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***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av avtalet om 
upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) i syfte 
att utvidga den geografiska räckvidden för EBRD:s verksamhet till södra och östra 
Medelhavsområdet
(COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0905),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 212 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0523/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet 
från utskottet för internationell handel (A7-.../2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet godkänner förklaringen som bifogas denna resolution.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.
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Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Södra och östra Medelhavsområdet 
omfattar både länder med kust mot 
Medelhavet, och Jordanien som är väl 
integrerat i denna region.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl -1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1a) Sedan Europeiska banken för 
återuppbyggnad och utveckling (EBRD) 
inrättades 1990 har banken bistått länder 
i Central- och Östeuropa vid övergången 
till öppna marknadsorienterade 
ekonomier och främjande av privata 
initiativ och privat företagande och 
genom detta givit ett värdefullt bidrag till 
utvecklingen i dessa länder. Efter de 
händelser som ledde fram till den 
arabiska våren har länderna i södra och 
östra Medelhavsområdet tagit steg för att 
förändra sin offentliga förvaltning och 
omvandla sina ekonomier. I 
övergångsprocessen skulle dessa länder 
kunna dra nytta av såväl erfarenheter 
som sakkunskaper i EBRD.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
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Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Till följd av händelseutvecklingen 2011 
i södra och östra Medelhavsområdet lade 
kommissionen och den höga 
representanten i mars 2011 fram ett 
gemensamt meddelande för att uttrycka 
EU:s starka politiska och ekonomiska stöd 
till regionen och öppna för möjligheten att 
utvidga EBRD:s mandat till att omfatta 
länderna i det södra grannskapsområdet i 
syfte att dra nytta av bankens erfarenheter 
från de senaste 20 åren. Det gemensamma 
meddelandet fick brett stöd av Europeiska 
rådet vid dess möte den 24–25 mars 2011. 
I sin resolution av den 7 april 2011 om 
översynen av den europeiska 
grannskapspolitiken – den sydliga 
dimensionen, uppmanade 
Europaparlamentet EBRD att ändra sina 
stadgar så att banken kan delta i 
processen för finansiellt stöd.

(1) Till följd av händelseutvecklingen 2011 
i södra och östra Medelhavsområdet lade 
kommissionen och den höga 
representanten i mars 2011 fram ett 
gemensamt meddelande för att uttrycka 
EU:s starka politiska och ekonomiska stöd 
till regionen och öppna för möjligheten att 
utvidga EBRD:s mandat till att omfatta 
länderna i det södra grannskapsområdet i 
syfte att dra nytta av bankens erfarenheter 
från de senaste 20 åren. Det gemensamma 
meddelandet fick brett stöd av Europeiska 
rådet vid dess möte den 24–25 mars 2011.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I sin resolution av den 7 april 2011 
om översynen av den europeiska 
grannskapspolitiken – den sydliga 
dimensionen, uppmanade 
Europaparlamentet EBRD att ändra sina 
stadgar så att banken kan delta i 
processen för finansiellt stöd.

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Utvidgningen av EBRD:s verksamhet 
till södra och östra Medelhavsområdet är 
ett uttryck för det internationella 
samfundets stöd till den arabiska våren 
och ett svar på de förhoppningar som 
dessa händelser väckt om en övergång till 
välfungerande demokratier i länderna i 
regionen.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Genom resolutionerna 137 och 138, 
som antogs den 30 september 2011, röstade 
EBRD:s styrelse för de nödvändiga 
ändringarna av avtalet om upprättande av 
Europeiska banken för återuppbyggnad och 
utveckling, vilket gör det möjligt att 
utvidga EBRD:s verksamhetsområde till 
omfatta södra och östra 
Medelhavsområdet. Alla 
EU:s styrelseledamöter i EBRD röstade för 
dessa ändringar, inbegripet den ledamot 
som företräder Europeiska unionen.

