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nekā 13 mljrd. EUR par labu mazajiem uzņēmumiem 
un saglabājot vadošā MVU riska finansējuma snie-
dzēja lomu Eiropā.

2014. gads bija nozīmīgs arī ar to, ka bankas politikas 
priekšplānā tika izvirzīti ieguldījumi un konkurētspē-
ja. Pēc vairākiem gadiem, kas pavadīti, koncentrē-
joties uz finanšu krīzi un tās izmaksām, un par spīti 
esošajām grūtībām Eiropas ekonomika tagad ir ceļā 
uz atveseļošanos. Mums jālūkojas nākotnē, vēl vairāk 
jākoncentrējas uz izaugsmi un jāatgriežas pie aktīvā-
kas ieguldījumu veicināšanas. Eiropa ir sapratusi, ka 
reformas un ieguldījumi iet roku rokā. 

Pastāv lielas cerības, ka kopā ar Eiropas Komisijas 
priekšsēdētāju Žanu Klodu Junkeru novembrī pre-
zentētais investīciju plāns tiks ātri īstenots. EIB kā ES 
banka ir bijusi iesaistīta šī plāna īstenošanā jau no 
paša sākuma.

N eskatoties uz vairākiem labiem jaunumiem, 
2014. gadā Eiropas ekonomika piedzīvoja 
 ievērojamas grūtības. Šogad atkal tiek 

gaidīta ES dalībvalstu ekonomiku izaugsme, bet 
Eiropas attīstību joprojām kavē nepietiekami 
ieguldījumi un augsts bezdarba līmenis. Finanšu 
tirgos vēl valda nenoteiktība, un nauda joprojām 
nesasniedz reālo ekonomiku tā, kā tai vajadzētu.

EIB grupas jeb ES bankas darbs reāli maina cilvēku 
dzīvi. Arī 2014. gadā mēs turpinājām šo progresu.

EIB aizdevumiem sasniedzot 77 mljrd. EUR, esam 
 īstenojuši vienu no ambiciozākajiem biznesa plā-
niem, kāds šai iestādei jebkad ir bijis. Tāpat arī esam 
nostiprinājuši konsultāciju pakalpojumus, kas ir 
viens no mūsu uzņēmējdarbības galvenajiem pīlā-
riem, un nākotnē turpināsim tos paplašināt vēl vai-
rāk. Eiropas Investīciju fonds, kas pagājušā gadā svi-
nēja savas pastāvēšanas 20. gadadienu, 2014. gadā 
izsniedza 3,3 mljrd. EUR ar pašu kapitāla un garantiju 
pakalpojumu starpniecību, tādējādi piesaistot vairāk 

Priekšsēdētāja 
priekšvārds
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Priekšsēdētāja  
priekšvārds 

Werner Hoyer

Ir būtiskas visas trīs šī plāna daļas: strukturālo refor-
mu īstenošana, valstu un Eiropas noteikumu pārska-
tīšana, padarot tos ieguldījumiem draudzīgākus, un 
ierobežoto publisko resursu labāka izmantošana. 
Mums jāizmanto publiskie līdzekļi, lai nodrošinātu 
ieguldījumus, galvenokārt no privātā kapitāla. Tāds 
ir investīciju plāna mērķis. Tas liecina par ļoti būtis-
ku pamatnostādņu maiņu attiecībā uz ierobežotā 
publiskā finansējuma izmantošanu, virzoties prom 
no subsīdijām un dotācijām uz aizdevumiem un ga-
rantijām, lai piesaistītu privāto kapitālu un vairotu 
sākotnējā finansējuma ietekmi, kā arī lai izmantotu 
sākotnējo kapitālu atkārtoti, tiklīdz tas ir atmaksāts.

Ļoti svarīgs ir ātrums, un šobrīd mēs cenšamies pār-
vērst šo plānu reālā uzņēmējdarbībā un sākt īstenot 
jaunus projektus, kas var palīdzēt stimulēt ekonomiku 
un radīt darbvietas ES. Tiek plānots, ka Eiropas Stratē-
ģisko investīciju fonds (ESIF) koncentrēs stratēģiskās 
investīcijas šādās jomās – infrastruktūra,  izglītība un 
inovācija, ilgtspējīga enerģija, kā arī mazie un vidējie 
uzņēmumi. Investīciju plāna ietvaros mēs izveidosim 
arī jaunu konsultāciju centru, lai palīdzētu izstrādāt 
kvalitatīvus projektus un veidotu publisko un privāto 
dalībnieku tehniskās un finansiālās spējas.

Eiropa joprojām pilnībā neizmanto tās ieguldījumu 
potenciālu. Mēs pieļaujam, ka ieguldījumus apgrūti-
na daudzi finanšu un arī citi šķēršļi. ESIF un vienlai-
cīga konsultāciju pakalpojumu uzlabošana būs nozī-
mīgs solis, lai novērstu dažus no tiem. Tomēr gan ES, 
gan valstu līmenī ir steidzami nepieciešama noteiku-
mu vienkāršošana. 

ESIF papildinās tradicionālās EIB aizdevumu izsnieg-
šanas darbības. Tas ļaus īstenot projektus stratē-
ģiskās nozarēs, kurās ir grūti piesaistīt finansējumu 
esošo mehānismu ietvaros, tostarp augstāka riska 
profila dēļ. 

Būtiski ir tas, kas ESIF papildinās un paplašinās EIB 
aizdevumu izsniegšanas darbību apjomu, kas ir pa-
mats ieguldījumiem, ko ES banka turpina piesaistīt 
Eiropas ekonomikai. Neskatoties uz to, arī šādā vei-
dā mēs vieni nespēsim pārvarēt Eiropas ekonomikas 
izaicinājumus. Tikai visiem sadarbojoties, mēs varam 

uzlabot kopējo ieguldījumu vidi un panākt, ka atkal 
tiek izmantoti privātie līdzekļi.

2015. gads bankai būs pārmaiņu gads. Tā ir noslē-
gusi lielisku aizdevumu izsniegšanas programmu, 
kas tika uzsākta pēc EIB akcionāru, proti, ES dalībval-
stu, 2012. gadā pieņemtā lēmuma par bankas kapi-
tāla palielināšanu. Mērķis nodrošināt ieguldījumus 
180 mljrd. EUR apmērā, kas tika mobilizēti, pateico-
ties EIB grupas papildu aizdevumiem pēc kapitāla 
palielināšanas, tika sasniegts jau martā, daudz agrāk 
par noteikto termiņu 2015. gada beigās. 

Vienlaikus turpinot īstenot mūsu pamata uzņēmēj-
darbību, mēs pievērsīsimies jaunu projektu finan-
sēšanai jaunā investīciju plāna ietvaros. Ieguldīšana 
Eiropā ir daudz vairāk nekā tikai skaitļi un projektu 
īstenošana. Jaunās iniciatīvas mērķis ir raidīt signālu 
ieguldītājiem, projektu virzītājiem un ES pilsoņiem. 
Šādi mēs paziņojam, ka Eiropas ekonomika atgriežas 
normālā stāvoklī.

Šajā pārskatā ir apkopota informācija par 2014. gada 
nozīmīgākajiem sasniegumiem mūsu darbībā. Tā 
mērķis ir arī prognozēt rezultātus, kādus sagaidām 
no gada laikā atbalstītajiem projektiem. Piemēram, 
2014. gadā mēs sniedzām finansējumu uzņēmu-
miem, kas radīja vai saglabāja 3,6 milj. darbvietu, 
 atbalstīja piekļuvi ātrgaitas platjoslas pakalpoju-
miem 3,2 milj. mājsaimniecību un palīdzēja uzlabot 
veselības aprūpes pakalpojumus 10 milj. ES pilsoņu. 

