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Pētniecība un attīstība Zviedrijas augstāko 
tehnoloģiju uzņēmumā „Sandvik” palīdz 

stiprināt Eiropas rūpniecības tehnoloģiju 
līderpozīcijas. EIB atbalsta inovācijas, kas ir 
ilgtspējīgas izaugsmes un konkurētspējas 

virzītājspēks Eiropā. 2012. gadā banka 
ieguldīja apmēram 9 miljardus EUR uz 

zināšanām balstītā ekonomikā.
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Kopējā aizdevumu summa sasniedza 52 miljardus EUR, 
tādējādi veicinot izaugsmi un nodarbinātību ES un ārpus tās robežām

Finansēti 400 projekti vairāk nekā 60 valstīs

Aptuveni 9 miljardi EUR  
ieguldīti inovācijās

Finansējums ES 
reģioniem, kurus 

vissmagāk skārusi 
ekonomiskā un finanšu 

krīze, sasniedza 
15 miljardus EUR

200 000 mazo un vidējo 
uzņēmumu saņēma EIB grupas 
finansējumu 13 miljardu 
EUR apmērā
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Apstiprināta kapitāla palielināšana par 10 miljardiem EUR, kā 
rezultātā ir pieejami papildu 60 miljardi EUR aizdevumiem projektu 

īstenošanai Eiropas Savienībā laikā  
no 2013. līdz 2015. gadam

Aizdevumi klimata politikas jomā: 
13 miljardi EUR

Nepilni 7 miljardi EUR  
izsniegti aizdevumos  
transporta un enerģētikas tīkliem, 
kas savieno Eiropu
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ģītākā un kurās EIB finansējums pavērs iespējas iegūt 
papildu līdzekļus no privātā sektora, lai maksimāli vei-
cinātu izaugsmi un darbavietu izveidi. Turklāt, apvie-
nojot EIB finansējumu ar ES budžeta līdzekļiem, mēs 
varam sasniegt vēl labākus rezultātus.

EIB ir vienmēr atbalstījusi un turpinās atbalstīt to reģio-
nu īpašās vajadzības, kurus krīze skārusi vissmagāk, un 
daudzos gadījumos mūsu banka būs vienīgā finansētā-
ja, kas šādas darbības var veikt tik ievērojamā apjomā.

Mūsu banka 2012.  gadā īstenoja noteikto darbības 
plānu un finansēja aptuveni 400 projektus vairāk nekā 
60 valstīs par kopējo summu 52 miljardu EUR apmērā. 
Saskaņā ar mūsu mērķi paveikt vēl lielāku un labāku 
darbu ES izaugsmes un darbavietu izveides jomā mēs 
vēl vairāk nekā iepriekš pievērsīsim uzmanību mūsu fi-
nansēto projektu kvalitātei. Tādēļ esam ieviesuši uzla-
botas mērījumu sistēmas, kas sniegs pilnīgāku ieskatu 
mūsu finansēto projektu rezultātos. 

Mūsu piedāvātie konsultāciju pakalpojumi, kas pa-
līdz ES dalībvalstīm sagatavot un īstenot pārdomā-
tus ieguldījumu projektus, ir kļuvuši ārkārtīgi būtiski  

E iropas Savienība saskaras ar sarežģītu ekonomis-
ko situāciju un arvien pieaugošu bezdarbu, kas 
dramatiski ietekmē mūsu sabiedrību un jo īpaši 

jauniešus. Ārkārtas situācijās nepārprotami ir nepie-
ciešami ārkārtēji risinājumi, kas ietver vienotu Eiropas 
rīcību krīzes pārvarēšanai. 

EIB kā ES bankai ir būtiska loma ieguldījumu nodrošinā-
šanā projektiem, kas veicina izaugsmi un nodarbinātību. 
Tāpēc esmu īpaši lepns, ka jau pirmajā gadā kopš pildu 
EIB priekšsēdētāja pienākumus mūsu akcionāri, t.i., Eiro-
pas Savienības dalībvalstis, ir pieņēmušas šo vēsturisko 
lēmumu faktiski dubultot EIB apmaksāto kapitālu, palie-
linot to par 10 miljardiem EUR. Šobrīd esam gatavi turp-
māko trīs gadu laikā līdz 2015. gadam palielināt aizde-
vumu apjomu līdz aptuveni 200 miljardiem EUR.

Esam vienojušies ar ES dalībvalstīm koncentrēt ar fi-
nansēšanu saistītās darbības Eiropā uz inovācijām un 
prasmju attīstību, aizdevumiem MVU, resursu efekti-
vitāti (tostarp videi draudzīgas enerģijas jomā), kā arī 
stratēģiskiem infrastruktūras projektiem, kas atbalsta 
mūsu galveno ilgtspējīgas izaugsmes mērķi. Šīs ir jo-
mas, kurās piekļuve finansējumam ir bijusi vissarež-

Priekšsēdētāja priekšvārds
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Priekšsēdētāja 
priekšvārds

kapacitātes palielināšanā gan projektiem, kas var 
saņemt EIB finansējumu, gan tiem, kas izmanto ES 
struktūrfondu līdzekļus.

Papildus EIB finansēšanas darbībām Eiropas Investīciju 
fonds (EIF) piedāvā īpašus instrumentus, kuru mērķis 
ir nodrošināt riska finansējumu MVU un jaunizveido-
to uzņēmumu atbalstam, kā arī piedāvāt mikrofinan-
sējumu. Īpaši centieni ir vērsti uz to, lai īstenotu vairāk 
kopīgu rīcību, kas apvieno EIF garantijas ar EIB aizde-
vumiem MVU. 

Ārpus ES mūsu banka turpināja finansēt projektus 
7,4 miljardu EUR apmērā ES ārpolitikas mērķu atbals-
tam. Pirmspievienošanās valstis, kā arī austrumu un 
dienvidu kaimiņvalstis joprojām ir viena no mūsu gal-
venajām prioritātēm. Tanī pat laikā EIB darbojas kā 
Eiropas Savienības finansēšanas mehānisms visā pa-
saulē, lai palīdzētu veidot globalizācijas procesu 21. 
gadsimtā.

Bankas AAA reitings atspoguļo mūsu finansiālo sta-
bilitāti, pateicoties kam 2012.  gadā starptautiskajā 
kapitāla tirgū banka piesaistīja 71  miljardu EUR. Tas 

ir būtisks stimuls, jo šī nauda laista apgrozībā reālajā 
ekonomikā. Tāpat arī tas skaidri atspoguļo uzticību EIB 
un „ES zīmolam” kopumā.

EIB kā ES banka 2013. gadā koncentrēsies uz pretcik-
lisku darbību un darbosies kā uzticams partneris pār-
domātos projektos visā ES un ārpus tās. Mūsu finan-
sētie projekti būtiski maina cilvēku dzīves, gan radot 
darbavietas simtiem tūkstošos mazo uzņēmumu, gan 
nodrošinot, ka krīzes visvairāk skartajos reģionos tiek 
īstenoti svarīgi, izaugsmi veicinoši infrastruktūras pro-
jekti, gan sniedzot atbalstu progresīvām inovācijām 
un videi draudzīgai enerģijai un tādējādi palīdzot Eiro-
pai saglabāt konkurētspēju pasaules mērogā.

EIB kā ES bankai ir būtiska loma 
ieguldījumu nodrošināšanā 
projektiem, kas veicina izaugsmi un 
nodarbinātību. 

Verners Hoijers  
(Werner Hoyer)
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E IB nozīme, atbalstot ilgtermiņa ieguldījumus, lai 
veicinātu ekonomikas izaugsmi Eiropā un ārpus 
tās, ir kļuvusi vēl būtiskāka, ņemot vērā pašreizē-

jos ekonomikas izaicinājumus. EIB izmanto tās finan-
siālās un tehniskās zināšanas, lai uzlabotu finansējuma 
saņemšanas iespējas vietās, kur šis atbalsts ir nepiecie-
šams, it īpaši Eiropas ekonomiski mazāk attīstītajos re-
ģionos un nomaļās valstīs. Turklāt EIB darbojas kā virzī-
tājspēks privātā un publiskā sektora ieguldījumiem, jo 
garantē projektu kvalitāti un piesaista līdzfinansējumu. 
Tas nodrošina finansējuma pieejamību galvenajiem iz-
augsmes virzītājspēkiem, kas ietver, piemēram, pras-
mes un inovācijas, stratēģisko infrastruktūru, MVU un 
ar klimata politiku saistītus projektus.

Eiropas  
izaugsmes potenciāla 
īstenošana

Lai nodrošinātu līdzekļu 
izmantošanu reālajā ekonomikā, EIB 

2012. gadā parakstīja finansēšanas 
līgumus 52 miljardu EUR apmērā, 

īpaši pievēršoties projektiem ar 
lielāku ietekmi uz izaugsmi un 

darbavietu izveidi.
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Eiropas  
izaugsmes potenciāla īstenošana

Tā kā EIB ir ES banka, tā strādā, lai dotu stimulu 
izaugsmei un veicinātu nodarbinātību Eiropā. 

Mēs darām vairāk un labāk, lai palīdzētu Eiropas 
ekonomikai atgūties.

Kapitāla palielināšana papildu 
aizdevumiem ES

Kopš 2008. gada EIB ir veikusi izcilu darbu Eiropas Eko-
nomikas atveseļošanas plāna īstenošanā, nodrošinot 
ievērojami lielus aizdevumu apjomus, lai 2012. gadā, kā 
plānots, atgrieztos pie mazākām aizdevumu summām, 
tādējādi saglabājot finansiālo stabilitāti un attiecīgi arī 
spēju piesaistīt finanšu tirgū līdzekļus ar izdevīgiem 
nosacījumiem.  

EIB akcionāri (27 ES dalībvalstis) 2012.  gadā vienojās 
palielināt kapitālu par 10 miljardiem EUR, nodrošinot 
dalībvalstīm piekļuvi papildu finansējumam 60 mil-
jardu EUR apmērā, lai atbalstītu reālo ekonomiku laikā 
no 2013.  līdz 2015.  gadam. Kapitāla palielināšana ļaus 
bankai paplašināt atbalstu tām nozarēm, kurās iegūt fi-
nansējumu līdz šim bija sarežģītāk. Banka arī centīsies 
turpināt apvienot EIB finansējumu ar ES līdzekļiem, lai 
uzlabotu efektivitāti un maksimāli veicinātu izaugsmi 
un darbavietu izveidi.

Inovācijas  
un prasmes

Resursu  
efektivitāte

MVU piekļuve  
finansējumam

Stratēģiskā  
infrastruktūra

Veicināt pētniecību,  
attīstību un inovācijas (RDI), 

apmācību un izglītību

Uzlabot  
nodarbinātības  
iespējas

Stiprināt iekšējo  
tirgu un atbalstīt  
kohēziju

Turpināt likt būtisku  
uzsvaru uz politiku  

klimata pārmaiņu jomā
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Inovāciju paātrināšana

Pētniecībai, attīstībai un inovācijām ir būtiska nozī-
me Eiropas konkurētspējas veicināšanā. EIB palīdz fi-
nansēt pētniecību, attīstību un inovācijas gan aka-
dēmiskajās institūcijās, gan privātajā sektorā, tai pat 
laikā sekmējot zināšanu apmaiņu starp šiem abiem 
sektoriem.