(3) Genom resolutionerna 137 och 138, 
som antogs den 30 september 2011, röstade 
EBRD:s styrelse för de nödvändiga 
ändringarna av avtalet om upprättande av 
Europeiska banken för återuppbyggnad och 
utveckling, vilket gör det möjligt att 
utvidga EBRD:s verksamhetsområde till 
södra och östra Medelhavsområdet
samtidigt som man står fast vid sitt 
åtagande till de länder där banken redan 
har verksamhet. Alla 
EU:s styrelseledamöter i EBRD röstade för 
dessa ändringar, inbegripet den ledamot 
som företräder Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 7
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Förslag till beslut
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Innan EBRD börjar verka i något av 
sina potentiella nya verksamhetsländer 
bör banken uppmuntras att göra en 
noggrann teknisk bedömning av de 
ekonomiska och politiska förhållandena i 
det berörda landet, exempelvis rörande 
landets åtagande när det gäller 
principerna om flerpartidemokrati, 
mångfald och marknadsekonomi, i 
enlighet med artikel 1 i avtalet om 
upprättande av Europeiska banken för 
återuppbyggnad och utveckling, en 
bedömning av luckorna i 
övergångsprocessen samt en översyn av 
vad andra internationella finansinstitut 
gör i detta land och av prioriteringarna 
när det gäller på vilka områden 
EBRD:s unika kunnande och färdigheter 
skulle kunna komma bäst till användning. 
Vid utarbetandet av dessa bedömningar 
bör unionens företrädare i 
EBRD:s styrande organ uppmana banken 
att fullt ut beakta unionens och det 
bredare internationella samfundets 
synpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) Unionens företrädare i 
EBRD:s styrande organ bör uppmuntra 
banken att avstå från utlåning i länder 
där det saknas politiskt ansvarstagande, 
där medborgerliga och mänskliga 
rättigheter kränks och där omfattande 
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korruption råder.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Skäl 5c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5c) Unionens företrädare i 
EBRD:s styrande organ bör uppmuntra 
banken att främja hållbar utveckling och 
en övergång till energieffektiva och 
socialt inkluderande marknadsekonomier.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Skäl 5d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5e) I resolution 134, som antogs den 
21 maj 2011, framhöll EBRD:s styrelse att 
den planerade utvidgningen av bankens 
mandat måste uppnås utan ytterligare 
kapitaltillskott från aktieägarna.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Skäl 5e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5e) Unionens företrädare i 
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EBRD:s styrande organ bör uppmuntra 
banken att se till att dess verksamhet 
inriktas på att stödja övergången till 
välfungerande, hållbara och moderna 
marknadsekonomier i potentiella 
verksamhetsländer i södra och östra 
Medelhavsområdet. I detta hänseende bör 
EBRD varje år rapportera om sina 
resultat och genomföra en heltäckande 
bedömning av sin inverkan på byggandet 
av sådana ekonomier före 
femårsöversynen av det egna kapitalet.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a

Den ledamot i EBRD:s styrelse som 
företräder unionen ska varje år 
rapportera till Europaparlamentet om 
utvidgningen av bankens verksamhet till 
länderna i södra och östra 
Medelhavsområdet, särskilt när det gäller 
EBRD:s bidrag till övergången till socialt 
inkluderande marknadsekonomier och 
hållbar energi, och samtidigt se till att 
medborgerliga och mänskliga rättigheter 
respekteras inom ramen för bankens 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Artikel 2b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2b
När det gäller länderna i södra och östra 
Medelhavsområdet ska kommissionen, 
innan den tillhandahåller stöd till dessa 
länder, vidta alla lämpliga åtgärder för att 
påverka EBRD så at banken gör en 
noggrann teknisk bedömning av de 
ekonomiska och politiska förhållandena i 
det berörda landet.
Kommissionen ska vidta alla lämpliga 
åtgärder för att påverka EBRD så att 
banken enbart ger stöd till länder i södra 
och östra Medelhavsområdet i enlighet 
med artikel 1 i avtalet om upprättande av 
Europeiska banken för återuppbyggnad 
och utveckling och att avstå från 
storskalig utlåningsverksamhet i länder 
där politiskt ansvarstagande saknas, där 
medborgerliga och mänskliga rättigheter 
kränks och där korruption förekommer.
Kommissionen ska vidta alla lämpliga 
åtgärder för att påverka EBRD så att 
banken inte deltar i någon verksamhet 
som strider mot EU:s politik för 
medborgerliga och mänskliga rätigheter 
utan stöder projekt som främjar hållbar 
utveckling.