EIB galvenais mērķis ir sniegt ieguvumus ES pilso-
ņiem. Bankas finansējums kalpo kā līdzeklis šī mērķa 
sasniegšanai. Mēs atbalstām dzīvotspējīgus projek-
tus, kas ievieš būtiskas pārmaiņas, mēs finansējam 
nākotni. Tieši tāds ir ieguldījumu un konkurētspējas 
mērķis.
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inovācijai un prasmju 
pilnveidošanai

mljrd.EUR14,7

mljrd.EUR25,5

mljrd.EUR20,6

mljrd.EUR19,1mljrd.EUR7,9

mazajiem uzņēmumiem

stratēģiskajai infrastruktūrai

klimata politikai 

4

projektiem ārpus ES

80,3mljrd.EUR

EIB grupas finansējums 

2014. gada 
nozīmīgākie notikumi 
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Pateicoties mūsu 2014. gada finansējumam, mēs sagaidām vairāk 
nekā 150 000 jaunu pastāvīgu darbvietu, nodrošinot 1,8 milj. 
darbvietu būvniecības posmā. Mēs kā ES banka apzināmies,  
ka mūsu finansējums kalpo kā līdzeklis mērķu sasniegšanai.  
Mūsu darbība ir vērsta uz dzīvotspējīgiem projektiem, par kuriem ir 
zināms, ka mūsu ieguldījumam būs būtiska ietekme, un kuri var 
sniegt konkrētus ieguvumus Eiropas pilsoņiem.

milj.

starptautisku patentu 
pieteikumu

Piekļuve ātrgaitas  
platjoslas pakalpojumiem 

reģistrētu 
 studentu gadā

mājsaimniecību

Tas palīdz atbalstīt vairāk 
nekā 

mikrouzņēmumu,  
mazo un vidējo uzņēmumu

GWh elektroenerģijas 
no atjaunojamiem  
energoresursiem  
gadā, apgādājot  

vairāk nekā  
milj. mājokļu

Uzlabota dzīve 
milj. cilvēku, no-
drošinot piekļuvi 
drošam  
dzeramajam  

ūdenim vai labākai  
sanitārijai jaunietekmes un  
jaunattīstības valstīs 

285 00025 000

172 000

12 000
GWh liels enerģijas

ietaupījums

3 000

43,2

milj. tonnu CO2 emisiju 
ietaupījums gadā, 

milj. automašīnu 
noņemšanai no 
ceļa

kas atbilst

3
1,5 1

3,6

atbalstīja apmēram 

500 000
jauniešu

milj. darbvietu

papildu pasažieru  
un ietaupīti 

elektroenerģijas, no kuriem 
80 % nodrošina  
atjaunojamie energoresursi 

Uzlaboti veselības aprūpes 
pakalpojumi 

transporta stundu 

545 milj.

6 000 MW

milj.
ES pilsoņu

100 milj.

10

Pozitīvā ietekme

2014. gada 
nozīmīgākie notikumi
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Stingru ekonomiskās krīzes novēršanas 
pasākumu īstenošana

Kopš 2008. gada EIB grupa ir sniegusi gandrīz 500 mljrd. EUR projektiem visā 
Eiropā. Tas nozīmē, ka esam atbalstījuši ieguldījumus aptuveni 1,5 trilj. EUR apmērā, 
jo parasti banka finansē apmēram trešdaļu no projekta izmaksām. EIB reaģēja uz 
valstu parādu krīzi, strauji paplašinot savas darbības un divkāršojot tās atbalstu 
valstīs, kuras krīze skāra vissmagāk. Tagad, kad ir parādījušies riska uzņemšanās 
ierobežojumi, mēs veicam pasākumus ieguldījumu mobilizēšanai visā Eiropā.

Darbības pārskats 2014
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Stingru ekonomiskās krīzes novēršanas pasākumu
īstenošana 

B anka ir vienmēr centusies uzlabot tās produktu 
piedāvājumu. Ir ieviesti jauni un novatoriski 
produkti, lai novērstu tirgus trūkumus, atvērtu 

tirgu jaunām klientu grupām, pielāgotos mainīgajām 
politikas prioritātēm un dalībvalstu finansēšanas 
prasībām, kā arī lai maksimāli palielinātu līdzekļus un 
palīdzētu piesaistīt papildu finansējumu. Produktu 
klāsts ir plašs, sākot no riska finansējuma pētniecībai 
un izstrādei līdz aizdevumiem uzņēmumiem ar 
vidēji lielu kapitālu, kā arī no novatoriskiem klimata 
pārmaiņu mazināšanas fondiem līdz tirdzniecības 
finansēšanai. Vienlaikus banka izmanto tās zināšanas 
finanšu jomā Eiropas ieguldījumu vajadzību izpildei, 
turpinot paplašināt konsultāciju pakalpojumus, lai 
atbalstītu projektu sagatavošanu un īstenošanu, 

labāku ES līdzekļu izmantošanu un finansējuma 
pieejamības uzlabošanu.

2012. gadā ES dalībvalstis vienojās palielināt EIB 
apmaksāto kapitālu par 10 mljrd. EUR, ļaujot 
palielināt mūsu aizdevumu izsniegšanas darbības 
par aptuveni 40 % laikā no 2013. līdz 2015. gadam. 
Līdz 2014. gada beigām banka bija izsniegusi papildu 
aizdevumus 50 mljrd. EUR apmērā, kopā mobilizējot 
vairāk nekā 150 mljrd. EUR ieguldījumus. Tātad 
esam uz pareizā ceļa, lai sasniegtu mērķi nodrošināt 
papildu ieguldījumus 180 mljrd. EUR apmērā visā 
Eiropā līdz 2015. gada martam, ievērojami agrāk par 
noteikto termiņu gada beigās.

2014 Darbības pārskats
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2014. gadā mēs sasniedzām augstāko parakstīto aiz-
devumu apjomu kopš 2009. gada. Jāuzsver, ka 40 % 
no šiem aizdevumiem tika parakstīti ar jauniem part-
neriem, kas liecina, ka mūsu stratēģija klientu bāzes 
dažādošanai un arvien jaunu tirgu sasniegšanai dod 
rezultātus.

Darbs rezultātu vārdā
EIB kā ES banka, kas pieder 28 dalībvalstīm, piedāvā 
finansējumu un speciālās zināšanas pārdomātiem un 
ilgtspējīgiem ieguldījumiem. Mūsu misija ir atbalstīt 
projektus, kas būtiski ietekmē cilvēku dzīvi. EIB grupa 
ietver EIB un Eiropas Investīciju fondu (EIF), kas palīdz 
apmierināt ar augstāku risku saistītās finansiālās 
vajadzības uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem.

EIB ar vairāk nekā 50 gadu pieredzi projektu 
finansēšanā ir lielākā daudzpusējā līdzekļu piesaistītāja 
un aizdevumu izsniedzēja pasaulē. Banka piesaista 
līdzekļus finanšu tirgos, emitējot obligācijas. Tās lieliskā 
kredītspēja ļauj piesaistīt līdzekļus ar izdevīgiem 
nosacījumiem. Šī finanšu priekšrocība tiek nodota 
tālāk mūsu klientiem neatkarīgi no tā, vai tās ir valsts 

iestādes, lielas korporācijas vai mazi uzņēmumi, darot 
to saskaņā ar EIB uzdevumu iespējami palielināt 
citu peļņu, pašai netiecoties pēc tās. Banka piedāvā 
ilgtermiņa aizdevumus un, jo īpaši ar EIF starpniecību, 
nodrošina atbalstu garantiju un pašu kapitāla veidā.

EIB bieži izsniedz aizdevums ar garākiem termiņiem 
nekā komercbankas vai obligāciju tirgi, tādējādi 
pielāgojoties finansēto projektu ilgtermiņa raksturam. 
Daudziem bankas klientiem ir būtiska dažādu 
finansējuma avotu pieejamība, un EIB apstiprināts 
aizdevums bieži ļauj tiem piekļūt citiem finansējuma 
avotiem. Banka tiešā veidā izsniedz aizdevumus lieliem 
projektiem, kas izmaksā vairāk nekā 25 milj. EUR, un 
virza mazākus aizdevumus ar vietējo finanšu starpnieku 
tīkla starpniecību. EIB piedāvāto finansējumu papildina 
bankas īpašās tehniskās zināšanas un ieteikumi.

Šogad pirmo reizi bankas darbības pārskatā ir  iekļauti 
daži no 2014. gadā parakstīto aizdevumu gaidāmajiem 
rezultātiem, tādējādi demonstrējot bankas izvēlēto 
projektu pozitīvo ietekmi. 

EIB galvenais mērķis ir sniegt ieguvumus ES pilsoņiem. 
Bankas finansējums kalpo kā līdzeklis šī mērķa 
sasniegšanai. Mēs atbalstām dzīvotspējīgus projektus, 
kas ievieš būtiskas pārmaiņas, mēs finansējam nākotni.

