
 


	e-mail address: P.deBurca@EIB.org
	_organisation: Organisation:
	_witheld: Please indicate if you wish your name, or the name of your organisation, to be witheld     
	_address: Address:
	_email: e-Mail Address:
	_fax: Fax Number:
	_objectives: Organisational Objectives: (or explanation of interest in the EIB)
	_interest: (or explanation of interest in the EIB)
	_comments: Comments:(please add annex(es) if this space is not sufficient)
	_annexes: (please add annex(es) if this space is not sufficient)
	_reference: When commenting, please follow the order of the Draft II Public Disclosure Policy document, and clearly reference the paragraph number to which you comment relates. 
	date: 17 november 2005
	name: Huub Scheele
	organisation: Both ENDS
	witheld: [Withold]
	address: Nieuwe Keizersgracht 451018VC AmsterdamNederland
	email: hs@bothends.org
	fax: +31-20-6208049
	objectives: Onder meer: de ondersteuning van milieuorganisaties wereldwijd op het gebied van milieu en ontwikkeling. Het monitoren van besteding van publieke gelden (bijvoorbeeld via MFIs) die negatieve implicaties voor milieu en lokale bevolking kunnen hebben.
	comments: Het is positief dat de EIB de public disclosure policy herziet, want in vergelijking met andere MFIs loopt de instelling sterk achter op dit gebied. Helaas is weinig van de commentaren in de eerste ronde meegenomen in het tweede concept, reden om de nogmaals naar de aanbevelingen van de leden van het Europese Parlement te verwijzen.Het feit dat de EIB het principe van "preseumption of disclosure" onderschrijft is een stap in de goede richting. Helaas is de uitwerking hiervan onvoeldoende. Het principe wordt niet ondersteund door duidelijke procedures met concrete tijdsaanduiding en bezwaar- of beroepmogelijkheden. Daarentegen wordt het principe wel ondermijnd door vele uitzonderingen en gebrek aan duidelijke definities.Deze kritiek is al puntgewijs uitgewerkt en toegelicht door een reeks van groepen, reden om hier onze steun voor de gedetailleerde, puntgewijze inbreng van verschillende groepen die samenwerken in het CEE Bankwatch Network tot uitdrukking te brengen. We hopen dat de EIB van deze input gebruik zal maken om haar achterstand op de andere MFIs op het gebied van informatievoorziening in te lopen en niet alleen op papier, maar ook in de praktijk zal veranderen in een instelling die werkelijk "transparent, accountable and responsive" is.
	_title: Public Consultation on EIB's Draft II Public Disclosure Policy
	_instructions: Please send this form and annex(es) to:Yvonne Berghorst / Matilde del Valle,Communication and Information Department,European Investment Bank,100 bvd, Konrad Adenauer,L-2950 Luxembourg.Fax: +352 4379 3191Deadline for submissions is the 18 November 2005 inclusive.
	_languages: Comments can be drawn up in any of the official languages of the European Union.
	_date: Date:
	_name: Name:


