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(Akty ustawodawcze) 

DECYZJE 

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 602/2012/UE 

z dnia 4 lipca 2012 r. 

w sprawie zmian do Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), 
rozszerzających geograficzny zakres działalności EBOR na południowy i wschodni region basenu 

Morza Śródziemnego 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 212, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom 
narodowym, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą ( 1 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) od czasu 
utworzenia w 1991 r. wspiera przechodzenie państw 
Europy Środkowej i Wschodniej do otwartej gospodarki 
rynkowej oraz promuje prywatną i przedsiębiorczą 
inicjatywę. Geograficzny zakres działalności EBOR powi
nien zostać rozszerzony na południowy i wschodni 
region basenu Morza Śródziemnego w celu promowania 
podobnych celów. W związku z sytuacją gospodarczą 
i polityczną panującą w państwach południowego 
i wschodniego regionu basenu Morza Śródziemnego 
EBOR wypracował podejście umożliwiające stopniowe 
rozpoczynanie działalności uwzględniające specyfikę 
tego regionu. 

(2) Zgodnie ze sprawozdaniem Zarządu Dyrektorów dla 
Rady Gubernatorów dotyczącym rozszerzenia geograficz
nego regionu, w którym EBOR prowadzi działalność, na 
południowy i wschodni region basenu Morza Śródziem

nego, powyższy region obejmuje państwa mające dostęp 
do Morza Śródziemnego oraz Jordanię, która jest ściśle 
zintegrowana z tym regionem. 

(3) Reagując na wydarzenia, które miały miejsce w 2011 r. 
w południowym i wschodnim regionie basenu Morza 
Śródziemnego, w dniu 8 marca 2011 r. Komisja i Wysoki 
Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa wydali wspólny komunikat zatytułowany 
„Partnerstwo na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu 
z południowym regionem Morza Śródziemnego”, 
w którym wyrazili silne polityczne i gospodarcze 
wsparcie Unii dla regionu. Wspólny komunikat przewi
dywał możliwość rozszerzenia mandatu EBOR na 
państwa Południowego Sąsiedztwa w oparciu o doświad
czenia EBOR zdobyte w ciągu ostatnich 20 lat. Rada 
Europejska na posiedzeniu w dniach 24 i 25 marca 
2011 r. udzieliła szerokiego poparcia dla treści tego 
wspólnego komunikatu. W swojej rezolucji z dnia 
7 kwietnia 2011 r. „Przegląd europejskiej polityki 
sąsiedztwa – wymiar południowy” Parlament Europejski 
zwrócił się do EBOR o zmianę jego statutu w celu 
uczestniczenia w programie pomocy finansowej. 

(4) W maju 2011 r. przywódcy grupy G8 podjęli zobowią
zania w ramach Partnerstwa z Deauville w celu udzie
lenia wsparcia państwom południowego i wschodniego 
regionu basenu Morza Śródziemnego w tworzeniu 
wolnych, demokratycznych i tolerancyjnych społe
czeństw, a także wezwali EBOR do rozszerzenia geogra
ficznego zakresu działalności, tak by wykorzystać jego 
doświadczenie oraz wspierać transformację tych państw 
w kierunku przestrzegania zasad demokracji wielopartyj
nej, pluralizmu i gospodarki rynkowej. 

(5) Rozszerzenie zakresu działalności EBOR na południowy 
i wschodni region basenu Morza Śródziemnego stanowi 
wyraz poparcia Unii i społeczności międzynarodowej dla 
nadziei – rozbudzonych podczas arabskiej wiosny – na 
przejście w tym regionie do gospodarki rynkowej oraz 
pluralistycznego i demokratycznego społeczeństwa.
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( 1 ) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2012 r. 
(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja 
Rady z dnia 26 czerwca 2012 r.



(6) Mając na uwadze kruchość gospodarek w nowych 
krajach operacji EBOR oraz społeczne nierówności 
będące jedną z przyczyn arabskiej wiosny, przedstawi
ciele Unii w organach zarządzających EBOR powinni 
zachęcać EBOR do rozszerzenia zainteresowania na 
kwestie rozwoju sektora prywatnego, tak by dzięki 
swojemu finansowaniu przyczyniał się również do kształ
towania społeczeństw zrównoważonych pod względem 
socjalnym, funkcjonujących z poszanowaniem środo
wiska, zgodnie z odpowiednimi milenijnymi celami 
rozwoju oraz w myśl art. 3 ust. 5 i art. 21 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Przedstawiciele Unii w organach 
zarządzających EBOR powinni w szczególności zachęcać 
EBOR do wspierania przekształceń w kierunku efek
tywnej energetycznie, sprzyjającej włączeniu społecz
nemu, otwartej gospodarki rynkowej, biorąc przy tym 
pod uwagę kontekst społeczny, poziom ubóstwa oraz 
sytuację w zakresie przestrzegania praw obywatelskich 
i praw człowieka. 