Darbības pārskats 2014
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EIB 
produkti

Aizdevumi
Kredītlīnijas 

Atsevišķi aizdevumi (parasti pārsniedz 25 milj. EUR) 

Pašu kapitāla ieguldījumi

Garantijas

Konsultāciju pakalpojumi

Stingru ekonomiskās krīzes novēršanas pasākumu
īstenošana 

2014 Darbības pārskats
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Investīciju plāns 
Eiropai

Stratēģiski projekti 
Eiropai

kopējie ieguldījumi ES
315mljrd.EUR

Eiropas Stratēģisko 
Investīciju fonds

IeguldītājiIeguldītāji

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera un EIB priekšsēdētāja Vernera 
Hoijera 2014. gada novembrī ierosinātais investīciju plāns ir daļa no plašākas 
stratēģijas, kas apvieno ieguldījumus, strukturālas reformas, vienotā tirgus 
integrāciju un fiskālo atbildību. Plāna mērķis ir atjaunot ieguldījumus, jo īpaši 
projektos ar augstāku risku, lai palīdzētu veicināt izaugsmi un nodarbinātības 
iespējas, kā arī uzlabotu Eiropas konkurētspēju.

5mljrd.EUR16mljrd.EUR

Darbības pārskats 2014



11

Investīciju plāns 
Eiropai

I nvestīciju plāna Eiropai ietvaros Eiropas 
Komisija un EIB grupa ir izveidojušas stratēģisku 
partnerību, lai novērstu tirgus trūkumus un 

palīdzētu uzņemties projektiem raksturīgo risku, 
tādējādi veicinot privātos ieguldījumus. Kopā ir 
ieviests Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF). 
Ar sākotnējo finansējumu 21 mljrd. EUR apmērā, 
kas ietver 16 mljrd. EUR garantiju no ES budžeta 
un 5 mljrd. EUR no EIB, nākamo trīs gadu laikā būtu 
jāpanāk kopējie ieguldījumi stratēģiskos projektos 
vismaz 315 mljrd. EUR vērtībā.

Ieguldījumu mobilizēšana
Privāto ieguldījumu un papildu publiskā finansējuma 
mobilizēšanai tiek izmantota investīcija sākotnējai 
projekta realizēšanai. Šī mērķa izpilde balstās uz 
privāto ieguldītāju piesaistīšanu, kas palīdz mobilizēt 
kopējos ieguldījumus divos veidos – panākot, ka 
privātie ieguldītāji iegādājas mūsu obligācijas, un 
iesaistot ieguldītājus mūsu projektos. 

ESIF novirzīs finansējumu pārdomātiem projektiem, 
kuriem tas var sniegt pievienoto vērtību. Fonda 
finansēšanas potenciāls tiks koncentrēts būtiskās 
ES nozarēs, kurās EIB ir pierādījusi savu kompetenci, 
piemēram, stratēģiskās infrastruktūras nozarē, tostarp 
digitālo, transporta un enerģētikas ieguldījumu 
jomā, izglītībā, pētniecībā un inovācijā, kā arī MVU 
finansējuma un vides ziņā ilgtspējīgu projektu jomā.

Tirgus trūkumu novēršana
EIB 2014. gada sākumā veiktie pētījumi liecināja par 
satraucoši lielu ieguldījumu trūkumu: 2013. gadā 
ES ieguldījumi reālā izteiksmē par aptuveni 15 % 
atpalika no pirmskrīzes maksimālā līmeņa, un dažās 
dalībvalstīs šis kritums bija 25 % vai pat 60 %. 

“Efektīva rīcība lielāku ieguldījumu 
veicināšanai visā Eiropā ir būtiska,  

lai atjaunotu ekonomisko izaugsmi,  
radītu darbvietas un uzlabotu  

Eiropas konkurētspēju.”

Priekšsēdētājs Werner Hoyer

ESIF mērķis ir novērst šīs problēmas, samazinot risku, 
kas jāuzņemas ieguldītājiem. Jaunā iniciatīva ļaus EIB 
grupai piedāvāt produktus, kas atbalsta projektus ar 
augstāku riska profilu un augstu pievienoto vērtību. 
Rezultātā mēs sagaidām citu finansējuma avotu 
plašu iesaistīšanos, jo īpaši no privātā sektora. 

Jaunā iniciatīva papildina aizdevumu apjomu, ko 
EIB izsniedz papildus pēc kapitāla palielināšanas. 
Tās mērķis ir palīdzēt dalīties ar projektu vadības 
zināšanām un pieredzi, lai uzlabotu finansējuma 
pieejamību un nodrošinātu ES līdzekļu optimālu 
izmantošanu. Apvienojot līdzekļus, piesaistot 
papildu finansējumu un sniedzot konsultācijas 
par projektu sagatavošanu un turpmākajiem 
pasākumiem, mēs tiecamies radīt pievienoto vērtību, 
kas ietver vairāk nekā tikai izdevīgu finansēšanas 
nosacījumu nodrošināšanu. 

2014 Darbības pārskats
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Inovācija gudrai  
izaugsmei Eiropā
 
Inovācija un prasmes ir galvenās sastāvdaļas, kas nepieciešamas ilgtspējīgas izaugsmes 
nodrošināšanai un augstvērtīgu darbvietu radīšanai. Tām ir būtiska nozīme Eiropas 
ilgtermiņa konkurētspējas veicināšanā. Šī ir EIB galvenā prioritāte. Mēs 2014. gadā 
atbalstījām inovāciju un prasmes Eiropā, izsniedzot EIB grupas aizdevumus  
14,7 mljrd. EUR apmērā.

2014. gada nozīmīgākie notikumi:
• Jauns InnovFin produktu klāsts dažāda izmēra Eiropas novatoriem

• InnovFin konsultāciju pakalpojumu ieviešana lieliem pētniecības  
un izstrādes projektiem

• Pirmā platjoslas projekta obligāciju shēma

• Atbalsts mūsdienīgai lāzera izmeklēšanas sistēmai

inovācijas veicināšanai

mljrd.EUR14,7
Aizdevumi 
sadalījumā pa 
apakšnozarēm

Inovāciju 
veicinoša 

infrastruktūra

2,2 mljrd.

4,5 mljrd.

8 mljrd.

Izglītība  
un  

apmācība

Pētniecība, 
attīstība  

un inovācija
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Inovācija 
gudrai izaugsmei Eiropā

“Mēs priecājamies, ka EIB 
ir izvēlējusies “UCB” kā 

tās pirmo partneri jaunās 
“attīstības finansējuma 
riska dalīšanas” pieejas 

izmantošanā. Tas palīdzēs 
paātrināt vairāku 

daudzsološu “UCB” 
sagatavošanas stadijā 

esošu projektu izstrādi.” 

Roch Doliveux,  
UCB vadītājs (2005.–2014. gadā)

Tas ir pirmais šāda veida 
darījums programmas 

“InnovFin – ES finansējums 
novatoriem” ietvaros. Saskaņā 
ar šo 75 milj. EUR programmu 

maksājumi ir atkarīgi no 
noteiktu atskaites punktu 
sasniegšanas un risku un 

ieņēmumu dalīšanas.

Pozitīvā ietekme – mūsu 2014. gada aizdevumi atbalsta

milj. 
mājsaimniecību

Piekļuve ātrgaitas 
platjoslas pakalpojumiem 

reģistrētu studentu gadāstarptautisku patentu 
pieteikumu

172 00025 000
3,2
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B anka ir nozīmīgs partneris tādu projektu atbal-
stīšanā, kuri nodrošina inovāciju un pilnveido 
prasmes, sākot no ambiciozas lielapjoma pēt-

niecības finansēšanas un beidzot ar atbalstu mazu, 
specializētu jaunu uzņēmumu atdalīšanai no jau 
esošiem uzņēmumiem vai digitālu tīklu finansēša-
nu. Atbalsts ieguldījumiem, kas ir vērsti uz inovāciju, 
prasmju pilnveidošanu un lielāku konkurētspēju, ir 
daļa no mūsu misijas veicināt izaugsmi un darbvietu 
radīšanu Eiropā. Mēs varam palīdzēt nodrošināt šā-
dus ieguldījumus un maksimāli palielināt līdzekļus, 
izmantojot mūsu stimulējošo ietekmi.