Or. en
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BILAGA: Ändringar av avtalet om upprättande av Europeiska banken för 
återuppbyggnad och utveckling

Artikel 1 i avtalet om bankens upprättande ska ersättas med följande: 
”Artikel 1

SYFTE
Syftet med banken ska vara att genom bidrag till ekonomisk utveckling och återuppbyggnad 
gynna övergången till öppna marknadsorienterade ekonomier och att främja privata initiativ 
och företagaranda i de central- och östeuropeiska länderna som bekänner sig till och som 
tillämpar principerna för demokratiskt flerpartisystem, pluralism och marknadsekonomi. 
Bankens verksamhet skall även omfatta Mongoliet och medlemsländer i södra och östra 
Medelhavsområdet på samma villkor, vilket fastställts av banken efter beslut med minst 
två tredjedels majoritet av styrelseledamöterna representerande minst tre fjärdedelar av 
medlemmarnas totala röstetal. Alla hänvisningar i detta avtal och dess bilagor till ”de central-
och östeuropeiska länderna”, ”central- och östeuropeiska länder”, ”mottagarland (eller 
mottagarländer)” eller ”mottagande medlemsland (eller mottagande medlemsländer)” ska 
därför anses hänvisa även till Mongoliet och till vart och ett av dessa länder i södra och östra 
Medelhavsområdet.”

Artikel 18 i avtalet om bankens upprättande ska ersättas med följande: 

”Artikel 18
SÄRSKILDA FONDER

1. (i) Banken kan åta sig förvaltningen av särskilda fonder som är avsedda att tjäna bankens 
syfte och som faller inom ramen för dess uppgifter i mottagarländer och potentiella 
mottagarländer. Hela kostnaden för förvaltningen av varje sådan särskild fond skall belasta 
fonden i fråga.
(ii) Vid tillämpningen av (i) får styrelsen, på begäran av en medlem som inte är ett 
mottagarland, besluta att denna medlem uppfyller kraven för ett potentiellt mottagarland 
under en sådan begränsad period och enligt sådana villkor som förefaller tillrådliga. Sådana 
beslut skall fattas genom beslut av styrelsen med minst två tredjedels majoritet 
representerande minst tre fjärdedelar av medlemmarnas hela röstetal.
(iii) Ett beslut om att en medlem ska vara ett potentiellt mottagarland kan endast fattas om 
denna medlem uppfyller kraven för att bli ett mottagarland. Dessa krav anges i artikel 1 i 
detta avtal, i dess lydelse vid tidpunkten för beslutet eller vid ikraftträdandet av en ändring 
som redan har godkänts av styrelsen vid tidpunkten för ett sådant beslut.
(iv) Om ett potentiellt mottagarland inte har blivit ett mottagarland vid utgången av den 
period som avses i punkt (ii), skall banken skyndsamt upphöra med all särskild verksamhet i 
det landet, utom sådan verksamhet som har samband med föreskrivet realiserande, 
bibehållande och bevarande av tillgångarna i den särskilda fonden och med avvecklingen av 
dess förpliktelser i samband med någon av dessa processer.
2. Särskilda fonder som banken åtagit sig att förvalta kan användas i mottagarländer och 
potentiella mottagarländer på sådant sätt och på sådana villkor som är förenliga med bankens 
syfte och uppgifter, med andra tillämpliga bestämmelser i detta avtal och med det eller de 
avtal som gäller sådana fonder.
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3. Banken skall anta sådana regler och bestämmelser som kan erfordras för upprättandet, 
förvaltningen och användningen av varje särskild fond. Sådana regler och bestämmelser skall 
vara förenliga med bestämmelserna i detta avtal med undantag för de bestämmelser som 
uttryckligen är tillämpliga endast på bankens ordinarie verksamhet.”
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MOTIVERING

Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) inrättades 1990 för att stödja 
framväxten av marknadsekonomi i Centraleuropa till Centralasien efter att en rad 
kommunistregimer kollapsat. För att på lång sikt uppfylla syftet att främja de central- och 
östeuropeiska ländernas övergång till ett system med öppna marknadsinriktade ekonomier och 
privata initiativ och privat företagande hjälper banken mottagarländerna/medlemsländerna i 
arbetet med att genomföra strukturella och sektorsvisa ekonomiska reformer, inklusive 
nedmontering av monopol, decentralisering och privatisering, och med att göra deras 
ekonomier fullt integrerade i den internationella ekonomin. Enligt avtalet om upprättande av 
Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling åstadkoms detta genom följande: 

– Främjande av uppbyggnad, förbättring och utvidgning av produktiv och konkurrenskraftig 
verksamhet inom den privata sektorn, särskilt i små och medelstora företag. 

– Mobilisering av inhemskt och utländskt kapital, och erfaren ledning.
– Främjande av produktiva investeringar, även i tjänste- och finanssektorn, och i 

infrastruktur för att stödja privata initiativ och företagande, för att på så sätt bidra till att 
skapa en konkurrenskraftig miljö och förbättrad produktivitet, levnadsstandard och 
arbetsvillkor.

– Teknisk assistans för utarbetande, finansiering och genomförande av relevanta projekt, 
oavsett om de är enskilda eller ingår i specifika investeringsprogram. 

– Främjande och stimulansåtgärder för att utveckla kapitalmarknaderna. 
– Stöd till sunda och ekonomiskt bärkraftiga projekt där mer än ett mottagar-/medlemsland 

är delaktigt. 
– Främjande av en miljömässigt sund och hållbar utveckling i alla bankens projekt och 

insatser. 

Banken grundades av Europeiska unionen tillsammans med Europeiska investeringsbanken 
(EIB) och alla dåvarande EU-medlemsstater. EBRD ägs nu av 63 länder, EU och EIB. EBRD 
ger stöd till projekt i 29 verksamhetsländer, främst inom den privata sektorn som inte kan 
finansieras helt och hållet av marknaden. Banken verkar i en krävande finansiell miljö, men 
dess kreditbetyg AAA har nyligen åter bekräftats av de största kreditvärderingsinstituten och 
de har även konstaterat bankens utsikter är stabila.

Som svar på den arabiska våren och de förhoppningar som den väckte om en övergång till 
välfungerande demokrati i länderna i södra och östra Medelhavet har EBRD:s styrelse begärt 
och enhälligt ställt sig bakom en geografisk utvidgning av bankens verksamhet samtidigt som 
man står fast vid sina åtaganden till den region där banken redan tidigare har verksamhet. 
EBRD har reagerat snabbt och upprättat övergångsmekanismer för att genomföra tekniskt 
bistånd och liknande verksamhet i Egypten, Marocko, Tunisien och Jordanien samtidigt som 
nödvändiga förändringar av EBRD-fördraget ratificeras.

Det internationella samfundet, däribland samtliga medlemsstater, kommissionen och 
EU:s övriga institutioner, har uppmanat EBRD att bli en del av det ekonomiska svaret på den 
politiska händelseutvecklingen i södra och östra Medelhavsområdet och att dra nytta av sina 
erfarenheter från länderna i Central- och Östeuropa och Centralasien av att ge stöd till 
ekonomisk omvandling efter kommunismens sammanbrott.
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Även EU och G8-länderna har uppmanat EBRD att stödja insatser i regionen och lovat att 
samarbeta med banken för att inrätta en ”särskild övergångsordning” så att banken kan sätta 
igång verksamhet i länderna i den utvidgade regionen så snart som möjligt.

Ett av de ämnen som kommer att tas upp på det kommande G20-toppmötet den 18–
19 maj 2012 kommer att vara den geografiska utvidgningen av EBRD:s mandat till södra och 
östra Medelhavsområdet. Efter EU:s starka politiska stöd till den arabiska våren, och med 
betoning av behovet av stöd till demokratiseringsprocessen på högsta politiska nivå, kommer 
godkännande från EU:s sida av EBRD:s utvidgning av verksamheten att backa upp löftena om 
aktivt stöd till den arabiska våren.