(7) Przyjmując uchwały 137 i 138 w dniu 30 września 
2011 r., Rada Gubernatorów EBOR opowiedziała się za 
wprowadzeniem niezbędnych zmian do Umowy o utwo
rzeniu EBOR (zwanej dalej „Umową”), co pozwala 
rozszerzyć geograficzny zakres działalności EBOR na 
południowy i wschodni region basenu Morza Śródziem
nego przy zachowaniu jego zobowiązań wobec obecnych 
krajów operacji. Wszyscy gubernatorzy UE w EBOR, 
w tym gubernator reprezentujący Unię, głosowali za 
przyjęciem tych zmian. 

(8) W uchwale 134 przyjętej w dniu 21 maja 2011 r. Rada 
Gubernatorów EBOR podkreśliła, że planowane rozsze
rzenie mandatu EBOR powinno nastąpić bez zobowiązy
wania udziałowców do wniesienia dodatkowych 
wkładów kapitałowych. 

(9) Zgodnie z art. 56 Umowy Rada Gubernatorów EBOR ma 
zwrócić się do wszystkich członków z pytaniem, czy 
akceptują proponowane zmiany. 

(10) Przedstawiciele Unii w organach zarządzających EBOR 
powinni dołożyć wszelkich starań, by zachęcać EBOR 
do ścisłego monitorowania swoich operacji, zawłaszcza 
w państwach, w których występuje brak politycznej 
odpowiedzialności, prawa obywatelskie i prawa czło
wieka są naruszane lub gdzie utrzymuje się wysoki 
poziom korupcji. Ponadto przedstawiciele Unii w orga
nach zarządzających EBOR powinni dołożyć wszelkich 
starań, by w nowych krajach operacji EBOR zapewnić 
uwzględnianie zasad ostrożnościowej bankowości, prze
jrzystości i przeciwdziałania nadużyciom finansowym, 
zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1219/2011/UE z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie 
subskrypcji przez Unię Europejską dodatkowych 
udziałów w kapitale Europejskiego Banku Odbudowy 
i Rozwoju (EBOR) w następstwie decyzji o podwyższeniu 
tego kapitału ( 1 ). 

(11) Przedstawiciele Unii w organach zarządzających EBOR 
powinni zachęcać EBOR do tego, by prowadząc działal
ność w południowym i wschodnim regionie basenu 
Morza Śródziemnego, kontynuował ścisłą współpracę 
z Unią i współdziałanie ze społeczeństwem obywatel
skim oraz dalej pogłębiał ścisłą współpracę z Europejskim 
Bankiem Inwestycyjnym i z innymi europejskimi 
i międzynarodowymi publicznymi instytucjami finanso
wymi, aby w pełni wykorzystać ich przewagę kompara
tywną. EBOR powinien również unikać powielania 
działań tych innych publicznych instytucji finansowych. 

(12) Zanim EBOR zatwierdzi potencjalny nowy kraj operacji, 
powinien przeprowadzić szczegółową ocenę techniczną 
gospodarczych i politycznych warunków istniejących 
w danym państwie obejmującą: ocenę zaangażowania 
tego państwa na rzecz stosowania zasad demokracji 
wielopartyjnej, pluralizmu i gospodarki rynkowej, zapisa
nych w art. 1 Umowy, ocenę luk w transformacji, a także 
przegląd działań innych międzynarodowych instytucji 
finansowych w tym państwie oraz priorytetów, w odnie
sieniu do których EBOR mógłby najlepiej wykorzystać 
swoją szczególną wiedzę i umiejętności. Podczas 
omawiania tych ocen przedstawiciele Unii w organach 
zarządzających EBOR powinni zachęcać EBOR do 
uwzględnienia w pełni poglądów Unii. 

(13) W sprawozdaniu, które zgodnie z decyzją nr 
1219/2011/UE Komisja przedstawi do końca czwartego 
przeglądu zasobów kapitałowych w okresie 2011–2015, 
Komisja powinna uwzględnić rozszerzenie działalności 
EBOR w południowym i wschodnim regionie basenu 
Morza Śródziemnego. 

(14) Jeśli chodzi o wkład EBOR w przekształcenie przyszłych 
krajów operacji w południowym i wschodnim regionie 
basenu Morza Śródziemnego w dobrze funkcjonujące, 
stabilne, nowoczesne gospodarki rynkowe, przedstawi
ciele Unii w organach zarządzających EBOR powinni 
zachęcać EBOR do tego, by co roku składał sprawoz
danie z wyników i przeprowadzał wszechstronne oceny 
swojego wpływu na tworzenie takich gospodarek przed 
sporządzanym co pięć lat przeglądem zasobów kapitało
wych. 

(15) Zmiany w Umowie powinny zatem zostać zatwierdzone 
w imieniu Unii, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W imieniu Unii niniejszym zatwierdza się zmiany w art. 1 i 18 
Umowy, rozszerzające geograficzny zakres działalności EBOR. 

Tekst zmian zostaje podany w załączniku do celów informacyj
nych.
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( 1 ) Dz.U. L 313 z 26.11.2011, s. 1.