Izglītības un prasmju 
pilnveidošanas veicināšana – 
ieguldījumi cilvēkos

Banka atbalsta ieguldījumus, kas uzlabo izglītības 
kvalitāti un konkurētspēju, jo īpaši atjaunojot skolu 
un universitāšu telpas un aprīkojumu, atbalstot 
profesionālās un citas apmācības shēmas vai 
finansējot Eiropas studentu aizdevumu programmas, 
lai palielinātu studentu mobilitāti. EIB aizdevumi 

izglītības nozarē var palīdzēt uzlabot gados jaunu 
ES darbinieku prasmju kopumu un tādējādi veicināt 
jaunu nodarbinātības iespēju rašanos. 

Inovācijas paātrināšana
Nākotnē ekonomisko izaugsmi un darbvietu radīšanu 
Eiropā arvien vairāk būtu jānodrošina produktu, 
pakalpojumu un uzņēmējdarbības modeļu inovācijai. 
Tehnoloģiskie jauninājumi, sākot no dzīvības 
zinātnēm līdz vides uzlabojumiem, nodrošina ES 
pētniecības un izstrādes nozares progresivitāti. EIB 
finansē visaptverošus ieguldījumus pētniecības, 
tehnoloģiju izstrādes un inovācijas nozarēs, tostarp 
kopīgās pētniecības programmās ES un valstu 
līmenī, pētniecības infrastruktūrā, akadēmiskajā 
pētniecībā valsts un privātajās universitātēs, kā arī 
ieguldījumus lejasposma darbībās, tā sniedz atbalstu 
inkubatoriem, zinātnes un tehnoloģiju parkiem 
un kopām, lai veicinātu zināšanu un kompetences 
nodošanu starp akadēmiskajām aprindām un 
uzņēmējdarbības nozari. Ar 100 milj. EUR aizdevumu 
tiek sniegts atbalsts vējturbīnu ražotāja Nordex 
pētniecības un izstrādes darbībām Vācijā.
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Inovācija 
gudrai izaugsmei Eiropā

Digitālā ekonomika: pamats 
ilgtermiņa izaugsmei

Digitālā infrastruktūra un pakalpojumi ir vēl viena 
joma, kas veicina tehnoloģisko inovāciju. Interneta 
lietojumprogrammas arī turpmāk būs svarīgs 
produktivitātes izaugsmes virzītājspēks. Tādēļ 
ieguldījumi digitālajā infrastruktūrā ir nepieciešami, 
lai atbalstītu Eiropas pieaugošo datu plūsmu, 
turklāt tas ir viens no ES digitālās programmas 
galvenajiem mērķiem. EIB aizdevums 58 milj. EUR 
apmērā uzņēmumam Axione, lai atbalstītu platjoslas 
pakalpojumus Francijā, bija pirmais digitālais 
projekts, kas tika parakstīts novatorisko projektu 
obligāciju iniciatīvas ietvaros. Arvien vairāk 
uzņēmumu kļūst par digitāliem uzņēmumiem. Tādēļ 
ātrdarbīgs internets, mobilie tīkli un mākoņdatošana 
ir bankas prioritārās jomas.

“Ikviena klase ir aprīkota 
ar jaunākajām mācību 

tehnoloģijām, lai sniegtu 
atbalstu klātesošajiem 

cilvēkiem, kā arī piedāvātu 
lieliskas nodarbības 

tiešsaistē.”

Christoph Badelt, 
Vīnes Ekonomikas  

un uzņēmējdarbības 
universitātes rektors

Jaunā, modernā 
Vīnes Ekonomikas un 

uzņēmējdarbības universitātes 
brīvdabas pilsētiņa, kuras 

veidošanai tika izsniegts 
aizdevums 250 milj. EUR 

apmērā, sniegs labumu  
22 500 studentiem.
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Finanšu atbalsts 
novatoriskiem jaunizveidotiem uzņēmumiem

Partnerattiecību veidošana 
ātrākai inovācijai Eiropā

2 014. gada jūnijā EIB grupa kopā ar Eiropas 
Komisiju ieviesa jaunu produktu klāstu 
programmas “InnovFin – ES finansējums 

novatoriem” ietvaros. Tiek plānots, ka tas papildinās 
EIB grupas finansējuma piedāvājumu pētniecības, 
attīstības un inovācijas projektiem.

Programma “InnovFin –  
ES finansējums novatoriem”
Viens no galvenajiem faktoriem, kas kavē pētniecī-
bas un inovācijas darbības, ir pieejama finansējuma 
trūkums ar izdevīgiem nosacījumiem novatoriskiem 
uzņēmumiem, jo šāda veida uzņēmumi un projek-
ti parasti ir saistīti ar kompleksiem produktiem un 
tehnoloģijām, nepārbaudītiem tirgiem un nemate-
riāliem aktīviem. InnovFin ietvaros 2014. gadā tika 
ieviesti jauni produkti, tādējādi nodrošinot piedāvā-
jumu jauniem klientiem, piemēram, novatoriskiem 
uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu, kuriem mēs 
piešķiram aizdevumus gan tiešā, gan netiešā veidā.

Sekmīga izmēģinājuma iniciatīva 
kā pamats jaunai programmai

Apvienojot ES budžeta līdzekļus ar EIB grupas finan-
sējumu, banka var palīdzēt paveikt vairāk ar mazāku 
līdzekļu apjomu, mobilizējot citu pušu ieguldījumus 
inovācijas veicināšanai Eiropā. Šādi tiek turpināts 
riska dalīšanas finanšu mehānisma ietvaros īsteno-
tais darbs, kas palīdzēja finansēt 114 pētniecības un 
inovācijas projektus 11,3 mljrd. EUR apmērā, kā arī 
papildus nodrošināja aizdevumu garantijas vairāk 
nekā 1,6 mljrd. EUR vērtībā. Tiek plānots, ka InnovFin 
 vismaz divkāršos šos apjomus.

Pieredze liecina, ka daudz pētniecības un inovācijas 
projektu saskaras ar grūtībām piekļūt finansējumam, 
neskatoties uz to, ka pamatā tie ir labi projekti. Jaunais 
InnovFin konsultāciju pakalpojumu atbalsts palīdz šo 
projektu virzītājiem izmantot savas priekšrocības un 
pielāgot tādus aspektus kā pārvaldība, finansējuma 
avoti un finansēšanas struktūras, lai uzlabotu piekļuvi 
finansējumam.

Eiropa saskaras ar lieliem konkurētspējas un inovācijas izaicinājumiem. Tādēļ EIB 
grupa veido partnerattiecības ar citiem dalībniekiem, lai palīdzētu novatoriem 
pārvērst labas idejas uzņēmējdarbības realitātē. Jauns InnovFin produktu klāsts 
nodrošina finansējumu dažāda izmēra Eiropas novatoriem.

Līdz 2020. gadam InnovFin 
produkti mobilizēs vairāk nekā 

24 mljrd. EUR ieguldījumiem 
pētniecībā un inovācijā,  

ko veic mazie, vidējie un lielie 
uzņēmumi, kā arī pētniecības 

infrastruktūras.
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Inovācija 
gudrai izaugsmei Eiropā

EIF – grupas specializētā iestāde, kas nodrošina riska finansējumu MVU un 
uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu – 2014. gadā ieguldīja 3,3 mljrd. EUR.  

Tas ietver arī atbalstu novatoriskiem maziem uzņēmumiem visos to attīstības 
posmos. Pagājušā gadā fonds nodrošināja 742 milj. EUR, veicot pašu kapitāla 

darījumus, kas bija vērsti uz biznesa eņģeļiem, jaunizveidotiem un agrīnā attīstības 
stadijā esošiem uzņēmumiem, kā arī sniedzot garantijas 653 milj. EUR  

apmērā novatoriskiem maziem uzņēmumiem.

Finanšu atbalsts 
novatoriskiem jaunizveidotiem uzņēmumiem

2 014. gadā EIF sāka veidot līgumus ar vietējiem 
partneriem, kuri rīkojas kā finanšu starpnieki 
InnovFin MVU garantiju mehānisma ietvaros. 

EIF pārvaldīto shēmu īsteno atbilstīgas vietējās 
bankas, līzinga uzņēmumi un garantiju iestādes. 
Šīs shēmas ietvaros EIF sedz daļu no zaudējumiem, 
kas radušies finanšu starpniekiem saistībā ar 
aizdevumiem, nomas līgumiem un garantijām 
25 000 līdz 7,5 milj. EUR apmērā, tādējādi uzlabojot 
finansējuma pieejamību novatoriskiem MVU un 
maziem uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu.