Det finns dock flera frågor som bör tas upp. Länderna i södra och östra Medelhavsområdet 
skiljer sig mycket från de tidigare östländerna där EBRD traditionellt sett har verkat. Det finns 
många särdrag i länderna i södra och östra Medelhavsområdet som sannolikt kommer att 
påverka deras politiska vägval och göra att förbindelserna mellan politik och ekonomi i 
regionen kommer att se annorlunda ut än i den region som övergått från kommunismen. De 
viktigaste skillnader som kommer att påverka ekonomin i länderna i södra och östra 
Medelhavsområdet är deras olika utgångspunkter vid övergången: olika ekonomiska 
utmaningar jämfört med de länder som tidigare var kommuniststyrda (som inte hade någon 
privat sektor att tala om), mera utbredd fattigdom och analfabetism bland väljarna, frånvaro 
av individuellt ledarskap samt frånvaro av en tydlig EU-förankring som kan främja politiska 
reformer. För att hantera dessa särskilda omständigheter i södra och östra Medelhavsområdet 
kommer EBRD att agera utifrån en anpassad strategi där man beaktar den revolutionära 
bakgrunden, islam och islamistiska partiers roll, militärens roll och, i vissa av dessa länder, 
kungahusen och deras politiska strukturer.

Innan ett land kan bli föremål för EBRD-insatser måste det genomgå en strikt teknisk 
landbedömning, inklusive bedömning av det politiska ansvarstagandet i landet, hur de 
rättsstatliga principerna efterlevs, hur utbredd korruptionen är, och hur läget ser ut när det 
gäller medborgerliga och mänskliga rättigheter. Om ett land inte får en positiv bedömning 
kommer EBRD:s styrelse att avstå från att finansiera projekt i det landet.

EBRD har utvecklat en ny särskild strategi för södra och östra Medelhavsområdet som 
inkluderar tre åtgärdssteg – samarbetsmedel, särskilda fonder och ordinarie kapitalresurser. 
En detaljerad beskrivning av de olika nivåerna för EBRD-stöd återfinns i kommissionens 
motivering för detta ärende.

I avvaktan på att artikel 1 i det ändrade avtalet om bankens upprättande ska träda i kraft, och 
för att möjliggöra tidiga EBRD-insatser i södra och östra Medelhavsområdet, ska den 
föreslagna ändringen av artikel 18 i avtalet göra det möjligt för EBRD att bedriva verksamhet 
som finansieras med medel från särskilda fonder i utvalda medlemsländer i den utvidgade 
regionen.

Artikel 18 i avtalet om bankens upprättande måste ändras för att göra det möjligt att använda 
särskilda fonder i EBRD:s potentiella mottagarländer och för att föreskriva att 
en EBRD-medlem ska kunna utses till ett potentiellt mottagarland efter beslut med minst 
två tredjedels majoritet av styrelseledamöterna representerande minst tre fjärdedelar av 
medlemmarnas totala röstetal. När bankens direktion beslutar att en medlem ska vara 
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ett potentiellt mottagarland ska den dessutom besluta hur länge denna medlem ska kunna få 
stöd från de berörda särskilda fonderna.

Den geografiska utvidgningen av EBRD till södra och östra Medelhavsområdet kommer att 
klaras av utan att extra kapitaltillskott krävs och kommer inte att inverka negativt på det 
avtalade verkningsområdet för EBRD och inverkan av bankens verksamhet i de befintliga 
mottagarländerna, och kommer att samordnas fullt ut med internationella finansinstitut som är 
aktiva i regionen.

Jag stöder den geografiska utvidgningen av EBRD till länderna i södra och östra 
Medelhavsområdet eftersom jag tror att projekt som finansieras av banken kommer att lägga 
en stark grund för öppna marknadsekonomier i dessa länder.


