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Ontwerpresolutie Amendement 

52. is verheugd over de voortgaande 

evaluatie van het transparantiebeleid en 

andere op transparantie gerichte 

werkzaamheden, omdat dit belangrijke 

stappen zijn om voorgoed een einde te 

maken aan de vroegere 

geheimhoudingscultuur van de EIB, en 

dringt erop aan dat de EIB in haar werk 

uitgaat van principiële openbaarmaking in 

plaats van principiële vertrouwelijkheid, 

omdat op deze manier de lijst van 

uitzonderingen op de openbaarmaking 

aanzienlijk kan worden verkort; herinnert 

eraan dat de EIB verplicht is ervoor te 

zorgen dat haar transparantiebeleid in 

overeenstemming is met de bepalingen van 

Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de 

toegang van het publiek tot documenten 

van het Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie; betreurt het dat uit de index 

van 2013 inzake de transparantie van 

ontwikkelingshulp
1
 blijkt dat de EIB pover 

presteert op het punt van transparantie en 

het afleggen van verantwoording; 

1
 http://newati.publishwhatyoufund.org/2013/index-
2013/results/ 

52. betreurt de uitkomst van de evaluatie 

van het transparantiebeleid van de EIB; 

constateert dat het nieuwe 

transparantiebeleid zwakker is dan het 

oorspronkelijke beleid en er niet in slaagt 

voorgoed een einde te maken aan de 

vroegere geheimhoudingscultuur van de 

EIB; dringt erop aan dat de EIB in haar 

werk uitgaat van principiële 

openbaarmaking in plaats van principiële 

vertrouwelijkheid; herinnert eraan dat de 

EIB verplicht is ervoor te zorgen dat haar 

transparantiebeleid in overeenstemming is 

met de bepalingen van Verordening (EG) 

nr. 1049/2001 inzake de toegang van het 

publiek tot documenten van het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie; 

betreurt het dat uit de index van 2013 

inzake de transparantie van 

ontwikkelingshulp
1
 blijkt dat de EIB pover 

presteert op het punt van transparantie en 

het afleggen van verantwoording; 

1
 http://newati.publishwhatyoufund.org/2013/index-
2013/results/ 

Or. en 

 

 