Riska finansējuma izmantošana 
novatoriskiem uzņēmumiem
Eiropas uzņēmumu veiktā pētniecība un inovāci-
ja, jaunu uzņēmumu radīšana un atbalsts augošiem 
uzņēmumiem ir EIF politikas pamatmērķi, turklāt šie 
aspekti ir īpaši būtiski ekonomikai, jo sekmē struktu-
rālās izmaiņas.

Lielākajai daļai universitāšu un pētniecības centru 
veiktā darba ir potenciāls pārtapt konkrētās uzņē-
mējdarbības idejās, kā rezultātā var izveidot mazus 
uzņēmumus. Tomēr bieži tādu pētniecības un tehno-
loģiju nodošanas darbību komercializācija, kas pār-
vērš pētniecību, attīstību un inovāciju tirgus produk-
tos, tiek uzskatīta par pārāk riskantu, lai to finansētu. 
EIF 2014. gadā ieguldīja 111 milj. EUR, lai ar sešu da-
rījumu starpniecību veicinātu tehnoloģiju nodošanu.

Mazais augsto tehnoloģiju uzņēmums 
Brolis Semiconductors, kura galvenais 

birojs atrodas Viļņā, Lietuvā, ir 
saņēmis EIF atbalstu riska kapitāla 

veidā uzņēmējdarbības attīstībai. Tā 
ražotās tehnoloģijas tiek izmantotas 

vairākās nozarēs, tostarp medicīniskajā 
diagnostikā, dermatoloģijā, materiālu 

apstrādē, gāzes sensoru izstrādē, degšanas 
procesu regulēšanā un mājokļu drošības 

sistēmu nakts redzamības ierīču izstrādē.
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Atbalsts maziem  
un vidējiem uzņēmumiem
 
Mazie uzņēmumi ir būtisks izaugsmes, nodarbinātības un inovācijas virzītājspēks 
Eiropā. Ievērojami vairāk nekā 90 % no ES uzņēmumiem ir MVU, un tie nodarbina divas 
trešdaļas no aktīvā darbaspēka. Mēs tiecamies nodrošināt finansējuma pieejamību 
mazajiem uzņēmumiem ar īpaši pielāgotu un jaunu produktu klāstu. EIB grupa 
2014. gadā sniedza finansējumu vairāk nekā 25,5 mljrd. EUR vērtībā MVU un 
uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu Eiropā.

2014. gada nozīmīgākie notikumi:
• Joprojām rekordlieli MVU aizdevumu apjomi

• Lielāka sadarbība ar dalībvalstīm un valsts attīstību 
veicinošajām iestādēm

• Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva dod rezultātus

• EIF kapitāla palielināšana un jaunu produktu izstrāde

A tbalsts finansējuma pieejamībai MVU ir viena 
no galvenajām EIB grupas prioritātēm. Daudz 
mazo uzņēmumu saskaras ar grūtībām sa-

ņemt finansējumu ar pieņemamiem nosacījumiem. 
EIB grupa (EIB un EIF) sadarbojas ar plašu finanšu 
starpnieku loku, tostarp ar vietējām partnerbankām, 
fondiem, līzinga uzņēmumiem un mikrofinanšu ies-
tādēm, lai finansējumu padarītu pieejamu MVU, uz-
ņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu un mikrouzņē-
mumiem. Par katru EIB nodrošinātu eiro MVU tiek 
saņemts vismaz viens eiro no starpnieka.

22,2 mljrd.

3,3 mljrd.

EIBEIF

EIB un EIF finansējums 
mazākiem uzņēmumiem Eiropā

maziem un vidējiem 
uzņēmumiem

mljrd.EUR25,5



192014 Darbības pārskats

Atbalsts
 maziem un vidējiem uzņēmumiem

“Bez aizdevumiem  
mēs nevarētu izmantot 

priekšrocības, ko  
sniedz mūsu lieliskie  

darbinieki un viņu 
augstais intelekts.”

Adrian un Adela Căţoiu, 
Oglekļa tērauda stiprinājumu 

ražotājs SARA

Adrian un Adela Căţoiu 
nodibināja savu moderno 

oglekļa tērauda stiprinājumu 
uzņēmumu ar tikai 100 USD. 

Aizdevumi 9,9 milj. EUR 
apmērā ļāva uzņēmumam 
augt, tādējādi nodrošinot 

darbu gandrīz 200 cilvēkiem.

Pozitīvā ietekme – 2014. gadā mēs

mikrouzņēmumu, mazo un  
vidējo uzņēmumu,  

palīdzējām nodrošināt 
aptuveni 

milj. darbvietu  
Eiropā

jauniešu3,6

285 000
500 000

sniedzām atbalstu 
apmēram 

palīdzējām maziem 
uzņēmumiem,  
kas 2013.-2014. gadā 
nodarbināja  
vai apmācīja kopā 
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2014. gadā EIB grupa strādāja, lai nostiprinātu tās atbalstu MVU. Mēs palielinājām 
sadarbību ar ES dalībvalstīm un valsts attīstību veicinošajām iestādēm,  
lai izveidotu pielāgotus, novatoriskus finansēšanas instrumentus MVU resursu 
maksimālai palielināšanai.

“Esmu pieņēmis darbā 18 cilvēkus vecumā no 16 līdz 24 
gadiem un apmācījis mūsu audzēkņus metinātāja profesijā.”

Krzysztof Michalak, 
Polijas uzņēmuma Alspaw īpašnieks

Viens no pasaules vadošajiem alumīnija skatuves  
konstrukciju ražotājiem

B anka turpināja atbalstīt tirdzniecības finansē-
šanas jomu MVU vajadzībām valstīs, kas sa-
skaras ar tirgus neefektivitāti, palielinot Grie-

ķijas finanšu mehānisma ģeogrāfisko mērogu un 
apstiprinot tirdzniecības finansēšanas mehānismu 
Portugālei. Vēl viens konkrētai valstij paredzētas 
partnerības piemērs ir 2014. gada oktobrī izveidotā 
Īrijas Stratēģiskā banku korporācija, kurai EIB sniedz  

Atbalsts 
finansējuma pieejamībai MVU un 
uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu

400 milj. EUR. Lai maksimāli palielinātu mūsu mik-
rouzņēmumiem, MVU un uzņēmumiem ar vidēji lie-
lu kapitālu sniegtā atbalsta ietekmi, mēs turpinām 
strādāt kopā ar Eiropas Komisiju, valsts attīstību vei-
cinošajām bankām un citiem būtiskiem dalībnie-
kiem, lai uzlabotu finansējuma pieejamību un finan-
sēšanas nosacījumus.

Ieguldījumi jaunatnē
Jauniešu bezdarbs ir viens no Eiropas lielajiem izaici-
nājumiem. Jaunākās paaudzes snieguma uzlaboša-
na darba tirgū ir tieši tas, ko EIB grupa cenšas panākt 
ar savu programmu “Prasmes un darbavietas – ie-
guldījums jaunatnē”. Šīs iniciatīvas mērķis ir atbalstīt 
jauniešu nodarbinātību, uzlabojot finansējuma pie-
ejamību MVU un jauniešu piemērotību darba tirgum 
ar mērķtiecīgiem ieguldījumiem prasmju pilnveido-
šanā. Šīs iniciatīvas ietvaros 2014. gadā tika parakstī-
ti aizdevumi aptuveni 13 mljrd. EUR apmērā.
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Atbalsts
 maziem un vidējiem uzņēmumiem

Starpnieki

Saņēmēji

Aizdevumi un  
garantijas

“EIB aizdevums 
perfekti atbilda 

mūsu vajadzībām. Ar 
“Banco Santander” 

starpniecību sniegto 
aizdevumu varēja 

saņemt ātri un ērti.”

Gerardo Gutiérrez,  
Gadea Pharmaceutical 
Group priekšsēdētājs

Pateicoties 
mērķtiecīgajai 

pētniecībai, 
tehnoloģiskajai 

attīstībai, kvalitātei un 
internacionalizācijai, 

uzņēmuma Gadea Group 
personāls pieauga no 

sešiem līdz vairāk nekā 
300 darbiniekiem.

Ar starpniecību sniegtie EIB  
grupas aizdevumi
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2014. gadā EIF svinēja pastāvēšanas 20. gadadienu un turpināja būt virzītājspēks 
mērķtiecīgam atbalstam Eiropas MVU un uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu.  
EIF ieguldīja 3,3 mljrd. EUR, piesaistot 14 mljrd. EUR kapitālu, lai uzlabotu 
finansējuma pieejamību mazajiem uzņēmumiem.

