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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Sporazuma o 
ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) za širitev geografskega 
območja dejavnosti EBRD na države južnega in vzhodnega Sredozemlja
(COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0905),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 212 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0523/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in mnenja Odbora za 
mednarodno trgovino (A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. odobri svojo izjavo, priloženo tej resoluciji;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.
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Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) Južno in vzhodno Sredozemlje obsega 
države, katerih priobalni pas je v 
Sredozemlju, ter Jordanijo, ki je tesno 
povezana s to regijo.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) Evropska banka za obnovo in razvoj 
je od svoje ustanovitve v letu 1990 
pomagala srednjim in vzhodnoevropskim 
državam pri njihovem prehodu v odprto 
tržno usmerjeno gospodarstvo ter pri 
spodbujanju zasebništva in podjetništva in 
tako v veliki meri prispevala k razvoju teh 
držav. Po dogodkih, ki so vodili v arabsko 
pomlad, so države južnega in vzhodnega 
Sredozemlja sprejele ukrepe za 
preoblikovanje njihove javne uprave in 
gospodarstva. Pri tem jim lahko koristijo 
izkušnje in znanje Evropske banke za 
obnovo in razvoj.

Or. en
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Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) V odgovor na dogodke v južnem in 
vzhodnem Sredozemlju v letu 2011 sta 
Komisija in visoki predstavnik marca 2011 
predstavila Skupno sporočilo, v katerem 
pokažeta močno politično in gospodarsko 
podporo EU regiji, ki vključuje možnost 
širitve pristojnosti EBRD na države južne 
soseščine na podlagi njenih izkušenj v 
zadnjih 20 letih. Evropski svet je 24. in 
25. marca 2011 okvirno potrdil vsebino 
tega skupnega sporočila. V svoji resoluciji 
z dne 7. aprila 2011 o pregledu evropske 
sosedske politike – južna razsežnost, je 
Evropski parlament pozval EBRD, naj 
spremeni svoj statut, da lahko sodeluje v 
postopku finančne pomoči.

(1) V odgovor na dogodke v južnem in 
vzhodnem Sredozemlju v letu 2011 sta 
Komisija in visoki predstavnik marca 2011 
predstavila Skupno sporočilo, v katerem 
pokažeta močno politično in gospodarsko 
podporo EU regiji, ki vključuje možnost 
širitve pristojnosti EBRD na države južne 
soseščine na podlagi njenih izkušenj v 
zadnjih 20 letih. Evropski svet je 24. in 
25. marca 2011 okvirno potrdil vsebino 
tega skupnega sporočila.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V svoji resoluciji z dne 7. aprila 2011 
o pregledu evropske sosedske politike –
južna razsežnost, je Evropski parlament 
pozval EBRD, naj spremeni svoj statut, da 
lahko sodeluje v postopku finančne 
pomoči.

Or. en
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Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Razširitev Evropske banke za obnovo 
in razvoj na južno in vzhodno Sredozemlje 
je izraz podpore mednarodne skupnosti 
arabski pomladi in odziv na pričakovanja, 
ki jih je vzbudila v zvezi s prehodom na 
dobro delujoče demokracije v državah te 
regije.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Z resolucijama 137 in 138, sprejetima 
30. septembra 2011 je Odbor guvernerjev 
EBRD glasoval v korist potrebnih 
sprememb Sporazuma o ustanovitvi 
EBRD, ki omogočajo širitev območja 
delovanja EBRD na države južnega in 
vzhodnega Sredozemlja. Vsi EU guvernerji 
EBRD so glasovali za spremembe, 
vključno z guvernerjem, ki zastopa 
Evropsko unijo.

(3) Z resolucijama 137 in 138, sprejetima 
30. septembra 2011 je Odbor guvernerjev 
EBRD glasoval v korist potrebnih 
sprememb Sporazuma o ustanovitvi 
EBRD, ki omogočajo širitev območja 
delovanja EBRD na države južnega in 
vzhodnega Sredozemlja ob hkratni 
ohranitvi svoje zavezanosti k državam, v 
katerih že deluje. Vsi EU guvernerji 
EBRD so glasovali za spremembe, 
vključno z guvernerjem, ki zastopa 
Evropsko unijo.