Lai palielinātu atbalstu ieguldījumiem pētniecībā, at-
tīstībā un inovācijās, EIB 2012.  gadā uzsāka pārskatīt 
tās produktu klāstu. Paredzams, ka tirgus izlūkošana 
un nozares izpēte veicinās jaunu finanšu produktu iz-
veidi, kas savukārt palīdzēs risināt tirgus un nozares 
nepilnības, lai ļautu inovatīvas idejas pārvērst konkrē-
tās uzņēmējdarbības iespējās.

Ieguldījumi inovācijās ir 
ārkārtīgi nozīmīgi, jo šī nozare 

īpaši ātri reaģē uz finansējuma 
samazināšanu taupības 

apstākļos. EIB 2012. gadā 
ieguldīja Eiropas Savienībā 

aptuveni 9 miljardus EUR,  
lai veicinātu inovācijas  

un prasmes.

Inovāciju
veicināšana gudrai izaugsmei Eiropā

EIB iegulda novatoriskos pētījumos, piemēram, 
Ženēvā bāzētās Eiropas Kodolpētījumu organizācijas 

(CERN) Lielajā hadronu paātrinātājā. Aizdevums 
300 miljonu EUR apmērā palīdzēja finansēt lieljaudas 

daļiņu paātrinātāja būvniecību, kā rezultātā 
2012. gadā izdevās veikt nozīmīgu atklājumu.
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Eiropas  
izaugsmes potenciāla īstenošana

Digitālā ekonomika — ilgtermiņa 
izaugsmes pamats

Ar internetu saistītas informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas (IKT) ir būtiski izaugsmes virzītājspēki, un 
ir aprēķināts, ka no 2006.  līdz 2015. gadam platjoslas 
tīkli ES nodrošina 2,1 miljonu papildu darbavietu. Lai 
atbalstītu Eiropas arvien pieaugošo pieprasījumu pēc 
datu pārraides, ir nepieciešami ieguldījumi telekomu-
nikāciju infrastruktūrā, kas ir viens no Eiropas digitā-
lās programmas galvenajiem mērķiem. Tādēļ banka ir 
noteikusi ātrgaitas internetu, mobilo sakaru tīklus un 
mākoņdatošanu banka ir noteikusi par prioritārajām 
jomām. EIB 2012. gadā inovāciju finansējuma ietvaros 
izsniedza aizdevumus 1,5 miljardu EUR apmērā iegul-
dījumiem informācijas un komunikāciju tehnoloģijās.

Uzsvars uz ieguldījumiem ar augstu 
pievienoto vērtību

Projektus ar lielāku risku, bet augstāku pievienoto 
vērtību prioritāro tehnoloģiju nozarē EIB un EIF ir no-
teikusi par galveno ieguldījumu veikšanas jomu lie-
lā mērā arī tāpēc, ka krīzes dēļ ir ievērojami mazinā-
jusies privāto riska kapitāla fondu vēlme uzņemties 
risku, finansējot inovatīvus uzņēmumus, kuri atro-
das darbības paplašināšanas vai izaugsmes posmā. 

2012.  gadā Eiropas Investīciju fonds (EIF), kas spe-
cializējas uz inovācijām vērsta finansējuma sniegša-
nā MVU, ieviesa riska dalīšanas instrumentu (RSI). Tā 
mērķis ir iedrošināt bankas piedāvāt aizdevumus un 
finanšu nomas darījumus tiem MVU, kas īsteno pēt-
niecības, attīstības un inovāciju projektus. Līdz šim 
brīdim ir noslēgti septiņi darījumi par kopējo summu 
345 miljonu EUR apjomā.

Gudras izaugsmes sekmēšana

Novatoriskai izaugsmei ir nepieciešamas prasmes, tā-
pēc augstākajai izglītībai ir būtiska nozīme 21.  gad-
simta attīstītāko valstu izaugsmē. EIB 2012.  gadā at-
balstīja izglītību un prasmes, izsniedzot aizdevumos 
1,5 miljardus EUR.

EIB koncentrējas uz ieguldījumiem, kas uzlabo izglī-
tības kvalitāti un popularizē Eiropas Augstākās izglī-
tības telpu un Eiropas Pētniecības telpu. Vispārējais 
mērķis ir veicināt savstarpējo saskaņotību un integ-
rāciju augstākās izglītības un zinātnisko resursu jomā 
Eiropā. EIB atbalsta ietvaros paredzēts finansēt iegul-
dījumus skolās un augstskolās, kā arī uz augstākās iz-
glītības kvalitāti un konkurētspēju vērstās reformās un 
tehnoloģiju nodošanas iniciatīvās, kas veicina inovāci-
jas, mazinot plaisu starp akadēmiskajām aprindām un 
uzņēmumiem.

Ar internetu saistītas informācijas 
un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) 

ir būtiski izaugsmes virzītājspēki, 
un ir aprēķināts, ka no 2006. līdz 

2015. gadam platjoslas tīkli ES 
nodrošina 2,1 miljonu papildu 

darbavietu. EIB 2012. gadā 
ieguldījumiem IKT jomā izsniedza 

aizdevumus 1,5 miljardu EUR apmērā.
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E IB ir piemērota finansēšanas partnere liela ap-
mēra ieguldījumiem transporta tīklos to apjo-
mu, ilgtermiņa virzības un finansiālo izaicinā-

jumu dēļ, ko tie var radīt valsts un reģionālajiem 
publiskā sektora ieguldītājiem. Bankas atbalsts ir 
vērsts uz infrastruktūras projektiem, kuriem ir lie-
la vērtība sabiedrībai kopumā, un ar savām zinā-
šanām tā piesaista papildu finansējumu no citiem 
ieguldītājiem.

Banka 2012.  gadā atbalstīja 30 vērienīgus transporta 
infrastruktūras projektus, tādējādi Eiropas transporta 
tīklu (TEN) ietvaros savienojot desmit valstis. Eiropas 
transporta tīkli paaugstina tirdzniecības potenciālu gan 
ES, gan ārpus tās, kā arī veicina ekonomikas izaugsmi. 
Turklāt transporta nozare ir nozīmīgs darba devējs, kas 
nodrošina vienu no katrām 20 darbavietām Eiropā.

Savstarpēji 
savienotas Eiropas izveide

Stratēģiskie transporta ceļi ir 
vitāli svarīgi Eiropas 

uzņēmējdarbības 
konkurētspējas veicināšanā un 

uzturēšanā, turklāt tie nodrošina 
darbavietas miljoniem 

eiropiešu. 2012. gadā EIB 
aizdeva gandrīz 6 miljardus EUR 

ieguldījumiem galvenajos  
ES transporta tīklos.

Līdz ar „Maasvlakte 2” dambja 
noslēgšanu 2012. gadā Roterdamas ostas 

paplašināšanas projekts ir pavirzījies 
soli tuvāk pabeigšanai. EIB atbalsta šo 

nozīmīgo infrastruktūras projektu ar 
900 miljonu EUR lielu aizdevumu.
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Eiropas  
izaugsmes potenciāla īstenošana

EIB nodrošina finansējumu 
850 miljonu EUR apmērā 

Bretaņas ātrgaitas dzelzceļa 
projektam. Atbalsts lauku 

apvidiem un plašākas 
piekļuves nodrošināšana 

Eiropas transporta tīkliem ir 
viena no bankas galvenajām 

prioritātēm.

EIB piedāvā finansējumu visu veidu transportam, to-
starp loģistikai un inteliģentām transporta sistēmām. 
Rezultātā visas uzņēmējdarbības nozares un iedzīvotāji 
gūst reālu labumu un izmanto priekšrocības, ko sniedz 
kvalitatīvāka, ilgtspējīgāka un efektīvāka transporta 
sistēma.  

Projektu obligāciju iniciatīvas vadība

2012. gadā EIB un Eiropas Komisija izmēģinājuma režīmā 
uzsāka īstenot projektu obligāciju iniciatīvu, kuras mēr-
ķis ir palielināt finansējumu vadošajiem infrastruktūras 
projektiem, piesaistot institucionālos ieguldītājus, pie-
mēram, pensiju fondus un apdrošināšanas sabiedrības.

Projektu obligāciju mērķis ir ļaut pašiem projektā ie-
saistītajiem uzņēmumiem emitēt investīciju kategorijas 
obligācijas. Izmantojot Komisijas un EIB riska dalīšanas 
mehānismu, augstākas prioritātes obligāciju kredītrei-
tings tiks palielināts līdz līmenim, kāds ir pietiekams in-
stitucionālo ieguldītāju piesaistīšanai. Tas ļaus efektīvāk 
izmantot ES budžeta līdzekļus un saīsinās vērtīgu pro-
jektu īstenošanas termiņus.  

Izmēģinājuma posmā no ES budžeta tiks sniegtas ga-
rantijas 230 miljonu EUR apmērā infrastruktūras iegul-
dījumiem transporta, enerģētikas un komunikāciju no-
zarē un tiks veiktas darbības, lai veicinātu daudzkārt 
lielākus kapitāla tirgus ieguldījumus. Līdz iespējamai 

projekta pilnīgai ieviešanai 2014. gadā EIB pārvalda tā 
izmēģinājuma posmu 2012.—2013. gada periodā.  

Partnerības, kas apvieno valsts un privāto finansējumu, 
arī var palīdzēt mazināt finansējuma trūkumu. Neska-
toties uz to, ka publiskā un privātā sektora partnerību 
(PPP) skaits krīzes laikā ir samazinājies, tām vēl aizvien ir 
būtiska nozīme ieguldījumu veikšanā, it īpaši transporta 
tīklu jomā. EIB ir ieguvusi ievērojamu pieredzi un zināša-
nas šajā jomā, un tai ir nozīmīga loma Eiropas publiskās 
un privātās partnerības ekspertīzes centra (EPEC) darbī-
bā. Šī kopējā EIB, Eiropas Komisijas un 35 ES dalībvalstu 
un kandidātvalstu iniciatīva palīdz tās dalībniekiem dalī-
ties zināšanās un labākajā praksē PPP jomā. 2012. gadā 
tā sniedza padomus un ieteikumus plaša spektra jautā-
jumos no piekļuves nodrošināšanas platjoslai līdz pat 
energoefektivitātei sabiedriskās ēkās un finansējuma 
sniegšanai PPP jomā ar projektu obligāciju palīdzību.

Vairāk atbalsta un praktisku padomu valsts iestādēm PPP 
risinājumu izstrādē, plānošanā un piedāvājumu izvirzīša-
nā tika iekļauts galvenajos ieteikumos, kas uzskaitīti Eiro-
pas Politikas centra (Briselē izvietots pētniecības centrs) 
2012. gadā publicētajā pārskatā. Šis pārskats sagatavots 
ar EIB un citu partneru palīdzību, un tajā arī uzsvērts, ka, 
ja projektu obligāciju iniciatīvai jākļūst par pastāvīgu fi-
nanšu piedāvājuma sastāvdaļu Eiropas infrastruktūras 
vajadzībām, tad ES politikas veidotājiem jāuzņemas va-
dība šajā jomā. Pārskatā ir pausta pārliecība, ka, ja Eiropa 
vēlas maksimāli izmantot publiskos un privātos ieguldī-
jumus, nāksies pārvarēt ne mazums šķēršļu. 
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Izsniedzot aizdevumus Eiropas 
enerģētikas nozarē, EIB atbalsta 

tādas ilgtspējīgas, 
konkurētspējīgas un drošas 

enerģētikas sistēmas attīstību, kas 
apmierina sabiedrības 

ekonomiskās, sociālās un ar vidi 
saistītās vajadzības. EIB 2012. gadā 

enerģētikas projektiem izsniedza 
4,5 miljardus EUR.