EIF mērķtiecīgais 
atbalsts mazākiem uzņēmumiem

2 014. gadā EIF veica rekordlielus ieguldījumus 
74 privātā kapitāla fondos, tādējādi sniedzot 
garantijas jauniem MVU aizdevumu un finan-

šu nomas portfeļiem un palīdzot atjaunot Eiropas 
MVU vērtspapīrošanas tirgu, kā arī veicinot sociālo 
iekļaušanu un darbvietu radīšanu ar mikrofinansē-
šanas darījumu starpniecību. Kopumā 2014. gadā 
175 000 uzņēmumu visā Eiropā guva labumu no 
EIF sniegtā atbalsta.

EIF iespēju palielināšana  
novatorisku MVU atbalstam

EIF akcionāri 2014. gadā apstiprināja kapitāla 
palielināšanu par 1,5 mljrd. EUR, tādējādi kopējam 
reģistrētajam kapitālam sasniedzot 4,5 mljrd. EUR. 

Tas nodrošināja EIF plašas iespējas pilnveidot tā 
darbību, nostiprināt finansējuma piedāvājumu un 
palielināt darījumu apjomus. EIF ir izveidojis jaunus 
pašu kapitāla, parāda, kredītkvalitātes uzlabošanas 
un  mikrofinansēšanas instrumentus, kuru mērķis ir 
veidot lielāku kapitālu un piesaistīt tirgum privātos 
ieguldītājus un stratēģiskos partnerus, lai Eiropas 
uzņēmumi saņemtu līdzekļus konkurētspējas 
uzlabošanai un izaugsmei.

2014. gadā tika arī ieviests jauns EIB grupas riska vei-
cināšanas mandāts, kura mērķis ir atjaunot MVU tir-
gu un piedāvāt jaunu aizņēmuma finansējuma un 
pašu kapitāla produktu klāstu, tostarp ar aktīviem 
nodrošinātus vērtspapīrus. Līdz 2020. gadam EIB no-
drošinās šai iniciatīvai līdz pat 4 mljrd. EUR par labu 
novatoriskiem un ar augstāku risku saistītiem MVU.



232014 Darbības pārskats

Atbalsts
 maziem un vidējiem uzņēmumiem

“EIF nodrošināja tādam 
jaunizveidotam uzņēmumam 

kā “Workable” pietiekamu 
finansējumu, lai tas ne 

tikai sāktu darboties, bet 
arī sasniegtu līmeni, kāds 

nepieciešams, lai lieli Eiropas 
riska kapitāla uzņēmumi 

vēlētos attīstīt sadarbību.”

Nicos Moraitakis,  
uzņēmuma Workable dibinātājs  

un vadītājs

18 mēnešus pēc uzņēmuma 
dibināšanas tajā strādā 20 talantīgi 

darbinieki, ir vairāk nekā  
300 klientu un ieņēmumi strauji 

pieaug. Tāpēc dibinātāji  
ir apmierināti ar EIF  
finansējuma izvēli.

2014. gadā  
EIF izsniedza  

kopā 

lai nodrošinātu riska 
finansējumu MVU un 

uzņēmumiem ar vidēji lielu 
kapitālu

mljrd.EUR3,3
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Eiropas infrastruktūras stratēģisko 
savienojumu veidošana
 

2014. gada nozīmīgākie 
notikumi:

• Apvienotās Karalistes tīkla savienojums 
un vislielākais EIB aizdevums tās vēsturē

• Pirmie projektu obligāciju iniciatīvas  
ietvaros veiktie transporta projekti 

• Tehnisko konsultāciju pakalpojumu 
nostiprināšana

• Četri sociālo mājokļu un seši slimnīcu 
projekti pilsētu infrastruktūras jomā

Pilsētas 
infrastruktūra

4,8 mljrd.

7,5 mljrd.
8,3 mljrd.

Enerģētika Transports

B anka piedāvā infrastruktūras projektiem 
daudz vairāk nekā tikai finansējumu. Turklāt 
papildus mūsu pieredzei infrastruktūras 

aizdevumu jomā mēs tiecamies radīt pievienoto 
vērtību ar tehnisko konsultāciju pakalpojumiem, 
jo īpaši mazāk attīstītos reģionos un ar kompleksu 
struktūru saistītiem projektiem, piemēram, publisko 
un privāto partnerību (PPP) jomā.

Aizdevumi sadalījumā 
pa apakšnozarēm

stratēģiskai  
infrastruktūrai

mljrd.EUR20,6

Efektīvi enerģētikas, transporta un pilsētu infrastruktūras savienojumi ir būtiski 
uzņēmējdarbības virzītājspēki. Tāpēc tīklu veidošana iekšējam tirgum palīdz veicināt 
izaugsmi un palielināt Eiropas konkurētspēju. EIB ir pašsaprotams finansēšanas 
partneris infrastruktūras ieguldījumiem, kas parasti ir lieli un ilgtermiņa. EIB 2014. gadā 
izsniedza aizdevumus aptuveni 20,6 mljrd. EUR apmērā transporta, enerģētikas un 
pilsētu infrastruktūrai Eiropā.
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Eiropas infrastruktūras stratēģisko savienojumu  
veidošana

“EIB finansējuma 
izdevīgie nosacījumi 
palielināja projekta 

ilgtspējību  
un samazināja 

ieguldījumu risku.”

Peter Frølich, 
uzņēmuma Fjord Line valdes 

priekšsēdētājs 

EIB aizdevums 124 milj. EUR 
apmērā palīdzēja nodrošināt 

efektīvu un videi draudzīgu 
maršrutu starp Norvēģiju un 

Dāniju, ko veic divi jauni ar 
sašķidrināto dabasgāzi (LNG) 

darbināmi kruīza prāmji.

Pozitīvā ietekme – mūsu 2014. gada aizdevumi atbalsta

Uzlaboti veselības 
aprūpes pakalpojumi 

milj.
ES pilsoņu 

10
80 % nodrošina  

atjaunojamie energoresursi

papildu pasažieru un 

stundu laika ietaupījumu  
gadā

545 milj.

100 milj.
elektroenerģijas,  
no kuriem 

6 000 MW
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Vienmērīgi transporta savienojumi ir nepieciešami, lai atdzīvinātu Eiropas vienoto 
tirgu, kas aptver 500 milj. patērētāju. Eiropas transporta savienojumi palielina 
tirdzniecības veidošanas, ekonomiskās izaugsmes veicināšanas un konkurētspējas 
uzlabošanas potenciālu. EIB 2014. gadā aizdeva 8,2 mljrd. EUR ieguldījumiem 
galvenajos Eiropas transporta tīklos.

Savstarpēji savienotas Eiropas  
veidošana

E IB nodrošina finansējumu visu transporta vei-
du infrastruktūrai – no gaisa transporta līdz 
dzelzceļam un no sauszemes transporta līdz 

ūdensceļiem. Tas ietver atbalstu multimodālām plat-
formām, kas apvieno dažādus transporta veidus, lo-
ģistiku un intelektiskas transporta sistēmas. Šāda 
pieeja ir devusi reālus ieguvumus visiem uzņēmu-
miem un ES pilsoņiem, kuri var baudīt produktīvā-
kas, ilgtspējīgākas un efektīvākas transporta sistē-
mas priekšrocības.

Iniciatīva Kopēja palīdzība projektu sagatavošanai 
Eiropas reģionos (JASPERS) palīdz maksimāli palieli-
nāt ES strukturālo un Kohēzijas fonda ietekmi jomās, 
kur tā ir visvairāk nepieciešama, lai ieguvēji būtu lie-
lie projekti. Kopš iniciatīvas ieviešanas 2006. gadā ir 
apstiprināti 389 JASPERS atbalstīti projekti 14 valstīs, 
un tajos ieguldīti gandrīz 67 mljrd. EUR, no kuriem 
vairāk nekā 10 mljrd. EUR tikai 2014. gadā.

Kopš projektu 
obligāciju iniciatīvas 

ieviešanas 
2013. gadā tā ir 

sekmīgi palielinājusi 
obligāciju 

finansējumu 
pieciem projektiem. 

Mēs 2014. gadā 
parakstījām pirmos 
projektu obligāciju 

darījumus aptuveni 
239 milj. EUR vērtībā.