Or. en
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Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Preden se Evropska banka za obnovo 
in razvoj angažira v kateri koli od 
potencialnih novih držav delovanja, bi 
morala pripraviti podrobne tehnične 
opredelitve gospodarskih in političnih 
pogojev, ki obstajajo v zadevni državi, 
vključno z: oceno zavezanosti države k 
načelom večstranske demokracije, 
pluralizma in tržnega gospodarstva, kot je 
določeno v členu 1 sporazuma o 
ustanovitvi Evropske banke za obnovo in 
razvoj; oceno vrzeli pri prehodu ter 
pregledom dejavnosti drugih 
mednarodnih finančnih institucij v državi 
in prednostne naloge, pri katerih bi lahko 
Evropska banka za obnovo in razvoj 
lahko najbolje uporabila svoje edinstveno 
znanje in izkušnje. Pri pripravi teh ocen 
bi morali predstavniki Unije v upravnih 
organih Evropske banke za obnovo in 
razvoj spodbujati banko, naj v celoti 
upošteva stališča Unije in širše 
mednarodne skupnosti.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) Predstavniki Unije v upravnih 
organih Evropske banke za obnovo in 
razvoj bi morali spodbujati banko, naj se 
vzdrži odobritve posojil v državah s 
pomanjkanjem politične odgovornosti, s 
kršitvijo državljanskih in človekovih 
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pravic ter z visoko stopnjo korupcije.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5c) Predstavniki Unije v upravnih 
organih Evropske banke za obnovo in 
razvoj bi morali banko spodbujati, naj 
spodbuja trajnostni razvoj in pospešuje 
prehod na energetsko učinkovito, socialno 
vključujoče tržno gospodarstvo.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5e) Z resolucijo 134, sprejeto 21. maja 
2011, je Odbor guvernerjev Evropske 
banke za obnovo in razvoj poudaril, da je 
treba načrtovano razširitev mandata 
banke doseči brez dodatnih kapitalskih 
prispevkov njenih lastnikov.

Or. en
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Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5e) Predstavniki Unije v upravnih 
organih Evropske banke za obnovo in 
razvoj bi morali spodbujati banko, naj 
zagotovi, da bodo njene dejavnosti v 
perspektivnih državah delovanja v južnem 
in vzhodnem Sredozemlju usmerjene v 
podpiranje procesa prehoda v dobro 
delujoče, trajnostno in sodobno tržno 
gospodarstvo. S tem v zvezi mora 
Evropska banka za obnovo in razvoj letno 
poročati o svoji uspešnosti ter opraviti 
obsežne ocene svojega vpliva na 
oblikovanje takšnega gospodarstva pred 
svojim petletnim pregledom kapitalskih 
virov.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog sklepa
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2a

Guverner Evropske banke za obnovo in 
razvoj, ki zastopa Unijo, letno poroča 
Evropskemu parlamentu o razširitvi 
delovanja Evropske banke za obnovo in 
razvoj na države južnega in vzhodnega 
Sredozemlja, zlasti kar zadeva prispevek 
banke k prehodu na socialno vključujoče 
tržno gospodarstvo in uporabo trajnostne 
energije, ob hkratnem zagotavljanju 
spoštovanja državljanskih in človekovih 
pravic pri svojem delovanju.
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Predlog spremembe 13

Predlog sklepa
Člen 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2b
Komisija v zvezi z državami južnega in 
vzhodnega Sredozemlja pred nudenjem 
svoje podpore določeni državi sprejme vse 
ustrezne ukrepe in tako spodbudi 
Evropsko banko za obnovo in razvoj, da ta 
pripravi podrobno tehnično oceno 
gospodarskih in političnih pogojev v 
zadevni državi.
Komisija sprejme vse ustrezne ukrepe ter 
spodbudi Evropsko banko za obnovo in
razvoj, da zagotovi samo svojo podporo v 
državah južnega in vzhodnega 
Sredozemlja v skladu s členom 1 
Sporazuma o ustanovitvi Evropske banke 
za obnovo in razvoj ter se vzdrži odobritve 
vseh obsežnih posojil v državah s 
pomanjkanjem politične odgovornosti, s 
kršitvijo državljanskih in človekovih 
pravic ter z visoko stopnjo korupcije.
Komisija sprejme vse ustrezne ukrepe, da 
spodbudi Evropsko banko za obnovo in 
razvoj, da ta ne deluje v nasprotju z 
evropsko politiko na področju 
državljanskih in človekovih pravic ter 
podpira projekte, ki spodbujajo trajnostni 
razvoj.