Enerģija
ekonomikas atveseļošanai

E IB ir ievērojama nozīme enerģētikas infrastruk-
tūras finansēšanā, un tā ir viena no lielākajiem 
finansējuma sniedzējiem elektroenerģijas pār-

vades tīklos Eiropā. Pamata jomas, kurās EIB iegul-
da finansējumu, ir enerģētikas tīkli, viedtīkli un ilgt-
spējīga enerģijas ražošana. 

Eiropas apgādes nodrošināšana

Ieguldījumi elektroenerģijas tīklos esošo energoapgā-
des sistēmu atjaunošanai vai paplašināšanai stiprina 
iekšējo tirgu. Atbalsts viedtīkliem un uzlabojumi ener-
ģijas uzglabāšanā arī palīdz efektīvāk izmantot atjauno-
jamos elektroenerģiju. Finansējums enerģijas sadales 
tīkliem, tostarp elektroenerģijas tīkliem un dabasgāzes 
transportēšanas infrastruktūrai, pagājušā gadā pārsnie-
dza 3,7 miljardus EUR.
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Eiropas  
izaugsmes potenciāla īstenošana

Atbalsts ilgtspējīgai pārejai uz atjaunojamo 
enerģiju

Lielākā daļa no elektroenerģijas ražošanai paredzēta-
jiem aizdevumiem tika izsniegti atjaunojamiem ener-
goresursiem. Bankas atbalsts atjaunojamās enerģijas 
avotiem 2012.  gadā pārsniedza 2  miljardus EUR, bet 
tai pat laikā gāzes ražošanā tika ieguldīti mazāk nekā 
0,4  miljardi EUR, un netika parakstīts neviens ogļu un 
naftas enerģijas ražošanas projekts. 

EIB ir samazinājusi aizdevumu apjomu ogļūdeņraža ie-
guves nozarē, kas kopš 2005.  gada ir saņēmusi mazāk 
nekā 1 % no EIB aizdevumiem enerģētikas jomā. Naftas 
pārstrādes rūpniecības nozarē bankas finansējums tiek 
koncentrēts uz energoefektivitātes un enerģijas pārvei-
des projektiem, bet netiek piešķirts jaudas palielināša-
nai. Tāpat ogļu/brūnogļu elektrostacijām finansējums 

2012. gadā tika atklāts Īrijas elektroenerģijas tīkla savienojums ar 
Lielbritāniju. East-West starpsavienojums iezīmē pirmā veiksmīgā EIB 

atbalstītā ES atveseļošanas plāna enerģētikas projekta īstenošanu.

tiek piedāvāts tikai ar nosacījumu, ka tās aizstāj esošās 
iekārtas, izmanto labākās pieejamās tehnoloģijas, ir gata-
vas savākt oglekli un nodrošina vismaz 20 % lielu oglekļa 
koncentrācijas samazinājumu elektroenerģijas ražošanā.

Sabiedriskā apspriešana par EIB 
aizdevumiem enerģētikas nozarē

2012.  gada oktobrī EIB uzsāka sabiedrisko apspriešanu 
par tās aizdevumu politiku enerģētikas nozarē. Banka lū-
dza ieinteresētās puses, enerģētikas nozares speciālistus 
un plašāku sabiedrību izteikt viedokli, kas tika uzklausīts 
arī sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā decembrī 
Briselē. EIB aizdevumu politika ir balstīta uz ES politikas 
mērķiem, un tās uzdevums ir līdzvērtīgi ņemt vērā gan 
energoapgādes drošību, gan konkurētspēju, gan klimata 
politiku. EIB plāno 2013. gadā apstiprināt atjaunotu aiz-
devumu politiku enerģētikas nozarē.  

Pasaulē lielākais jūras vēja enerģijas parks pie Lielbritānijas 
krastiem apgādā ar elektrību 320 000 mājokļu. Bankas 

atbalsta ietvaros tika veikts EIB ieguldījums „Walney” jūras vēja 
enerģijas parka pārvades savienojuma izveidē, kas paredzēts 

starpsavienojumu izveidei starp atjaunojamās enerģijas 
avotiem un elektroenerģijas tīkliem.
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Pateicoties būtiskajam MVU 
ieguldījumam nodarbinātības, 

ekonomikas attīstības un sociālās 
kohēzijas jomā Eiropas Savienībā, tie 

ir kļuvuši par Eiropas ekonomikas 
balstu. EIB grupa 2012. gadā piešķīra 

vairāk kā 13 miljardu EUR 
finansējumu MVU un vidēji liela 

kapitāla uzņēmumiem ES.

No sporta inventāra un 
bagetēm līdz santehnikas 
materiāliem un atkritumu 
tvertnēm pašvaldībām — 

mazajiem uzņēmumiem ir 
izšķiroša loma darbavietu 

saglabāšanā un radīšanā Eiropā. 
EIB grupa 2012. gadā atbalstīja 
aptuveni 200 000 MVU un 

vidēja kapitāla uzņēmumu.

P alīdzēt uzlabot MVU piekļuvi finansējumam ir EIB 
grupas prioritāte. Eiropā 99  % no uzņēmumiem 
ir MVU, un tie nodrošina darbavietas vairāk 

nekā divām trešdaļām privātajā sektorā nodarbināto. 
Daudziem no tiem ir grūtības piesaistīt finansējumu 
ar pieņemamiem nosacījumiem. EIB grupa sadarbo-
jas ar plaša spektra finanšu starpniekiem, piemēram, 
vietējām partnerbankām, fondiem, līzinga uzņēmumiem 
un mikrofinansējuma iestādēm, lai MVU rastu iespējas 
saņemt finansējumu. 

EIB sniedz iespējas MVU saņemt 
finansējumu

EIB 2012. gadā parakstīja aizdevumus 10,5 miljardu EUR 
vērtībā, lai tos ar starpnieku palīdzību izsniegtu MVU Ei-
ropas Savienībā. Starpnieki līdzekļus aizdod tālāk MVU, 
pievienojot līdzvērtīgu summu no saviem resursiem. 

Pēdējos gados EIB ir centusies uzlabot MVU piekļu-
vi kredītiem, palielinot elastību, vienkāršojot saņemša-
nas kārtību un pieprasot lielāku pārredzamību no part-
nerbankām. EIB grupa arī veido jaunus mehānismus, lai 
nodrošinātu papildu finansējumu MVU valstīs, kuras sa-
skaras ar nopietnu likviditātes krīzi, piemēram, Grieķijā. 
Šajā nolūkā tika izveidots īpašs MVU paredzēts fonds, kas 
savu darbību uzsāka 2012. gadā šai valstij īpaši paredzē-
to bankas atbalsta pasākumu ietvaros.

Palīdzība vidēji liela kapitāla uzņēmumiem

2012.  gadā pēc divu gadu ilga izmēģinājuma perioda 
EIB ir ieviesusi savu starpniecības aizdevumu program-
mu vidēji liela kapitāla uzņēmumiem. Tie ir uzņēmumi, 
kuros strādā vairāk kā 250, bet mazāk nekā 3 000 darbi-
nieku. Šādiem uzņēmumiem ES jau ir parakstīti aizde-
vumi aptuveni 1,8 miljardu EUR vērtībā.

Atbalsts 
maziem un vidējiem uzņēmumiem
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Eiropas  
izaugsmes potenciāla īstenošana

Tas var būt atbalsts gan 
biotehnoloģijām un 

lāzertehnoloģijām, gan ar rokām 
darinātiem produktiem — EIF palīdz 

mazajiem un mikrouzņēmumiem 
attīstīties. 2012. gadā EIF 

veicināja uzņēmējdarbības un 
inovāciju attīstību, ieguldot 

2,6 miljardus EUR, bet 
piesaistot kopā 12,3 miljardus EUR.

Mērķtiecīgs EIF atbalsts MVU

EIF, uzņemoties MVU risku, atvieglo Eiropas mikrouzņē-
mumu, mazo un vidējo uzņēmumu piekļuvi finansēju-
mam. Tas atbalsta uzņēmumus no to agrīnās attīstības 
stadijas līdz pat izaugsmes posmam, piedāvājot tiem 
īpaši paredzētus produktus, kas ietver kapitāla finan-
sēšanu, garantijas un mikrofinansējumu. Viens no EIF 
mērķiem ir piesaistīt papildu finansējumu no citiem tir-
gus dalībniekiem, lai sekmētu uzņēmējdarbību un ino-
vācijas. 2012. gadā, ieguldot finansējumā 2,6 miljardus 
EUR, tam izdevās piesaistīt kopā 12,3 miljardus EUR. 

2012. gadā EIF ieguldīja1,4 miljardus EUR lielu riska fi-
nansējumu riska kapitāla un izaugsmes kapitāla fon-
dos, tādējādi paplašinot to iespējas ieguldīt MVU. Šie 
pasākumi ietver sadarbību ar jauniem partneriem Eiro-
pas „eņģeļu” fondu ietvaros, kā arī jauna „fondu fonda” 
izveidi un sagatavošanas darbu veikšanu, lai uzsāktu sa-
darbību ar korporatīvajiem ieguldītājiem. 

Kopumā 500 miljoni EUR tika ieguldīti garantijās un vēl 
500 miljoni — EUR kredītu veicināšanas ieguldījumos. EIF 
garantijas finanšu starpniekiem atvieglo aizdevumu un fi-
nanšu nomas darījumu piešķiršanu MVU, izmantojot riska 
dalīšanas instrumentus, kas paredzēti saskaņā ar divām ES 
iniciatīvām — Konkurētspējas un inovāciju ietvarprog-
rammu (KIP), kā arī Eiropas apvienotajiem resursiem 
mazajiem, vidējiem un mikrouzņēmumiem (JEREMIE).

Eiropas progresa mikrofinansēšanas instruments, 
kuru finansē EIB un Eiropas Komisija un pārvalda EIF, 
palīdz mikrouzņēmumiem un tādiem indivīdiem, ku-
riem bieži vien tradicionālā banku sistēma nav tik viegli 
pieejama. Tā kā deviņi no desmit MVU ir mikrouzņēmu-
mi, kuros ir mazāk nekā desmit darbinieku, šis mehā-
nisms atbalsta pašnodarbinātību un palīdz samazināt 
bezdarbu. EIF kopējās saistības šīs programmas ietva-
ros 2012. gadā pārsniedza 100 miljonus EUR, kā rezultā-
tā tas ir ieguvis nozīmīgākā mikrofinansējuma sniedzē-
ja statusu ES. EIF arī turpināja sniegt tehnisko palīdzību 
un finansiālo atbalstu ar kopīgās rīcības mikrofinanšu 
iestāžu atbalstam Eiropā (JASMINE) tehniskās palīdzī-
bas programmas starpniecību.