Ar EIB aizdevumu 
38 milj. EUR apmērā 

tiek atbalstīta 
energoapgādes 

jaudas palielināšana 
un tīrākas degvielas 

izmantošana 
Roterdamas 

ostā, paplašinot 
sašķidrinātās 

dabasgāzes (LNG) 
izkraušanas 

infrastruktūru.
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Eiropas infrastruktūras stratēģisko savienojumu  
veidošana

2014. gadā EIB atbalstīja

16
9

4

3

ceļu un automaģistrāļu 
projektus 

gaisa 
transporta 

projektus

jūras 
transporta 

projektus

dzelzceļa projektus

Kopš projektu 
obligāciju iniciatīvas 

ieviešanas 
2013. gadā tā ir 

sekmīgi palielinājusi 
obligāciju 

finansējumu 
pieciem projektiem. 

Mēs 2014. gadā 
parakstījām pirmos 
projektu obligāciju 

darījumus aptuveni 
239 milj. EUR vērtībā.

Aizdevums 180 milj. EUR 
apmērā palīdz modernizēt 
dzelzceļa līnijas Rail Baltica 

posmu 66 km garumā, 
sniedzot arī JASPERS 

tehnisko palīdzību projekta 
sagatavošanas laikā. Tādējādi 

tiks nodrošināti ātrāki un 
drošāki dzelzceļa transporta 

pakalpojumi.
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Plzeņa, kas ir ceturtā 
apdzīvotākā pilsēta 

Čehijā un viena 
no 2015. gada 

Eiropas kultūras 
galvaspilsētām, 

organizēs vairāk 
nekā 600 kultūras 

pasākumu. Pateicoties 
EIB atbalstam,  

šī agrākā rūpnieciskā 
pilsēta ir pārvērsta  

par dzīvīgu  
kultūras centru.

Mūsu atbalsts slimnīcu 
atjaunošanai palīdz 
nodrošināt labākus 

veselības aprūpes 
pakalpojumus 10 milj. ES 

pilsoņu.

Pilsētu ekoloģizācija, padarot tās viedas un ilgtspējīgas, ir galvenais EIB darbības 
mērķis pilsētu infrastruktūras jomā. EIB 2014. gadā ieguldīja 4,8 mljrd. EUR pilsētu 
attīstības, reģenerācijas un veselības aprūpes projektos.

Viedu un ilgtspējīgu pilsētu 
veidošana
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Eiropas infrastruktūras stratēģisko savienojumu  
veidošana

E IB ir viena no lielākajām ieguldījumu 
sniedzējām elektrotīkliem Eiropā, īpaši 
koncentrējoties uz tā dēvētajiem viedtīkliem. 

Ieguldījumi šajos tīklos, lai atjaunotu vai paplašinātu 
esošos aktīvus, stiprina iekšējo tirgu. Energotīklu 
modernizācija un uzlabota enerģijas uzglabāšana 
arī palīdz integrēt enerģiju no atjaunojamiem 
energoresursiem.

Mūsu emisiju daudzuma standarts (Emissions 
Performance Standard – EPS), tiek piemērots visiem 
fosilā kurināmā ražošanas projektiem, lai izvairītos no 
ieguldījumiem, kuru izraisītās oglekļa dioksīda emisijas 
 pārsniedz pieļaujamo robežvērtību saskaņā ar ES un 
valstu ierobežojumiem. Tas nodrošina, ka aizdevumi 
tiek izsniegti tikai projektiem, kuri pozitīvi ietekmē 
ekonomisko izaugsmi un atbilst ES klimata pārmaiņu 
politikai.

Enerģija 
ekonomikas izaugsmei

Droša un ilgtspējīga energoapgāde par pieņemamām cenām ir ļoti svarīga ES 
ekonomiskajai izaugsmei un konkurētspējai. Pievēršot īpašu uzmanību 

galvenajiem enerģijas savienojumiem, viedtīkliem un atjaunojamiem 
energoresursiem, banka palīdz radīt ilgtspējīgu energoapgādi Eiropas pilsoņiem 

un uzņēmumiem. EIB 2014. gadā sniedza finansējumu 7,5 mljrd. EUR apmērā 
enerģētikas projektiem.

Ar EIB aizdevumu 32 milj. EUR 
apmērā tika finansēta rezerves 
elektrostacija Kīzā, lai ārkārtas 

apstākļos nodrošinātu nepārtrauktu 
elektroapgādi Igaunijā, Latvijā  

un Lietuvā.
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Finansējuma izmantošana 
klimata politikas un vides 
aizsardzības jomā
 
Klimata politika ir ilgtspējīgas izaugsmes neatņemama sastāvdaļa. Banka ir viens no 
lielākajiem finansējuma sniedzējiem klimata politikas jomā. Mēs atbalstām ES mērķi 
nodrošināt pret klimata pārmaiņām noturīgu izaugsmi ar zemu oglekļa emisiju līmeni 
gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Mēs 2014. gadā nodrošinājām aptuveni 
19,1 mljrd. EUR klimata politikas projektu atbalstam Eiropā un visā pasaulē. EIB veido 
partnerattiecības ar citiem dalībniekiem, lai nodrošinātu turpmākus ieguldījumus 
klimata politikas un vides aizsardzības projektos.

2014. gada nozīmīgākie 
notikumi:

• Iesaistīšanās ANO sarunās par klimatu,  
kamēr notiek gatavošanās Parīzes samitam

• Vadoši starptautiski pasākumi par 
pārskatāmu un atbildīgu finansējumu
klimata pārmaiņu jomā

• Jaunu instrumentu ieviešana ieguldījumu 
atbalstam energoefektivitātes un 
bioloģiskās daudzveidības jomā

• Atbalsts pasaules lielākajam vēja 
ģeneratoru parkam Nīderlandē

• Mūsu pašu oglekļa emisiju izlīdzināšana, 
ieguldot bioloģiskajā daudzveidībā

“Mēs priecājamies, ka esam atraduši 
kompetentu un uzticamu finansēšanas 

partneri mūsu projektiem.”

Dr. Christof Germann,  
energoapgādes uzņēmuma

Illwerke AG valdes loceklis

Enerģijas akumulēšanas stacija 
Obervermuntwerk II ar jaudu 360 MW apmērā 

izmantos ūdens un Austrijas kalnu dabisko 
enerģiju, lai izlīdzinātu nevienmērīgu enerģijas 

piedāvājumu un pieprasījumu.

K opš 2009. gada banka mēra EIB projektu oglek-
ļa emisiju ietekmi uz vidi visās nozarēs, lai la-
bāk pārraudzītu radīto emisiju apjomu un 

emisiju ietaupījumus. Pateicoties bankas finansēju-
mam 2014. gadā, tika ietaupīti vai novērsti aptuveni 
3 milj. tonnu CO2 emisiju gadā, kas atbilst apmēram  
1,5 milj. automašīnu noņemšanai no ceļa.

klimata politikas  
atbalstam visā pasaulē

mljrd. EU
R19,1
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Finansējuma izmantošana 
klimata politikas un vides aizsardzības jomā

Energo- 
efektivitāte

Pielāgošanās

2,3 mljrd.

400 milj.

5,9 mljrd.

7,6 mljrd.

Atjaunojamie 
energoresursi

Ilgtspējīgs  
transports

Pētniecība, 
attīstība  

un inovācija

2,6 mljrd.

Pozitīvā ietekme – mūsu 2014. gada aizdevumi atbalsta

Finansējuma sadalījums 
klimata pārmaiņu jomā

GWh lielu enerģijas 
ietaupījumu

milj. 
automašīnu  
noņemšanai  
no ceļa

3 0003
1,5

GWh elektroenerģijas 
no atjaunojamiem  
energoresursiem  
gadā,  apgādājot  

vairāk nekā  
milj. mājokļu

12 000

1

milj. tonnu  
CO2 emisiju  
ietaupījumu gadā, 
kas atbilst 
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EIB atbalsta ES mērķi līdz 2050. gadam padarīt Eiropas ekonomiku daudz draudzīgāku 
klimatam un ievērojami samazināt enerģijas patēriņu. Veidot ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni ir nepārprotami viens no mūsdienu pasaules 
svarīgākajiem izaicinājumiem. Pāreja uz resursu ziņā efektīvāku, ilgtspējīgāku un 
viedāku ekonomiku ir vitāli svarīga Eiropas konkurētspējas saglabāšanai.