Or. en
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PRILOGA : Spremembe Sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in 
razvoj

Člen 1 Sporazuma o ustanovitvi banke se spremeni, kot sledi: 
„Člen 1

NAMEN
Namen Banke pri prispevanju h gospodarskemu napredku in obnovi je pospeševati prehod k 
odprtemu tržno usmerjenemu gospodarstvu in spodbujati zasebno in podjetniško pobudo v 
državah Srednje in Vzhodne Evrope, ki so zavezane načelom večstrankarske demokracije, 
pluralizma in tržnega gospodarstva in jih tudi uporabljajo. Namen Banke se lahko pod istimi 
pogoji izvaja tudi v Mongoliji in v državah članicah južnega in vzhodnega Sredozemlja, o 
čemer se odloči banka po pozitivnem glasovanju najmanj dveh tretjin guvernerjev, ki 
predstavljajo najmanj tri četrtine vseh glasovalnih pravic članic. V skladu s tem se v tem 
sporazumu in njegovih prilogah izrazi „srednje- in vzhodnoevropske države“, „države Srednje 
in Vzhodne Evrope“, „država prejemnica (ali države prejemnice)“ ali „država članica 
prejemnica (ali države članice prejemnice)“ nanašajo tudi na Mongolijo ter na takšne države v 
južnem in vzhodnem Sredozemlju.“

Člen 18 Sporazuma o ustanovitvi banke se spremeni, kot sledi: 
„Člen 18

POSEBNI SKLADI
1. (i) Banka lahko sprejme upravljanje posebnih skladov, ki so zasnovani tako, da ustrezajo 
namenu in so v okviru funkcij Banke v državah prejemnicah in potencialnih državah 
prejemnicah. Vsi stroški upravljanja vsakega posebnega sklada se obračunajo v breme tega 
posebnega sklada.
(ii) za namene pododstavka (i) lahko Odbor guvernerjev na zahtevo članice, ki ni država 
prejemnica, odloči, da takšna država izpolnjuje pogoje za status potencialne države 
prejemnice za omejeno časovno obdobje in pod pogoji, ki se mu zdijo primerni. Takšen sklep 
se sprejme s pozitivnim glasovanjem najmanj dveh tretjin guvernerjev, ki predstavljajo 
najmanj tri četrtine vseh glasovalnih pravic članic.
(iii) Sklep o dovolitvi članici, da zaprosi za status potencialne države prejemnice, je mogoč, 
če takšna članica lahko izpolni zahteve za status države prejemnice. Takšne zahteve so 
določene v členu 1 tega sporazuma v taki obliki, kot je veljala v času takšnega sklepa ali v 
obliki ob začetku veljavnosti spremembe, ki je bila že odobrena s strani Odbora guvernerjev v 
času takšnega sklepa.
(iv) Če potencialna država prejemnica ni postala država prejemnica ob koncu obdobja iz 
pododstavka (ii), Banka v nadaljevanju prekine vse posebne dejavnosti v tej državi, razen 
tistih, ki so namenjene za urejeno realizacijo, ohranitev in zadržanje premoženja posebnega 
sklada in poravnavo obveznosti, ki so nastale v zvezi s tem.
2. Posebni skladi, ki jih sprejme Banka, se lahko uporabijo v državah prejemnicah in 
potencialnih državah prejemnicah na vsak način in pod vsemi pogoji, ki so skladni z 
namenom in funkcijami Banke, z drugimi uporabnimi določbami tega sporazuma in s 
sporazumom ali sporazumi, ki se nanašajo na take sklade.
3. Banka sprejme tista pravila in predpise, ki utegnejo biti potrebni za ustanovitev, upravljanje 
in uporabo vsakega posebnega sklada. Ta pravila in predpisi morajo biti skladni z določbami 
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tega sporazuma, razen s tistimi določbami, ki se izrecno uporabljajo samo za redno poslovanje 
Banke.“
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OBRAZLOŽITEV