Sadarbība ar dalībvalstīm un valstu finansēšanas 
veicināšanas institūcijām ir EIF stratēģiskās attīstības 
un reģionālās uzņēmējdarbības virziena kodols. EIF 
2012. gadā ieviesa četras jaunas iniciatīvas, ieguldījumu 
kapacitātei sasniedzot 420 miljonus EUR.

Iniciatīva JEREMIE atbalsta ekonomisko attīstību izvē-
lētajos Eiropas reģionos, kuros MVU ir īpašas grūtības 
piekļūt finanšu līdzekļiem. Valsts un reģionālās iestā-
des var izmantot JEREMIE, lai sadalītu Eiropas Reģio-
nālā attīstības fonda (ERAF) nodrošinātos līdzekļus. 
2012.  gadā EIF pārvaldīja 14 līdzdalības fondus des-
mit Eiropas valstīs, un tā pārvaldībā bija vairāk nekā 
1,25 miljardi EUR.
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Atbalsts ekonomiskajai  
un sociālajai kohēzijai

Aizdevumi ekonomiski vājāk attīstītajiem reģioniem palīdz 
stiprināt Eiropas Savienības sociālo un ekonomisko struktūru. 
Banka veicina maksimālu valstu finansējuma izmantošanu, lai 

stingras ekonomiskās politikas apstākļos mazinātu deficītu.  
EIB 2012. gadā aizdeva vairāk nekā 15 miljardus EUR,  

lai atbalstītu projektus, kas veicinās izaugsmi  
ekonomiski vājāk attīstītajos ES reģionos.
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Atbalsts  
ekonomiskajai un sociālajai kohēzijai

EIB ir ieguldījusi vismaz 20 miljardus EUR Vienotajā 
rīcības plānā, kura kopējā vērtība ir 30 miljardi EUR, 

lai atbalstītu ekonomikas atveseļošanos un izaugsmi 
Centrāleiropā un Dienvidaustrumeiropā. Šajā reģionā 

banka īpaši atbalsta mazos uzņēmumus, atjaunojamos 
energoresursus un energoefektivitāti, inovācijas un 

konverģences projektus.

E konomiskā krīze ir īpaši smagi skārusi vājāk 
attīstītos ES reģionus, arvien vairāk palielinot 
atšķirības. EIB mērķtiecīgi darbojas, lai palīdzētu 

šajos reģionos atjaunot ilgtspējīgu izaugsmi, un šī 
prioritāte veido gandrīz trešdaļu no EIB aizdevumiem 
ES. Atbalsta galvenais mērķis ir finansējums pama-
ta infrastruktūrai, kas nepieciešama, lai piesaistītu 
uzņēmējdarbību un radītu darbavietas. Tas galvenokārt 
tiek īstenots ar projektiem, kas uzlabo pilsētvidi un 
paātrina attālāko reģionu integrāciju, attīstot Eiropas 
transporta tīklus, sniedzot palīdzību MVU, kā arī veici-
not inovācijas un prasmju pilnveidi.

Palīdzība ekonomiski vājāk attīstītiem 
reģioniem

Reģionālā politika pauž ES solidaritāti tās mazāk attīs-
tītajiem reģioniem. Tās mērķis ir mazināt būtiskas eko-
nomiskās, sociālās un teritoriālās atšķirības, kas pastāv 
starp dažādiem Eiropas reģioniem. Prioritātes un reģio-
nus, kas var saņemt atbalstu, nosaka Eiropas Komisija. 

Komisijai struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros ir 
pieejami gandrīz 350  miljardi EUR, lielākoties subsīdi-
ju veidā, kas paredzēti reģionālās politikas īstenošanai  
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laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam. Līdzekļi tiek izman-
toti, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi un radītu darba-
vietas, piemēram, uzlabojot transporta savienojumus ar 
attālākiem reģioniem, atbalstot mazos un vidējos uzņē-
mumus (MVU) nelabvēlīgākajos reģionos, palīdzot radīt 
tīrāku vidi, kā arī veicinot izglītības un prasmju pilnveidi.

Tā kā EIB ir Eiropas Savienības banka, tās aizdevumi pa-
pildina Komisijas finansējumu ieguldījumiem reģionos. 
ES nav neviena reģiona, kas nebūtu guvis labumu no 
EIB aizdevumiem.

Īpaši pielāgoti produkti struktūrfondu 
izmantošanai

Programmas aizdevumi finansē ieguldījumu program-
mas, kas ietver vairākus darbības plānus vienā vai vairā-
kās nozarēs un ko parasti īsteno publiskā sektora iestā-
de, kas var būt gan valsts, gan reģionālā vai pašvaldību 
iestāde. Turklāt tās tiek īstenotas vairāku gadu laikā. 
Programmas aizdevumi pārsvarā tiek izmantoti iegul-
dījumiem infrastruktūrā atjaunojamo energoresursu un 

energoefektivitātes, transporta un pilsētvides atjauno-
šanas jomās. EIB programmas aizdevumi 2012. gadā sa-
sniedza 3,7 miljardus EUR un palīdzēja atbalstīt nozīmī-
gus ieguldījumus visā ES.

Eiropas struktūrfondu mērķis ir samazināt reģionālās 
atšķirības ienākumu, turības un iespēju ziņā, bet tie tiek 
piešķirti tikai tad, ja vietējās institūcijas spēj vispirms ie-
guldīt savus līdzekļus. Stingras ekonomiskās politikas 
apstākļos dažām valsts un pašvaldību iestādēm ir izrā-
dījies par grūtu finansēt savu ieguldījuma daļu, tādējādi 
liedzot veikt ieguldījumus, kas varētu veicināt izaugsmi.  

Tādēļ par nozīmīgu instrumentu krīzes laikā ir kļu-
vis struktūrfondu programmu aizdevums, kas ir īpašs 
programmas aizdevumu veids. EIB struktūrfondu prog-
rammu aizdevumi palīdz novērst šo nepilnību, sedzot 
daļu no valsts finansējuma ieguldījumiem, un tie ie-
tver plašu tādu prioritāro projektu klāstu, kuri saņem 
ES struktūrfondu subsīdiju atbalstu. Iepriekšējai valsts 
ieguldījuma daļas finansēšanai ir būtiska nozīme ie-
guldījumu plūsmu stabilizēšanā, kā arī izaugsmes un 
nodarbinātības nodrošināšanā. Šādā veidā banka arī 
palīdz šiem reģioniem izmantot tiem pieejamos ES 

Varšavas iedzīvotāji ceļā uz darbu tagad 
bauda lielāku komfortu un efektivitāti, 

ko sniedz ar EIB atbalstu iegādātie jaunie 
vilcieni. Banka atbalsta ritošā sastāva 

atjaunošanu un saistīto infrastruktūru.
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Atbalsts  
ekonomiskajai un sociālajai kohēzijai

fondus. Struktūrfondu programmu aizdevumu summa 
2012. gadā sasniedza 2,1 miljardu EUR, ļaujot veikt no-
zīmīgus ieguldījumus tādās valstīs kā, piemēram, Kipra, 
Portugāle, Ungārija un Slovēnija. 

Pielāgošanās ārkārtas apstākļiem

Aizdevumi valstīm, kuras ekonomiskā krīze skārusi īpaši 
smagi, palīdzēja nodrošināt nepārtrauktu ieguldījumu 
plūsmu publiskajā sektorā. Šajā jomā banka veic nozī-
mīgu darbu, uzlabojot piekļuvi finansējumam, mazinot 
nepietiekamas likviditātes problēmas un sniedzot kon-
sultācijas strukturālo reformu atbalstam.

Grieķijā kopējā izmaksāto aizdevumu summa, t.i., fi-
nansējums, kas ieguldīts reālajā ekonomikā, 2012. gadā 
pārsniedza 900  miljonus EUR. Šajā valstī EIB atbalsta 
mērķis ir ekonomiskā un sociālā infrastruktūra un ma-
zie uzņēmumi. 2012.  gadā 705  miljoni EUR tika veltīti 
enerģētikas un izglītības projektiem, kā arī MVU. Lai pa-
vērtu iespējas iegūt līdzekļus un uzlabotu vietējo mazo 
uzņēmumu piekļuves iespējas finansējumam, EIB gru-

pa izveidoja MVU paredzētu garantiju fondu, kas savu 
darbību uzsāka 2012. gadā. Šis fonds ir kopēja Grieķijas, 
Eiropas Komisijas un EIB iniciatīva. Fonds tika izveidots, 
izmantojot 500  miljonus EUR no šai valstij paredzēta-
jiem neizlietotajiem struktūrfondu līdzekļiem, un tas 
kalpos kā garantija EIB aizdevumiem MVU, kas tiks veik-
ti ar partnerbanku starpniecību un sasniegs 1 miljardu 
EUR. Mazie uzņēmumi ir galvenais Grieķijas eksporta 
virzītājspēks. Lai atbalstītu uz eksportu virzītu ekonomi-
kas atveseļošanos, EIB ir izveidojusi jaunus tirdzniecības 
finansējuma produktus MVU 500 miljonu EUR vērtībā.

Portugālei sniegtais finansiālais ieguldījums 2012.  gadā 
sasniedza aptuveni 740  miljonus EUR, un EIB parakstīja 
aizdevumus vairāk nekā 870 miljonu EUR vērtībā, kā arī 
izmantoja novatoriskus risinājumus, lai vēl vairāk uzlabo-
tu piekļuvi valsts un ES ieguldījumiem. Tā arī veltīja īpa-
šas pūles, lai ieviestu valsts garantiju portfeli par summu, 
kas nepārsniedz 2,8 miljardus EUR. Tas pavērs iespējas ie-
guldīt papildu 1 miljardu EUR jaunās operācijās nākotnē.

Kopējais finansējums, kas 2012. gadā Īrijai tika izmaksāts 
aizdevumos, pārsniedza 530 miljonus EUR. Īpašu atbal-
stu banka piedāvāja atjaunojamiem energoresursiem  

Aizdevumi valstīm, 
kuras ekonomiskā 
krīze skārusi īpaši 

smagi, palīdzēja 
nodrošināt 

nepārtrauktu 
ieguldījumu plūsmu 

publiskajā sektorā.
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un ūdensapgādes infrastruktūrai, kā arī izglītības pro-
jektiem un maziem uzņēmumiem. Parakstītie aizdevu-
mi pārsniedza 500 miljonus EUR.

Atbalsts mazāk attīstītiem reģioniem

Papildus finansējumam EIB nodrošina arī tehnisko pa-
līdzību, lai sniegtu atbalstu jaunākajām dalībvalstīm 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda efektīvā izmantoša-
nā. EIB kopā ar Eiropas Komisiju ir izstrādājusi vairākus 
instrumentus, kas apvieno EIB finansējumu ar ES bu-
džeta līdzekļiem.

