu.

Do nadobudnutia účinnosti článku 1 dohody o založení banky (v znení zmien a doplnení) a 
s cieľom umožniť skoršie zapojenie EBOR v južnom a východnom Stredozemí by sa 
navrhovanou zmenou a doplnením článku 18 tejto dohody umožnilo, aby EBOR vykonávala 
operácie financované zo zdrojov špeciálnych fondov vo vybraných členských krajinách 
rozšíreného regiónu.

Je potrebné zmeniť a doplniť článok 18 dohody o založení banky s cieľom umožniť, aby sa 
špeciálne fondy využívali v potenciálnych prijímajúcich krajinách EBOR a s cieľom 
ustanoviť, že člen EBOR by sa mal stať potenciálnou prijímajúcou krajinou na základe 
schválenia kvalifikovanou väčšinou najmenej 2/3 guvernérov, ktorí predstavujú najmenej 
75 % celkového počtu hlasov. Okrem toho keď Rada guvernérov rozhodne o tom, že člen by 
sa mal stať potenciálnou prijímajúcou krajinou, mala by rozhodnúť aj o dĺžke obdobia, počas 
ktorého môže mať tento člen prístup k príslušným špeciálnym fondom.

Rozšírenie pôsobnosti EBOR o krajiny južného a východného Stredozemia sa dosiahne bez 
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požadovania dodatočných kapitálových príspevkov a neobmedzí sa ním dohodnutý rozsah a 
pôsobenie EBOR v krajinách, ktoré pomoc prijímajú, a bude v plnej miere koordinované s 
medzinárodnými finančnými inštitúciami, ktoré v regióne aktívne pôsobia.

Vyjadrujem podporu rozšíreniu pôsobenia EBOR o krajiny južného a východného 
Stredozemia, lebo sa domnievam, že projekty financované EBOR budú pevným základom 
otvorených trhových hospodárstiev v týchto krajinách. 