Evropska banka za obnovo in razvoj (European Bank for Reconstruction and Development –
EBRD) je bila ustanovljena leta 1990, da bi po padcu komunističnih režimov pomagala 
državam od Srednje Evrope do Srednje Azije pri razvoju tržnega gospodarstva. Da bi 
dolgoročno izpolnila svoj namen, in sicer pospeševanje prehoda držav Vzhodne in Srednje 
Evrope k tržno usmerjenemu gospodarstvu in spodbujanje zasebništva in podjetništva, bo 
banka pomagala državam članicam prejemnicam pri izvajanju strukturnih in sektorskih 
gospodarskih reform, vključno z demonopolizacijo, decentralizacijo in privatizacijo, da bi se 
tako lahko ta gospodarstva polno vključila v mednarodno gospodarstvo. V skladu s 
sporazumom o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj se to uresničuje: 

- s spodbujanjem vzpostavitve, izboljšanja in širitve produktivne, konkurenčne in zasebne 
dejavnosti, zlasti majhnih in srednje velikih podjetij; 

– z mobilizacijo domačega in tujega kapitala ter izkušenega upravljanja;
– s pospeševanjem produktivnih naložb, tudi v storitveni in finančni sektor, ter v povezano 
infrastrukturo, če je to nujno za podporo zasebništva in podjetništva, s čimer se pomaga 
zagotavljati konkurenčno okolje in večjo produktivnost ter boljši življenjski standard in 
delovne razmere;

– z zagotavljanjem tehnične pomoči za pripravo, financiranje in izvajanje ustreznih projektov, 
tako posameznih kot tudi v smislu specifičnih investicijskih programov; 

– s spodbujanjem in pospeševanjem razvoja kapitalskih trgov; 
– s podporo dobrim in gospodarsko utemeljenim projektom, ki vključujejo več kot eno državo 
članico prejemnico; 

– s spodbujanjem okoljsko primernega in trajnostnega razvoja pri vseh vrstah svojih 
dejavnosti. 

Ustanovne članice so Evropska unija skupaj z Evropsko investicijsko banko (EIB) in vsemi 
takratnimi državami članicami EU. EBRD je trenutno v lasti 63 držav, EU in EIB. EBRD 
sodeluje pri projektih v 29 državah, predvsem v zasebnem sektorju, ki jih trg sam ne more v 
celoti financirati. Poleg tega je večina bonitetnih agencij kljub nestabilnem finančnem okolju 
banki nedavno ponovno dodelila bonitetno oceno AAA s stabilnimi pričakovanju za 
prihodnost.

Odbor guvernerjev je kot odziv na arabsko pomlad in pričakovanja, ki jih je ta vzbudila v 
zvezi s prehodom na delujočo demokracijo v državah južnega in vzhodnega Sredozemlja, 
zahteval in soglasno odobril geografsko razširitev dejavnosti EBRD, ki hkrati ohranja svoje 
obveznosti do regij, v katerih je delovala že do sedaj. EBRD se je hitro odzvala ter 
vzpostavila mehanizme za prehod, da bi nudila tehnično pomoč in izvajala podobne 
dejavnosti v Egiptu, Maroku, Tuniziji in Jordaniji, medtem pa so bile potrebne spremembe 
pogodbe o EBRD ratificirane.

Mednarodna skupnost, vključno z vsemi državami članicami, Komisijo in drugimi 
institucijami EU je pozvala EBRD, naj se vključi v gospodarski odziv na politične dogodke v 
južnem in vzhodnem Sredozemlju na podlagi njenih izkušenj pri podpori gospodarskemu 
preoblikovanju držav Srednje in Vzhodne Evrope ter Osrednje Azije po padcu komunizma.
EU in države G8 so spodbudile EBRD, naj podpre sodelovanje v regiji in se zavezale k 
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sodelovanju z banko za oblikovanje „namenske prehodne zmogljivosti“, da se dovoli 
čimprejšnji začetek delovanja banke v razširjeni regiji.