Viens no šādiem piemēriem ir JASPERS jeb iniciatīva 
„Kopēja palīdzība projektu sagatavošanai Eiropas re-
ģionos”. To pārvalda EIB un līdzfinansē Eiropas Komisija, 

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka un Vācijas 
Attīstības banka (KfW Bankengruppe), un tā nodrošina 
tehnisku palīdzību ES struktūrfondu saņēmējvalstīm, 
lai palīdzētu tām uzlabot vērienīgu projektu kvalitā-
ti, pirms tie tiek pieteikti finansējuma piešķīrumam ES 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros. Kopš tās uz-
sākšanas 2006.  gadā 12 valstīs ir apstiprināti 226 JAS-
PERS iniciatīvas atbalstīti projekti par kopējo ieguldīju-
mu summu nepilnu 39 miljardu EUR apmērā, no kuriem 
vairāk kā 10 miljardi EUR tika ieguldīti 2012. gadā.

Pārrobežu reģionālās sadarbības 
veicināšana

Dažu reģionu problēmas visefektīvāk iespējams atrisi-
nāt sadarbībā ar kaimiņu reģioniem. Eiropas Komisija 

Vienots rīcības plāns 
izaugsmei Centrāleiropā un 
Dienvidaustrumeiropā
EIB ir nozīmīga loma Vienotā starptautisko 
finanšu iestāžu rīcības plāna īstenošanā. Šī plāna 
mērķis ir veicināt izaugsmi Centrāleiropā un 
Dienvidaustrumeiropā, reaģējot uz sekām, ko radījis 
ekonomikas attīstības tempa kritums pārējā Eiropā. 
2012. gadā banka, ieviešot 30 miljardu EUR vērto 
rīcības plānu, ko izstrādāja kopā ar Pasaules Bankas 
grupu un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku 
(ERAB), tajā ieguldīja vismaz 20 miljardus EUR. 

Šis atbalsts tiks sniegts tādām prioritārajām jomām 
kā, piemēram, MVU, atjaunojamie energoresursi un 
energoefektivitāte, inovācijas un konverģence. Īpašas 
pūles tiks veltītas, lai mobilizētu ES piešķīrumus, 
piesaistītu privātā un publiskā sektora finansējumu, 
kā arī sniegtu mērķtiecīgas konsultācijas Albānijai, 
Bosnijai, Hercegovinai, Bulgārijai, Čehijai, Horvātijai, 
Igaunijai, Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas 
Republikai, Ungārijai, Kosovai, Latvijai, Lietuvai, 
Melnkalnei, Polijai, Rumānijai, Serbijai, Slovākijai 
un Slovēnijai, ikvienu no kurām ikvienu ir nopietni 
ietekmējusi pašreizējā krīze.
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Atbalsts  
ekonomiskajai un sociālajai kohēzijai

to sauc par Eiropas teritoriālo sadarbību. ES struktūr-
fondi mudina īstenot ciešu reģionālo sadarbību kopīgu 
interešu jautājumos. Tāpat EIB atbalsta reģionālās ini-
ciatīvas, kuras apvieno ES dalībvalstis un partnervalstis. 

Baltijas jūras reģionā EIB atbalsta projektus Dānijā, 
Igaunijā, Somijā, piecās Vācijas federālajās zemēs (Berlī-
nē, Brandenburgā, Hamburgā, Meklenburgā–Priekšpo-
merānijā un Šlēsvigā–Holšteinā), Latvijā, Lietuvā, Polijā, 
Zviedrijā, Islandē, Norvēģijā un Krievijā. Atbalsta galve-
nais mērķis ir veicināt šī reģiona vides ilgtspējību, kon-
kurētspēju un pieejamību, kā arī sekmēt risku novērša-
nu. 2012.  gadā banka šīs iniciatīvas atbalstam Baltijas 
jūras reģionā veica 64 operācijas ar kopējo aizdevumu 
summu 7,7 miljardu EUR apmērā.

Donavas reģiona stratēģija ietver ieguldījumus kopīgo 
mērķu atbalstam Austrijā, Bulgārijā, Čehijā, Vācijā (Bā-

denē-Virtembergā un Bavārijā), Ungārijā, Rumānijā, Slo-
vēnijā, Slovākijā, kā arī Bosnijā-Hercegovinā, Horvātijā, 
Melnkalnē, Serbijā, Moldovā un Ukrainā. 2012. gadā ban-
ka Donavas reģionā atbalstīja 83 operācijas ar kopējo 
aizdevumu summu 7,5 miljardu EUR apmērā.

  JASPERS — konsultācijas jaunajām ES 
dalībvalstīm infrastruktūras projektu jomā 
 Kopēja palīdzība projektu sagatavošanai 
Eiropas reģionos (EIB, Eiropas Komisija, Eiropas 
Rekonstrukcijas un attīstības banka un Vācijas 
Attīstības bankas grupa (KfW Bankengruppe)

   JESSICA — atbalsts pilsētu attīstībai
  Vienotais Eiropas atbalsts ilgtspējīgiem 

ieguldījumiem pilsētu apvidos (EIB, Eiropas 
Komisija un Eiropas Padomes Attīstības banka)

   JEREMIE — elastīgs finansējums MVU
  Eiropas apvienotie resursi mazajiem, vidējiem un 

mikrouzņēmumiem (EIF un Eiropas Komisija)

   JASMINE — mikrofinansēšanas iestādēm 
paredzētas konsultācijas 
Kopīgā rīcība mikrofinansēšanas iestāžu 
atbalstam Eiropā (EIF un Eiropas Komisija)
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Vides aizsardzība — 
finansējums  
klimata politikai

Banka ir viena no lielākajiem finansējuma avotiem klimata politikas 
jomā, un 2012. gadā vien nodrošināja, ka kļūst pieejami vairāk kā 

13 miljardi EUR. EIB atbalsta ES mērķi, kas ietver ar zemām oglekļa 
emisijām saistītu un pret klimata pārmaiņām noturīgu izaugsmi gan 

Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Banka ir vadošais finansējuma avots 
novatorisku tīro tehnoloģiju jomā, un tā ir apņēmusies būt par 

ieguldījumu piesaistīšanas virzītājspēku.
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Vides aizsardzība 
finansējums klimata politikai

tvaros tiek novērtēta bankas finansēto projektu radī-
to oglekļa emisiju ietekme uz vidi visās nozarēs. 2012. 
gadā banka pabeidza šo eksperimentālo iniciatīvu un 
izanalizēja emisiju datus par vēl vienu gadu — 71 pro-
jekts tika ietverts pētījumā. Šo projektu kopējā iegul-
dījumu summa sasniedza 55 miljardus EUR, no kuriem 
21 % finansēja EIB. Sagaidāms, ka šo EIB ieguldījumu 
rezultātā tiks radīti 7,5 miljoni tonnu CO2 emisiju ekvi-
valenta gadā un saskaņā ar aprēķiniem šo ieguldījumu 
radīto emisiju ietaupījums būs 2,1 miljons tonnu CO2 
ekvivalenta gadā.

Finansējuma izmantošana emisiju 
samazināšanai

EIB finansējums atjaunojamo energoresursu un ener-
goefektivitātes jomā vistiešākajā veidā palīdz sa-
mazināt siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas. 
Šim mērķim sniegtais atbalsts 2012. gadā sasniedza 
4,4 miljardus EUR.

EIB ir vadošā vēja enerģijas projektu finansētāja ES. 
Pēdējo gadu laikā tā ir ievērojami palielinājusi finan-
sējumu jūras vēja un piekrastes vēja enerģijas par-
kiem. 2012.  gadā vien EIB finansēja desmit vēja par-
ku darījumus, piešķirot aizdevumus 1,4  miljardu EUR 
vērtībā. Šādiem projektiem ir nepieciešami lieli ilgter-
miņa un tehniski sarežģīti ieguldījumi, tāpēc EIB ir pie-
mērota finansēšanas partnere šai nozarei gan finan-
sējuma, gan arī tehnisko zināšanu jomā. Tādu pašu 
iemeslu dēļ banka finansē arī saules enerģijas projek-
tus  — gan saules enerģijas kolektoru (SEK), gan fo-
toelementu (FE) stacijas. 2012. gadā tika noslēgti de-
viņi saules enerģijas darījumi, to kopējai aizdevumu 
summai sasniedzot 425  miljonus EUR. Ar katru nāka-
mo projektu tehnoloģijas kļūst arvien efektīvākas un 
novatoriskākas.

Banka visos projektos ņem vērā energoefektivitātes 
apsvērumus, un ir sagaidāmi arī turpmāki ieguvumi 
no mērķtiecīgiem ieguldījumiem energoefektivitātes 
jomā. EIB finansējums šādiem projektiem attiecas gan 
uz piedāvājuma pusi, piemēram, koģenerācijas un cen-
tralizēto siltumapgādi, gan pieprasījuma pusi, kas gal-
venokārt ietver valsts un privāto ēku siltināšanu.

E IB stingri atbalsta ES mērķi līdz 2050.  gadam pa-
darīt Eiropas ekonomiku videi daudz draudzīgāku, 
par 20  % pārsniedzot līdz 2020.  gadam izvirzīto 

mērķi siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju samazinā-
šanā, iegūstot 20 % enerģijas no atjaunojamiem resur-
siem un samazinot enerģijas patēriņu par 20 %. Ekono-
mikas ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni izveide 
nepārprotami ir viens no nopietnākajiem mūsdienu pa-
saules izaicinājumiem. 

Tādas sabiedrības izveide, kas rada zemas oglekļa emi-
sijas, veicinās progresīvu tehnoloģiju izstrādi un jaunu, 
videi draudzīgu darbavietu radīšanu. Saskaņā ar Eiropas 
Komisiju līdz 2020. gadam varētu tikt izveidoti 1,5 miljo-
ni papildu darbavietu. Turklāt būtu arī citi ieguvumi  — 
tiktu mazināta Eiropas atkarība no importētās enerģijas, 
samazinātos enerģijas cena un gaisa piesārņojuma līme-
nis, bet pieaugtu mobilitāte. Lai saglabātu Eiropas kon-
kurētspēju, ir vitāli svarīgi pārorientēties uz resursu ziņā 
efektīvāku un gudrāku ekonomiku.

Mūsu sabiedrībai nākas pielāgoties arī klimata pārmai-
ņu dēļ. Tāpēc EIB ieteikumi un finansējums projektiem, 
kas veicina noturību pret klimata pārmaiņām, ir nozīmī-
gi ilgtermiņa projektu stabilitātes sekmēšanā.

EIB pārsvarā nodrošina finansiālo atbalstu novatoris-
kai klimata aizsardzībai, izsniedzot aizdevumus tādām 
nozarēm kā, piemēram, atjaunojamā enerģija, energo-
efektivitāte, ilgtspējīgs transports, ūdensapgāde, plūdu 
pārvaldība un mežsaimniecība. Klimata apsvērumi tiek 
ņemti vērā visās darbībās, piemēram, veicinot vislabāko 
pieejamo tehnoloģiju izmantošanu. Ir izstrādāti nova-
toriski finanšu instrumenti, kas pieļauj lielāku finansiā-
lo risku. Bieži vien banka tos sagatavo kopā ar Eiropas 
Komisiju, tomēr citreiz arī ar starptautiskām organizā-
cijām. Labs piemērs ir iniciatīva „Ilgtspējīga enerģija vi-
siem”, kura 2012. gadā tika ieviesta kopā ar Apvienoto 
Nāciju Organizāciju. 