Artykuł 2 

Gubernator EBOR reprezentujący Unię przekazuje EBOR, w imieniu Unii, deklarację o zaakceptowaniu 
zmian. 

Artykuł 3 

W ramach rocznego sprawozdania dla Parlamentu Europejskiego gubernator EBOR reprezentujący Unię 
informuje również o działaniach i operacjach EBOR w południowym i wschodnim regionie basenu Morza 
Śródziemnego. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Sporządzono w Strasburgu dnia 4 lipca 2012 r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

M. SCHULZ 
Przewodniczący 

W imieniu Rady 

A. D. MAVROYIANNIS 
Przewodniczący

PL 7.7.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 177/3



ZAŁĄCZNIK 

ZMIANY DO UMOWY O UTWORZENIU EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU 

Art. 1 Umowy o utworzeniu Banku otrzymuje brzmienie (nowy tekst wyróżniony kursywą): 

„Artykuł 1 

Cel 

Przyczyniając się do postępu gospodarczego i odbudowy, Bank będzie popierał przechodzenie w kierunku otwartej 
gospodarki rynkowej oraz promował prywatną i przedsiębiorczą inicjatywę krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 
które przyjęły na siebie zobowiązania i stosują zasady wielopartyjnej demokracji, pluralizmu i gospodarki rynkowej. 
Z uwzględnieniem tych samych warunków cel Banku może być również realizowany w Mongolii oraz w krajach członkow
skich południowego i wschodniego regionu basenu Morza Śródziemnego, co zostało ustalone przez Bank większością nie mniejszą 
niż dwie trzecie liczby gubernatorów posiadających nie mniej niż trzy czwarte całkowitej liczby głosów przysługujących członkom. 
Stosownie do tego, wszelkie pojawiające się w niniejszej umowie i w załącznikach do niej odwołania do »krajów 
Europy Środkowej i Wschodniej«, »krajów z Europy Środkowej i Wschodniej«, »kraju odbiorcy (lub krajów odbior
ców)« lub »kraju odbiorcy będącego członkiem (lub krajów odbiorców będących członkami)« odnoszą się także do 
Mongolii oraz każdego z takich krajów południowego i wschodniego regionu basenu Morza Śródziemnego.”. 

Art. 18 Umowy o utworzeniu Banku otrzymuje brzmienie (nowy tekst wyróżniony kursywą): 

„Artykuł 18 

Fundusze specjalne 

1. (i) Bank może zgodzić się na zarządzanie Funduszami Specjalnymi, które są przeznaczone do realizacji celu 
i wypełnienia funkcji Banku w krajach odbiorcach i w potencjalnych krajach odbiorcach. Pełny koszt zarządzania 
Funduszem Specjalnym będzie obciążał ten Fundusz Specjalny. 

(ii) Do celów ppkt (i) Rada Gubernatorów może, na wniosek członka, który nie jest krajem odbiorcą, podjąć 
decyzję, że członek ten może zostać zaliczony w poczet potencjalnych krajów odbiorców na ograniczony 
okres i na warunkach uznanych za stosowne. Decyzję taką podejmuje się większością głosów nie mniejszą 
niż dwie trzecie liczby gubernatorów posiadających nie mniej niż trzy czwarte całkowitej liczby głosów 
przysługujących członkom. 

(iii) Decyzja o zaliczeniu członka w poczet potencjalnych krajów odbiorców może zostać podjęta tylko, jeśli 
taki członek jest w stanie spełnić wymogi stania się krajem odbiorcą. Wymogi te zostały określone w art. 
1 niniejszej umowy w brzmieniu obowiązującym w chwili podejmowania takiej decyzji lub w brzmieniu 
po wejściu w życie poprawki zatwierdzonej przez Radę Gubernatorów w chwili podejmowania takiej 
decyzji. 

(iv) Jeżeli potencjalny kraj odbiorca nie stanie się krajem odbiorcą do końca okresu, o którym mowa w ppkt 
(ii), Bank niezwłocznie zaprzestaje wszelkich operacji specjalnych w tym kraju, z wyjątkiem operacji 
mających na celu realizację, utrzymanie i zabezpieczenie aktywów Funduszu Specjalnego oraz rozliczenie 
zobowiązań powstałych w związku z nimi. 

2. Fundusze Specjalne zaakceptowane przez Bank mogą zostać wykorzystane w krajach odbiorcach i w potencjalnych 
krajach odbiorcach w sposób, na warunkach i zasadach zgodnych z celem i funkcjami Banku, z innymi mającymi 
zastosowanie postanowieniami niniejszej umowy oraz z umową lub umowami związanymi z takimi funduszami. 

3. Bank przyjmie takie zasady i regulacje, jakie mogą być wymagane w celu utworzenia, zarządzania i wykorzys
tania każdego Funduszu Specjalnego. Takie zasady i regulacje powinny być zgodne z postanowieniami niniejszej 
umowy, z wyjątkiem tych postanowień, które wyraźnie dotyczą tylko zwyczajnych operacji Banku.”.
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