Ena od tem na prihodnjem vrhu držav G20, ki bo potekal 18. in 19. maja 2012, bo geografska 
razširitev mandata EBRD na južno in vzhodno Sredozemlje. Glede na veliko politično 
podporo EU arabski pomladi in poudarjanje potrebe po podpori procesa demokratizacije na 
najvišji politični ravni, bo odobritev razširitve mandata EBRD s strani EU podprla njene 
obljube, da aktivno podpre arabsko pomlad.

Vendar je treba pri tem omeniti tudi več pomislekov: Države južnega in vzhodnega 
Sredozemlja se močno razlikujejo od držav bivšega Vzhodnega bloka, v katerih je EBRD 
običajno delovala. Številne značilnosti držav južnega in vzhodnega Sredozemlja, ki se 
razlikujejo od značilnosti postkomunističnih regij, bodo verjetno vplivale na njihove politične 
poti, kar bo izoblikovalo tudi drugačen odnos med politiko in gospodarstvom v tej regiji. 
Glavne razlike, ki bodo vplivale na politično ekonomijo držav južnega in vzhodnega 
Sredozemlja, so različna izhodišča v procesu prehoda; ekonomski izzivi, ki se razlikujejo od 
tistih, s katerimi so se srečevale postkomunistične države (ki niso imele zasebnega sektorja); 
večja stopnja revščine in nepismenosti v volilnem telesu; pomanjkanje individualnega 
vodstva; pomanjkanje trdnega sidra EU za spodbujanje političnih reform. Da bo EBRD 
ustrezno obravnavala specifične okoliščine v južnem in vzhodnem Sredozemlju, bo morala 
svoje delovanje prilagoditi tako, da bo upoštevala revolucionarni kontekst, vlogo islama in 
islamskih strank, vlogo vojske in monarhičnih političnih struktur v nekaterih državah.

Preden EBRD začne delovati v določeni državi, se mora za to državo izvesti dosledna 
tehnična ocena, vključno z oceno politične odgovornosti, pravne države in korupcije ter stanje 
na področju državljanskih in človekovih pravic.  Če država ni ocenjena pozitivno, se Odbor 
guvernerjev EBRD vzdrži financiranja projektov tej državi.

EBRD je razvil nov prilagojen pristop za države južnega in vzhodnega Sredozemlja, ki 
obsega 3 stopnje intervencije: skladi sodelovanja, posebni skladi in običajni kapitalski viri. 
Podroben opis različnih ravni podpore EBRD je mogoče najti v obrazložitvenem 
memorandumu Komisije za ta dosje.

Medtem ko se pričakuje začetek veljavnosti (spremenjenega) člena 1 Sporazuma o ustanovitvi 
Evropske banke za obnovo in razvoj ter da se dovoli zgodnji začetek delovanja EBRD v 
južnem in vzhodnem Sredozemlju, bi predlagana sprememba člena 18 Sporazuma o 
ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj dopuščala EBRD izvajanje dejavnosti, ki se 
financirajo iz posebnega sklada v izbranih državah članicah razširjene regije.

Člen 18 Sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj je treba spremeniti, da 
se dovoli uporaba posebnih skladov v možnih državah prejemnicah sredstev EBRD ter da se 
zagotovi, da se članica EBRD določi za možno državo prejemnico z odobritvijo kvalificirane 
večine najmanj 2/3 guvernerjev, ki predstavljajo najmanj 75 % skupne volilne moči. Poleg 
tega, ko se Odbor guvernerjev odloči, da članica postane možna država prejemnica, mora prav 
tako odločiti glede dolžine obdobja, v katerem bi ta članica lahko imela dostop do zadevnih 
posebnih skladov.

Geografska razširitev EBRD na južno in vzhodno Sredozemlje se uresniči brez zahtev za 
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prispevke dodatnega kapitala, ne da bi ogrozila dogovorjen obseg in vpliv delovanja EBRD v 
državah, v katerih je EBRD delovala do sedaj, in bo v celoti usklajena z mednarodnimi 
finančnimi institucijami, ki so dejavne v regiji.

Poročevalec podpira geografsko razširitev EBRD na države južnega in vzhodnega 
Sredozemlja, ker meni, da bodo projekti, ki jih financira EBRD, trdna podlaga za razvoj 
odprtih tržnih gospodarstev v teh državah.