Bankas radīto oglekļa emisiju samazināšana

Kopš 2009. gada, lai varētu labāk pārraudzīt radīto 
emisiju apjomu un tā samazināšanos, banka ir iesais-
tījusies eksperimentālā trīs gadu iniciatīvā, kuras ie-
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Noturības pret klimata pārmaiņām 
palielināšana

Savlaicīga pielāgošanās klimata pārmaiņu radītajām se-
kām ir efektīvāka un nav tik dārga kā sasteigta ārkārtas pa-
līdzība. Šie apsvērumi ir pazīstami kā noturība pret klimata 
pārmaiņām un tiek ņemti vērā visos EIB projektos. Projekti, 
kuru mērķis ir palielināt noturību pret klimata pārmaiņām 
un pielāgoties mainīgajiem laika apstākļiem, 2012.  gadā 
saņēma aizdevumus gandrīz 1 miljarda EUR apmērā.

Daudzas ar mežsaimniecību saistītās bankas darbības 
tiek veiktas kā pielāgošanās pasākumi, jo meži, piemē-
ram, var palīdzēt novērst augsnes eroziju un samazināt 
plūdu risku, nemaz nerunājot par ieguvumiem biolo-
ģiskās daudzveidības, augsnes auglības un ūdensšķirt-
ņu apsaimniekošanas ziņā. Turklāt tie veic arī oglekļa 
piesaistītāju funkcijas, tādējādi regulējot pasaules kli-
matu. Mēs pārsvarā darbojamies ES teritorijā, tomēr 
ciešā sadarbībā ar Eiropas Komisiju un starptautiskām 
finanšu iestādēm strādājam arī jaunattīstības valstīs.

Ārkārtēji laika apstākļi, kas novērojami arvien biežāk, 
nopietni ietekmē saldūdens resursu pieejamību un 
kvalitāti, izraisot ar ūdeni saistītas dabas katastrofas, 
piemēram, sausumu un plūdus. EIB ir lielākais aizdevu-
mu finansējuma avots ūdenssaimniecības nozarē visā 
pasaulē. Līdz ar pielāgošanos klimata pārmaiņām vēl 
viens nozīmīgs mērķis ir integrēta ūdens resursu pār-
valdība. Piemēram, Dienvidāfrikā EIB atbalstīja ūdens-
apgādes sistēmu Durbanas pilsētā un Ziemeļkrasta re-
ģionā, izsniedzot trīs aizdevumus dambja būvniecībai, 
ūdens pievadīšanas un sadales sistēmas izveidei, lai līdz 
2025. gadam apmierinātu reģionā dzīvojošo 5,5 miljo-
nu cilvēku ar ūdensapgādi saistītās vajadzības.

Finansiālo atbalstu novatoriskai 
klimata aizsardzībai EIB pārsvarā 

īsteno, izsniedzot aizdevumus 
tādām nozarēm kā, piemēram, 

atjaunojamie energoresursi, 
energoefektivitāte, ilgtspējīgs 

transports, ūdensapgāde, plūdu 
pārvaldība un mežsaimniecība.
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Vides aizsardzība 
finansējums klimata politikai

Specializētie fondi un iniciatīvas
Laikā, kad tiek īstenots budžeta taupības režīms, EIB 
ir uzņēmusies īpašu pienākumu palīdzēt finansēt ar 
klimatu saistītus projektus. Banka darbojas kā klimata 
ieguldījumu virzītājspēks un kopā ar publisko un privāto 
sektoru strādā pie vairākām iniciatīvām, lai mobilizētu 
finansējumu. Tā ir arī ieviesusi privātā kapitāla un oglekļa 
fondus, lai vēl vairāk atbalstītu atjaunojamo energoresursu 
un energoefektivitātes projektus. Sagatavošanas posmā 
tā sadarbojas ar projektu virzītājiem, sniedzot tehnisko 
atbalstu projektu izstrādē. Tajā pašā laikā tā pārvalda 
un iesaistās vairākās citās ar enerģētiku un klimata 
pārmaiņām saistītās iniciatīvās:

  2020.  gada Eiropas Fonds enerģētikai, klimata 
pārmaiņām un infrastruktūrai (fonds Marguerite) ir 
paredzēts, lai veicinātu ieguldījumus infrastruktūrā 
un tādējādi īstenotu ES politiku klimata pārmaiņu, 
energoapgādes drošības un Eiropas transporta tīklu jomā. 

  Vides izaugsmes fonds nodrošina finansējumu, 
tostarp aizdevumus, kapitāla finansējumu un tehnisko 
palīdzību, energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu projektiem Dienvidaustrumeiropā.

  Ilgtspējīga enerģija visiem (SE4All) darbības mērķis ir 
nodrošināt vispārēju piekļuvi mūsdienīgiem enerģētikas 
pakalpojumiem un līdz 2030. gadam dubultot gan 
energoefektivitātes uzlabošanās tempu visā pasaulē, 
gan atjaunojamo energoresursu proporciju pasaules 
kopējā energoresursu patēriņā. 

  NER300 ir pasaulē lielākā finansēšanas programma, 
kas paredzēta oglekļa savākšanas un uzglabāšanas 
demonstrācijas projektiem, kā arī inovatīvām 
atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām.  

  Althelia klimata fonds ir progresīvs priekšlikums, kas 
tika izvirzīts 2012. gadā, lai atbalstītu ilgtspējīgu zemes 
izmantošanu un pirmatnējo mežu saglabāšanu. 

  EIB klimata obligācijas piesaista līdzekļus, lai atbalstītu 
aizdevumus atjaunojamiem energoresursiem un 
energoefektivitātei. Kopš 2007. gada EIB ar klimata 
obligāciju palīdzību ir emitējusi 1,7 miljardus EUR. 
2012. gadā vien šīs obligācijas piesaistīja 350 miljoniem 
EUR līdzvērtīgu summu.  
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Videi draudzīgas un ilgtspējīgas  
pilsētas ir pilsētu teritorijās īstenoto  
EIB darbību galvenā prioritāte. Videi  
draudzīgs sabiedriskais transports ir  

ārkārtīgi nozīmīgs ilgtspējīgu  
pilsētu attīstībā. EIB aizdevumi  

pilsētu ilgtspējības nodrošināšanai  
2012. gadā sasniedza 8 miljardus EUR.

Viens no pasākumiem ilgtspējīgu pilsētu 
izveidē bija EIB atbalsts Monpeljē tramvaju 

sistēmai, kas 2012. gadā tika paplašināta līdz 
četrām līnijām kādreizējo divu līniju vietā. 

P ilsētu teritorijas ir mājvieta 75 % eiropiešu, un tās 
veido aptuveni 85  % no Eiropas Savienības IKP. 
Lielpilsētu teritorijas ir inovāciju un ekonomikas 

izaugsmes centri, turklāt tajās atrodas vairums darba-
vietu, uzņēmumu un augstākās izglītības iestāžu. To-
mēr tās saskaras arī ar būtiskām sociālās kohēzijas un 
vides ilgtspējības problēmām. Eiropas pilsētas patērē 
80 % no izmantotās enerģijas, un tajās rodas 80 % no 

Atbalsts 
videi draudzīgu pilsētu attīstībai 

siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijām. Tas nozīmē, ka 
arī pilsētām jāspēj reaģēt uz vairākiem svarīgiem mūs-
dienu izaicinājumiem, tostarp piesārņojumu un emisi-
jām, kā arī jānodrošina, lai līdz ar pilsētu izaugsmi attīs-
tītos arī infrastruktūra.

Pilsētu ilgtspējības nodrošināšana

EIB aizdevumu darbības pilsētu teritorijās ir vērstas uz 
tādiem pilsētu atjaunošanas un rekonstrukcijas projek-
tiem, kas palīdz radīt ilgtspējīgas kopienas, pilnveidojot 
nelabvēlīgākos apgabalus. Bankas mērķis ir pilnvērtī-
gāk izmantot nepietiekamos zemes resursus, atbalstīt 
pašvaldību ieguldījumus sabiedrisko ēku atjaunošanā, 
kā arī aizsargāt kultūras mantojumu. Ar pilsētvides at-
tīstību un atjaunošanu, kā arī veselības aprūpi saistīti 
projekti 2012. gadā saņēma aptuveni 2,4 miljardus EUR.

Eiropas vietējā enerģijas atbalsta instruments (ELE-
NA) ir EIB un Eiropas Komisijas iniciatīva, kas palīdz 
vietējām un reģionālajām pašvaldībām sagatavot 
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Vides aizsardzība 
finansējums klimata politikai

JESSICA pilsētām
Vienotais Eiropas atbalsts ilgtspējīgiem ieguldījumiem 
pilsētu apvidos (JESSICA) ir kopīga Eiropas Komisijas, 
EIB un Eiropas Padomes Attīstības bankas iniciatīva. Tā 
palīdz piešķirt ES struktūrfondus un, izmantojot pilsētu 
attīstības fondus, ļauj izlietot šos līdzekļus tādiem 
pilsētvides projektiem, no kuriem gūst ienākumus. 
EIB sniedz konsultācijas par to, kā vislabāk sadalīt 
līdzekļus, un piedāvā atbalstu fondu pārvaldīšanā. 
Līdz 2012. gada beigām kopumā tika uzdots veikt 75 
JESSICA novērtējuma pētījumus, un tika parakstīti 
18 līdzdalības fondu līgumi par 1,7 miljardiem EUR, 
aptverot 54 reģionus. Pilsētvides attīstības fondu 
skaits 2012. gada beigās bija pieaudzis līdz 37 fondiem 
ar kopējo summu aptuveni 1,4 miljardu EUR apmērā.

energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu 
projektus, lai veiksmīgāk piesaistītu ārējo finansēju-
mu. ELENA sedz daļu no izmaksām par tehnisko palī-
dzību, kas nepieciešama ieguldījumu programmas sa-
gatavošanai, īstenošanai un finansēšanai. 2012.  gadā 
tehniskās palīdzības ieguldījumi ELENA atbalsta saņē-
mējiem veidoja 12 miljonus EUR, bet kopējā ieguldīju-
mu summa sasniedza 37 miljonus EUR. 

Atbalsts ilgtspējīgam transportam

EIB atbalsts ilgtspējīgam transportam aptver jomas, sā-
kot no sabiedriskā transporta infrastruktūras izbūves, 
paplašināšanas un atjaunošanas līdz riteņbraucēju un 
gājēju tīklu, kā arī elektrisko transportlīdzekļu attīstī-
bas sekmēšanai. Turklāt banka veicina tīrāku un drošāku 
transportlīdzekļu izstrādi, atbalstot energoefektīvu un 
zema emisiju līmeņa risinājumu izpēti un attīstību. Tās at-
balstītie projekti palīdz uzlabot gaisa kvalitāti, samazināt 
troksni, uzlabot drošības līmeni, veicināt energoefektivi-
tāti un ierobežot siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas.

Parīze ir pirmā Eiropas pilsēta, kas ieviesa 
visaptverošu brīvas piekļuves infrastruktūru 

elektriskajam transportam. EIB aizdod 
75 miljonus EUR, lai palīdzētu Francijas 

galvaspilsētai kļūt videi draudzīgākai.

Pēdējo piecu gadu laikā EIB ir 
palīdzējusi finansēt:

32 metro projektus;

4 pilsētas dzelzceļa projektus;

48 tramvaju līniju projektus;

48 dzelzceļa projektus; un

27 ātrgaitas dzelzceļa projektus. 

