focus
društvo za sonaraven razvoj

Evropska investicijska banka (EIB) je ena najpomembnejših
mednarodnih javnih finančnih institucij na globalni ravni.
Kot taka EIB igra pomembno vlogo tako v EU kot tudi
zunaj njenih meja. EIB pomaga EU dosegati njene
globalne cilje, kot npr. cilje trajnostnega razvoja in
cilje Pariškega sporazuma. Za EIB kot evropsko
institucijo in finančno roko EU velja evropska
zakonodaja. V zadnjih letih je banka povečala svoj
makroekonomski vpliv, na primer skozi pomembno
vlogo v Investicijskem načrtu za Evropo.
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Vseeno pa ostajajo nekatera odprta vprašanja glede ravni
transparentnosti EIB ter odgovornosti banke napram evropski
zakonodaji. Kot ena od članic EIB mora Slovenija igrati aktivno vlogo
v naslavljanju takšnih vprašanj.

Da bi naslovili dosedanje izkušnje in izzive za naprej na področju transparentnosti
in odgovornosti, obenem pa osvetlili vlogo Slovenije v naslavljanju teh izzivov,
vas vljudno vabimo na okroglo mizo
Izzivi transparentnosti in odgovornosti v Evropski investicijski banki.
PROGRAM
9.30–10.00

Registracija

10.00–10.10	Dobrodošlica in uvod v dogodek; Milena Marega, moderatorka
dogodka
10.10–10.30	Ključni izzivi na področju transparentnosti in odgovornosti v EIB;
predstavnik/ca EIB*
10.30–10.50	Pogled Evropskega parlamenta na transparentnost in odgovornost
EIB; Robert Godina, politični svetovalec Odbora za nadzor
proračuna, Zeleni/EFA v Evropskem parlamentu
10.50–11.10	Vloga Slovenije v nadzoru upravljanja in delovanja EIB; Andrej
Kavčič, Ministrstvo za finance
11.10–11.40	Izkušnje in izzivi EIB z vidika civilne družbe; Xavier Sol, Counter
Balance
11.40–12.00

Odmor za kavo

12.00–13.00	Okrogla miza s sodelujočimi:
• predstavnik/ca EIB*
• Xavier Sol, Counter Balance
	• Leo Hoffmann-Axthelm, Transparency International EU
	Teme razprave: rešitve za opisane izzive, vloga in angažiranje
različnih deležnikov, deležniški dialog.
* Še ni potrjeno.

Prevod je zagotovljen. Udeležba na dogodku je brezplačna.
Kontakt: Barbara Kvac, barbara@focus.si, 059 071 325. Obvezne prijave
sprejemamo do 12. 10. na prijavnici.

Dogodek je nastal v okviru projekta »Financing development and developing finance for EYD 2015«, ki ga finančno podpirata
Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Njegova vsebina je v domeni organizatorjev dogodka in v
nobenem primeru ne odraža mnenja Evropske unije ali Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