Apmēram 25 miljoni 
cilvēku Eiropas Savienībā 
ikdienā izmanto kādu no EIB 
finansētajiem sabiedriskā 
transporta veidiem.
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EIB aktivitātes visā pasaulē nostiprina 
ES ārpolitikas mērķus. Ar tās finansēto 

projektu palīdzību banka sekmē 
izaugsmi un nodarbinātību ārpus ES 

robežām. Tā kā EIB ir ES banka, ir loģiski, 
ka tā sadarbojas ar Eiropas Komisiju un 

Eiropas Ārējās darbības dienestu, lai 
ārpus Eiropas Savienības finansētu 
projektus, kas atbalsta ES politikas 

mērķus. 2012. gadā EIB aizdevumi visā 
pasaulē sasniedza aptuveni 

7,4 miljardus EUR.

2013. gadā EIB atzīmē 
50 darbības gadus 
Subsahāras Āfrikā.

7,4 miljardi 
EUR

Aizdevumi ārpus ES 
sadalījumā pa reģioniem

	 Paplašināšanās valstis
	 Vidusjūras reģiona valstis
	 Austrumu kaimiņvalstis
	 Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna reģiona valstis
	 Āzija
	 Latīņamerika



292012. gada darbības pārskats

Ilgtspējīgas
izaugsmes veicināšana ārpus ES robežām

L ielākā daļa bankas finansēšanas darījumu ārpus Ei-
ropas Savienības tiek veikta ES budžeta garantijas 
ietvaros, ko nosaka ārējās darbības pilnvaras, kas 

paredzētas dažādiem pasaules reģioniem: pirmspievie-
nošanās valstīm, dienvidu un austrumu kaimiņvalstīm, 
kā arī partnervalstīm Āzijā, Latīņamerikā un Dienvidāf-
rikā. Pilnvaras EIB darbībām šajos reģionos ir spēkā līdz 
2013. gadam. Garantija par laika periodu no 2007.  līdz 
2013. gadam kopā aptver 29 miljardus EUR. Šajā sum-
mā ietilpst aizdevumi 2  miljardu EUR vērtībā, kas pa-
redzēti klimata politikai un palīdzības sniegšanai tām 
Vidusjūras dienvidu reģiona valstīm, kurās „Arābu pa-
vasara” ietvaros tiek veiktas politiskās reformas. Par nā-
kamajam periodam (2014.—2020. gads) paredzētajām 
pilnvarām 2013. gadā spriedīs Eiropas Komisija, Eiropas 
Parlaments un Padome. Strādājot ES budžeta garantijas 
ietvaros, EIB var izmantot ES fondus izmaksu ziņā efek-
tīvā un proporcionāli pielāgojamā veidā, tādējādi veici-
not ārējās politikas efektivitāti.

Visos šajos reģionos banka atbalsta projektus, kas sek-
mē izaugsmi un darbavietu izveidi. Tas tiek panākts, 
piedāvājot finansējumu un tehnisko palīdzību vie-
tējā privātā sektora attīstībai, sociālajai un ekonomi-
kas infrastruktūrai, kā arī ar klimata politiku saistītiem 
projektiem.

Pilnvaras izsniegt aizdevumus Āfrikas, Karību jūras un 
Klusā okeāna reģiona (ĀKK) valstīs, kā arī aizjūras zemēs 
un teritorijās (AZT) ir saņemtas saskaņā ar Kotonū nolī-
gumu, kas nosaka ES attiecības ar šīm partnervalstīm. 

Ilgtspējīgas  
izaugsmes veicināšana  
ārpus ES robežām

Pēdējo reizi nolīgums tika pagarināts 2010.  gadā. Šīs 
programmas ietvaros finansējums tiek piešķirts no ES 
dalībvalstu budžetiem ar Eiropas attīstības fonda starp-
niecību un no EIB pašas līdzekļiem.

EIB ir ES banka un tāpēc ir loģiski, ka tā sadarbojas ar 
Eiropas Komisiju un Eiropas Ārējās darbības dienestu, 
lai ārpus Eiropas Savienības robežām finansētu projek-
tus, kas atbalsta ES politikas mērķus. Bankas finansētie 
projekti sniedz jūtamus rezultātus un ietekmē cilvēku 
ikdienas dzīvi.

Atbalsts finansējuma un speciālo zināšanu 
jomā topošajām ES dalībvalstīm

Aizdevumi pirmspievienošanās valstīm būtiski veicina 
šo valstu tuvināšanos izvirzītajam mērķim pievienoties 
ES. Lai īstenotu Eiropas Savienības paplašināšanos, ir 
nepieciešami ieguldījumi, kas palīdzētu šīm valstīm pie-
lāgoties Eiropas ekonomikas un sociālajam modelim un 
ES standartiem. 2012. gadā aizdevumi valstīm, kas vēlas 
pievienoties ES, sasniedza 3,1 miljardu EUR. Aizdevumi 
Horvātijai, kas pievienosies ES 2013. gada jūlijā, sasnie-
dza 300 miljonus EUR. 

2012.  gadā Rietumbalkānu ieguldījumu sistēmas 
(WBIF) ietvaros tika uzsākts sniegt atbalstu maziem un 
vidējiem uzņēmumiem, ar klimata pārmaiņām sais-
tītām iniciatīvām un citām prioritātēm. Šajā Eiropas  
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Komisijas, EIB, ERAB un Eiropas Padomes Attīstības ban-
kas 2009.  gadā kopīgi izveidotajā iniciatīvā ir apvienoti 
piešķīrumu līdzekļi, un tās mērķis ir izmantot aizdevumus 
prioritārās infrastruktūras finansēšanai Rietumbalkānos. 
Līdz 2012. gada beigām šīs iniciatīvas ietvaros vairāk nekā 
138 projektiem izsniegtie piešķīrumi veidoja 279 miljonus 
EUR, kas, savukārt, no starptautiskām finanšu iestādēm 
piesaistīja aizdevumus ieguldījumiem vairāk nekā 7,7 mil-
jardu EUR apmērā, no kuriem 2,3 miljardi EUR ir parakstīti.

Atbalsts ES austrumu un dienvidu 
kaimiņvalstīm

Viena no bankas galvenajām prioritātēm ir ilgtspējīgas 
izaugsmes nodrošināšana un darbavietu radīšana Vidus-
jūras dienvidu reģiona valstīs (Alžīrijā, Ēģiptē, Gazas Rie-
tumkrastā, Izraēlā, Jordānijā, Libānā, Marokā, Tunisijā un 
drīzumā arī Lībijā), kur tā jau tagad ir šī reģiona vadošā fi-
nanšu iestāde, un tai ir nozīmīga loma Dovilas partnerībā, 

kas izveidota, lai atbalstītu demokrātijas un ekono-
mikas reformas, kas tiek veiktas pēc „Arābu pavasara”. 
Lai sekmētu privātā sektora attīstību un paātrinātu 
infrastruktūras projektu īstenošanu Vidusjūras reģio-
na valstīs, 2012. gadā EIB parakstīja aizdevumus gan-
drīz 1,7 miljardu EUR apmērā.

Ņemot vērā ES lēmumu piemērot sankcijas Sīrijas 
režīmam, EIB visa 2012.  gada garumā apturēja aiz-
devumu izmaksu un tehniskās palīdzības sniegšanu 
šajā valstī.

Austrumu kaimiņvalstīs (Ukrainā, Moldovā, Gruzijā, 
Armēnijā, Azerbaidžānā un Krievijā) EIB īpaši atbals-
tīja mazo uzņēmumu piekļuvi finansējumam un stra-
tēģiskus infrastruktūras projektus, 2012. gadā izsnie-
dzot aizdevumus vairāk kā 900 miljonu EUR vērtībā. 
Bankas Austrumu partneru mehānisms nodrošina 
papildu finanšu līdzekļus aizdevumiem, kas palīdz at-
balstīt ES ieguldījumus šajā reģionā, jo īpaši ar Eiro-
pas uzņēmumu starpniecību.

EIB atbalsta pirmo vērienīgo saules enerģijas 
projektu Ziemeļāfrikā, ieguldot kopā 

300 miljonus EUR. Varzāzātas saules enerģijas 
komplekss Marokā ražos elektrību vairāk kā 

pusmiljonam cilvēku.
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Ilgtspējīgas
izaugsmes veicināšana ārpus ES robežām

Kampalas ūdenssaimniecības 
projekta ietvaros EIB apvienojās 
ar saviem savstarpējās paļāvības 

nolīguma partneriem, lai 
apgādātu Ugandas galvaspilsētas 

2,5 miljonus iedzīvotāju ar 
uzlabotām ūdens attīrīšanas 
iekārtām un dzeramo ūdeni, 

tostarp nodrošinot piekļuvi tīram 
un drošam dzeramajam ūdenim 

vēl 400 000 cilvēku.

Sadarbība ar partneriem

Partnerattiecību veidošana, jo īpaši ārpus ES, ir ļoti no-
zīmīgs bankas uzdevums. ES piešķīrumi arvien vairāk 
tiek apvienoti ar EIB aizdevumiem, lai sasniegtu labākus 
projektu rezultātus. Banka arī aktīvi piedalās ES platfor-
mā attiecībā uz ārējo sadarbību un attīstību, kas tika 
dibināta, lai vēl vairāk palielinātu ES ārējās sadarbības 
ietekmi. Tas palīdzēs maksimāli izmantot ierobežotos fi-
nanšu līdzekļus ES partnervalstu labā un veicinās attīs-
tības efektivitāti.

EIB un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka 
(ERAB) regulāri sadarbojas, lai piedāvātu kopīgu fi-
nansiālu atbalstu projektiem austrumu kaimiņvalstīs. 
Šī sadarbība tiek paplašināta, lai ietvertu darbības 
Vidusjūras dienvidu reģionā. 2012.  gadā EIB paraks-
tīja arī saprašanās memorandu ar Eiropas Ārējās dar-
bības dienestu, Eiropas Komisiju un ERAB attiecībā 
uz projektiem, kas saistīti ar ES un Krievijas partnerī-
bu modernizācijai, tādējādi uzlabojot sadarbību šajā 
reģionā.

EIB cieši sadarbojas arī ar Francijas Attīstības aģentūru 
(Agence Française de Développement) un Vācijas valsts 
banku (Kreditanstalt für Wiederaufbau) savstarpējās pa-
ļāvības nolīguma ietvaros, saskaņā ar kuru viena no 

iesaistītajām iestādēm uzņemas vadību, sagatavojot 
līdzfinansētā projekta novērtējumu. Tas racionalizē ad-
ministratīvās procedūras, kas jāveic projektu virzītājiem, 
un samazina darījuma izmaksas. Īstenojot 14 līdzfinan-
sētus projektus Subsahāras Āfrikas un Tuvo Austrumu/
Ziemeļāfrikas valstīs, 2012. gadā tika veiksmīgi pabeigts 
izmēģinājuma posms, bet 2013.  gada sākumā tika pa-
rakstītas darbības pamatnostādnes. Savstarpējās paļā-
vības nolīgums veicina ES politikas atbalstam ieguldītā 
finansējuma efektivitāti un rada lielāku pārskatāmību 
ES ieguldījumu jomā. 

Rezultātu novērtēšana mērķtiecīgākai 
darbības ietekmei

EIB tiecas panākt, lai pārskati ir vairāk vērsti uz tās 
darbību ietekmi, kā arī lai tiek uzlabota bankas ope-
rāciju uzraudzība ārpus ES. 2012. gadā banka izmēģi-
nājuma režīmā ieviesa jauno rezultātu novērtēšanas 
sistēmu, kas, pamatojoties uz standarta rādītājiem, 
izvērtē un aprēķina attīstības ietekmi. Šīs sistēmas 
ietvaros tiks ņemta vērā finansēto projektu ietekme 
uz nodarbinātību un fiskālie rezultāti, kā arī energo-
efektivitāte, radīto oglekļa emisiju ietekme uz vidi, 
vides un sociālais nodrošinājums un ietekme uz kor-
poratīvo pārvaldību privātā sektora projektos.  



E IB ir finansiāli autonoma. Tās kapitālu parakstīju-
šas 27 ES dalībvalstis, kuras arī ir bankas akcionā-
res. Katras valsts EIB kapitāla akciju daļa ir atkarīga 

no tās ekonomiskās ietekmes laikā, kad tā pievienojās 
ES. EIB akcionāri 2012. gadā pieņēma vēsturisku lēmu-
mu faktiski dubultot EIB apmaksāto kapitālu, to palie-
linot par 10  miljardiem EUR. Tādēļ nākamo trīs gadu 
laikā būs iespējams papildus aizdot līdz 60 miljardiem 
EUR ekonomiski dzīvotspējīgu projektu finansēšanai 
ES. Tā rezultātā laikposmā no 2013.  līdz 2015.  gadam 
EIB palielinās kopējo aizdevumu summu līdz aptuve-
ni 200 miljardiem EUR un tādējādi izpildīs ar ieguldīju-
miem saistīto uzdevumu, ko paredz vienota Eiropas rī-
cība krīzes pārvarēšanai.  

Stabils  
finanšu partneris

EIB finansiālā stabilitāte ir balstīta uz tās aktīvu kvalitā-
ti, pārdomāto pārvaldību, piesardzīgo riska pārvaldību, 
pastāvīgu rentabilitāti un spēcīgo likviditāti. Visi šie fak-
tori kopā nodrošina, ka banka joprojām var izmantot 
priekšrocības, ko sniedz lieliska kredītspēja.  

2012.  gada beigu atskaites, kas paredz gaidāmo kapi-
tāla papildinājumu, uzrādīja ievērojami lielāku kapitāla 
pietiekamības koeficientu, t.i., bankas kapitāla attiecī-
bu pret aktīviem, kas 2012. gada beigās veidoja 23 %. 
Aktīvu kvalitāte saglabājās augsta, un nedrošo aizdevu-
mu līmenis kopējā aizdevumu portfelī gada beigās bija 
tuvu nullei (0,3 %). Ikgadējais neto pārpalikums sasnie-
dza 2,7 miljardus EUR, tādējādi atspoguļojot rekordlielo 
aizdevumu summas līmeni pēdējos gados.

Vairāk nekā 50 gadus EIB  
ir bijusi stabila finanšu partnere  
ES mērķu nostiprināšanā. Šajos 

nemierīgajos laikos banka ir 
kļuvusi par stabilitātes avotu. 
2012. gadā bankas akcionāri 

izlēma palielināt EIB kapitālu, kā 
rezultātā, pieaugot ieguldījumu 

apjomam, būs iespējams radīt 
jaunas darbavietas un veicināt 

ekonomikas izaugsmi Eiropā.
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B alstoties uz savu finansiālo stabilitāti, EIB spēj pie-
saistīt līdzekļus ar ļoti izdevīgiem nosacījumiem. 
Bankas aizdevumu saņēmēji gūst labumu no EIB 

līdzekļu piesaistīšanas nosacījumiem vēl jo vairāk tā-
pēc, ka banka necenšas gūt pēc iespējas lielāku peļņu. 
Neskatoties uz nepastāvību finanšu tirgū, ko negatīvi 
ietekmēja nelabvēlīgā ekonomiskā situācija lielā daļā 
Eiropas, banka 2012. gadā starptautiskajā kapitāla tirgū 
piesaistīja 71,3 miljardus EUR, tostarp arī priekšfinansē-
jumu 2013. gadam. 

Pasaulē lielākā pārvalstiskā  
līdzekļu piesaistītāja

EIB ir pasaulē lielākā 
daudzpusējā līdzekļu 

piesaistītāja un aizdevēja. 
Starptautiskajā kapitāla tirgū 

2012. gadā tā piesaistīja 
71 miljardu EUR.
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Finanšu sadaļa

EIB obligāciju emisiju sadalījuma 
pa reģioniem grafiskais attēlojums

	 Eiropa
	 Āzija
	 Vidējie Austrumi un Āfrika
	 Dienvidamerika un Ziemeļamerika

57%34%

5% 4%



EIB statūtos noteiktās struktūrvienības

Valdi veido ministri, kurus iecēlusi katra no 27 dalībval-
stīm un kuri parasti ir finanšu ministri. 

Tā nosaka kredītpolitikas vadlīnijas, apstiprina gada 
pārskatus un bilanci, lemj par bankas līdzdalību finanšu 
operācijās ārpus Eiropas Savienības, kā arī par kapitāla 
palielināšanu. Turklāt tā ieceļ Direktoru padomes, Vadī-
bas komitejas un Revīzijas komitejas locekļus. Valde sa-
nāk kopā vienreiz gadā.

Kopš 2012. gada 1.  janvāra EIB priekšsēdētājs ir Verners 
Hoijers (Werner Hoyer). Viņš ir septītais bankas priekšsē-
dētājs kopš tās dibināšanas 1958. gadā. Iepriekš Verners 
Hoijers bijis Vācijas Federatīvās Republikas Ārlietu valsts 
ministrs, kurš atbildēja par Eiropas politiku, un Bundestā-
ga deputāts.

Direktoru padomei ienīgajai ir pilnvaras pieņemt lē-
mumus par finansējuma piešķiršanu, it īpaši attie-
cībā uz aizdevumiem un garantijām, kā arī līdzekļu 
piesaistīšanu. 

Tā nodrošina, lai banka tiktu pienācīgi vadīta un pārval-
dīta, ievērojot līgumu noteikumus, tās statūtus un Val-
des locekļu noteiktos pamatprincipus. Tās locekļi tiek 
iecelti uz atjaunojamu piecu gadu termiņu un ir pakļau-
ti vienīgi bankai. 

Direktoru padomē ir 28 direktori, no kuriem vienu izvir-
za katra dalībvalsts un vienu Eiropas Komisija. Ir arī 18 
direktoru aizstājēji, kas nozīmē, ka daži no šiem ama-
tiem valstu grupām ir kopīgi. Turklāt, lai paplašinātu 
Direktoru padomes profesionālo kompetenci dažās jo-
mās, tā var izraudzīties sešus ekspertus (trīs locekļus un 
trīs aizstājējus), kuri piedalās padomes sēdēs konsul-
tatīvā statusā bez balsstiesībām. Ja vien statūtos nav  
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noteikts citādi, lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, 
ko veido vismaz viena trešdaļa balsstiesīgo locekļu, kuri 
pārstāv vismaz 50  % no parakstītā kapitāla. Direktoru 
padome sanāk kopā desmit reizes gadā.

Vadības komiteja ir pastāvīga koleģiāla bankas izpild-
varas struktūra. Tā sastāv no deviņiem locekļiem un 
strādā priekšsēdētāja pakļautībā un Direktoru padomes 
uzraudzībā. 

Vadības komiteja pārrauga bankas ikdienas darbību, sa-
gatavo Direktoru padomes lēmumus un nodrošina to 
īstenošanu. Tās locekļi tiek iecelti uz atjaunojamu sešu 
gadu termiņu un ir pakļauti vienīgi bankai. Vadības ko-
miteja sanāk kopā vienreiz nedēļā, un šīs sanāksmes 
vada priekšsēdētājs. Saskaņā ar bankas statūtiem ban-
kas priekšsēdētājs ir arī Direktoru padomes priekšsēdē-

tājs. Četriem lielākajiem akcionāriem — Francijai, Vāci-
jai, Itālijai un Apvienotai Karalistei — Vadības komitejā 
ir nodrošinātas pastāvīgas amata vietas. 

Revīzijas komiteja ir neatkarīga struktūrvienība, kas ir 
tieši pakļauta Valdei un atbild par bankas pārskatu re-
vīziju, kā arī pārbauda, vai bankas darbības atbilst la-
bākajai banku darbības praksei. Tajā ietilpst seši locek-
ļi, kurus ieceļ uz sešiem finanšu gadiem pēc kārtas bez 
tiesībām uz atkārtotu iecelšanu. 

Revīzijas komiteja pārbauda bankas darījumu un grā-
matvedības uzskaites pareizību. Kad Direktoru padome 
apstiprina finanšu pārskatus, Revīzijas komiteja sniedz 
par tiem savus atzinumus. Tās iepriekšējā gada darba 
rezultātus nosūta Valdei kopā ar Direktoru padomes 
gada pārskatu.  

Vadības komitejas locekļi (no kreisās uz labo): Saimons Brūkss (Simon Brooks), Antons Rops (Anton Rop), Mihajs Tanasesku (Mihai Tanasescu), Pims 
van Ballekoms (Pim van Ballekom), Vilhelms Molterers (Wilhelm Molterer), Magdalēna Alvaresa Arza (Magdalena Álvarez Arza), Dario Skanapjeko 
(Dario Scannapieco), Filips de Fontēns Vīvs (Philippe de Fontaine Vive) un Verners Hoijers (Werner Hoyer).
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EIB ir vienīgā publiskā banka, kas ekskluzīvi pieder 
27 dalībvalstīm. Banka ir daļa no Eiropas Savienības saimes un 

tāpēc strādā, lai veicinātu izaugsmi un nodarbinātību ES, kā arī 
atbalsta ES politikas mērķus visās tās darbībās.



EIB vēlas izteikt pateicību šādiem projektu virzītājiem un citiem sadarbības partneriem, kuri nodeva bankas rīcībā šajā 
pārskatā izmantotās fotogrāfijas:
© Sandvik, © CERN, AWS, MicroStart, Communauté d'Agglomération de Montpellier, © Port of Rotterdam, Conseil régio-
nal de Bretagne, © Caroline Ablain, © Walney windfarm, © Autolib – Pascal Anziani, © EirGrid, Demis Sport, Itsa Bagel, 
Vigrad,  Millennium Bcp, © Warszawska Kolej Dojazdowa.

Salikums: EIB grafiskā dizaina nodaļa

Drukājis Imprimerie Jouve uz MagnoSatin papīra, izmantojot krāsas uz augu eļļas bāzes. Sertificēts saskaņā ar Mežu 
uzraudzības padomes (FSC) noteikumiem, papīrs sastāv no 100 % dabiskām šķiedrām (no kurām vismaz 50 % ir no 
pareizi apsaimniekotiem mežiem).

2012Activity Report

Statistical Report 2012 Corporate Responsibility Report 2012

Financial Report 2012
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