Mērķis – pret klimata pārmaiņām noturīga 
ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda  
emisiju līmeni

Jumta saules bateriju 
sistēmas Horvātijas salā 

Lošiņā, kas atrodas Adrijas 
jūrā, ražo emisijas neizraisošu 

elektroenerģiju apmēram  
100 mājokļiem. Projektu 

finansēja EIB partneris 
Privredna banka Zagreb Vides 

izaugsmes fonda (Green for 
Growth Fund) ietvaros.

E IB finanšu atbalsts klimata politikai un  
vides aizsardzībai tiek galvenokārt sniegts aiz-
devumu veidā nozarēm, kas ietver atjaunoja-

mos energoresursus, energoefektivitāti, ilgtspējī-
gu transportu, ūdensapgādi, plūdu novēršanu un 
mežsaimniecību. Klimata un vides apsvērumi tiek 
ņemti vērā visās darbībās, piemēram, veicinot labā-
ko pieejamo tehnoloģiju izmantošanu.

Novērtējumā par oglekļa emisiju ietekmi uz vidi 
(Carbon Footprint Exercise – CFE) tiek noteiktas aptu-
venās siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas projektos, 
kuros gaidāmas ievērojamas emisijas, t. i., tās pār-
sniedz vienu vai abas no šīm robežvērtībām:

•  absolūtās emisijas (faktiskās projekta emisijas)  
> 100 000 t CO2 ekvivalenta/gadā vienā standarta 
projekta darbības gadā

•  relatīvās emisijas (aprēķinātais emisiju pieaugums 
vai samazinājums, salīdzinot ar plānoto alternatīvu) 
> 20 000 t CO2 ekvivalenta/gadā

2014. gadā novērtējumā par oglekļa emisiju ietekmi 
uz vidi tika iekļauti 70 mūsu portfeļa projekti. Kopumā 
šiem projektiem tika parakstīti vai apstiprināti 
piešķīrumi 15,1 mljrd. EUR apmērā. Saistītās kopējās 
absolūtās SEG emisijas no šiem projektiem tika 
aplēstas 4,7 milj. tonnu CO2 ekvivalenta gadā, 
kopējiem tā paša finansējuma emisiju ietaupījumiem 
sasniedzot 3 milj. tonnu CO2 ekvivalenta gadā. EIB 
2014. gada novērtējuma par oglekļa emisiju ietekmi 
uz vidi rezultāti ir detalizētāk izklāstīti 2014. gada 
ziņojumā par ilgtspējību.
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Finansējuma izmantošana 
klimata politikas un vides aizsardzības jomā

“Bristole ir pionieris enerģētikas 
un ilgtspējības jomā. Tas, ka 

šogad Bristole ir Eiropas Zaļā 
galvaspilsēta, sniedz milzīgas 

iespējas sagatavoties nākotnei. 
Ja energouzņēmuma plāni 

tiks apstiprināti, tas būs vēl 
viens piemērs, kā Bristole rāda 

priekšzīmi citām Apvienotās 
Karalistes pilsētām, kā kļūt 

zaļākām un ilgtspējīgākām.” 

 George Ferguson, Bristoles mērs

2012. gadā pilsētas dome pieteicās 
EIB finansējumam,  

lai sāktu priekšizpēti jauna 
energouzņēmuma izveidei.

Finansējuma izmantošana  
emisiju samazināšanai

EIB finansējums atjaunojamo energoresursu un 
energoefektivitātes jomā tiešā veidā veicina siltum-
nīcefekta gāzu samazināšanos. Atbalsts šīm jomām 
2014. gadā sasniedza 8,2 mljrd. EUR.

EIB ir vadošā finansējuma sniedzēja vēja enerģijas 
projektiem ES, jo īpaši sauszemes un atkrastes vēja 
ģeneratoru parkiem. EIB 2014. gadā finansēja 12 ar 
vēja ģeneratoru parkiem saistītus darījumus. Tie ir 
lieli ilgtermiņa un tehniski sarežģīti projekti. Tādēļ 
EIB ir šīs nozares pašsaprotams partneris, kas sniedz 
gan finansējumu, gan tehniskās konsultācijas. Līdzī-
gu iemeslu dēļ banka finansē saules enerģijas pro-

jektus, tostarp gan koncentrētās saules enerģijas, 
gan fotoelementu projektus, 2014. gadā parakstot 
deviņus darījumus saules enerģijas jomā.

Energoefektivitātes apsvērumi tiek ņemti vērā visos 
bankas novērtētajos projektos. EIB finansējums ener-
goefektivitātes projektiem attiecas gan uz piedāvā-
juma pusi, piemēram, koģenerācijas un centralizēto 
siltumapgādi, gan pieprasījuma pusi, galvenokārt 
valsts un privāto ēku siltināšanu. Energoefektivitātes 
projektiem 2014. gadā tika novirzīti 2,3 mljrd. EUR.

Sagatavošanas posmā EIB arī sadarbojas ar projektu 
virzītājiem, sniedzot tehnisko palīdzību projektu iz-
strādē. Eiropas vietējais enerģijas atbalsts (ELENA) ir 
kopīga EIB un Eiropas Komisijas iniciatīva, kas palīdz 
vietējām un reģionālajām pašvaldībām sagatavot 
energoefektivitātes un atjaunojamo energoresur-
su projektus, lai labāk piesaistītu ārējo finansējumu. 
Iniciatīva ELENA sedz daļu no izmaksām par tehnisko 
palīdzību, kas ir nepieciešama ieguldījumu program-
mas sagatavošanai, īstenošanai un finansēšanai. Teh-
niskās palīdzības saistības 2014. gadā attiecībā pret 
ELENA atbalsta saņēmējiem bija 19 milj. EUR, kopē-
jām saistībām sasniedzot 65 milj. EUR.
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Agrīna pielāgošanās klimata pārmaiņu radītajām se-
kām ir efektīvāka un nav tik dārga kā sasteigta ārkār-
tas palīdzība. Ar noturību pret klimata pārmaiņām 
saistītie apsvērumi tiek ņemti vērā visos EIB projek-
tos. Projekti, kas palīdz palielināt noturību pret kli-
mata pārmaiņām un pielāgoties mainīgiem laika 
apstākļiem, 2014. gadā saņēma 400 milj. EUR.

Daudzas ar mežsaimniecību saistītās bankas darbī-
bas ir pielāgošanās pasākumi. Piemēram, meži var 
palīdzēt novērst augsnes eroziju un samazināt plūdu 
risku, kā arī sniedz ieguvumus bioloģiskās daudzvei-
dības, augsnes auglības un ūdensguves baseinu ap-
saimniekošanas jomā. Tie arī kalpo kā oglekļa krātu-
ves, kas regulē pasaules klimatu.

7 metro projektus

2 pilsētas dzelzceļa 
projektus

19 cita dzelzceļa projektus

6 tramvaju sistēmas projektus

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 aiz-
devumu finansējuma avots ūdenssaimniecības no-
zarē visā pasaulē, un tās mērķis ir atbalstīt pielāgo-
šanos, palīdzot nodrošināt integrētu ūdens resursu 
apsaimniekošanu. Pateicoties 2014. gadā sniegtajam 
finansējumam, aptuveni 27 milj. cilvēku ES un visā 
pasaulē saņems efektīvākus, drošākus un stabilākus 
dzeramā ūdens un notekūdeņu apsaimniekošanas 
pakalpojumus.

Atbalsts klimatam draudzīgiem transporta risinājumiem

Noturības pret klimata pārmaiņām palielināšana un vides aizsardzība

2014. gadā banka ir  
palīdzējusi finansēt:

EIB sniedz atbalstu ilgtspējīga transporta jomā, sākot 
no pilsētas sabiedriskā transporta infrastruktūras būv-
niecības, paplašināšanas vai atjaunošanas, padarot 
ceļus drošākus, un no velosipēdu un gājēju ceļu tīklu 
izveides veicināšanas līdz elektrisko transportlīdzekļu 
ieviešanai. Banka arī veicina ekoloģiskāku un drošāku 

transportlīdzekļu izstrādi, finansējot pētniecību un at-
tīstību, lai rastu energoefektīvus un zema oglekļa emi-
siju līmeņa risinājumus. Atbalstītie projekti palīdz uz-
labot gaisa kvalitāti, samazināt trokšņa piesārņojumu, 
palielināt drošību, veicināt energoefektivitāti un iero-
bežot siltumnīcefekta gāzu emisijas.
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Finansējuma izmantošana 
klimata politikas un vides aizsardzības jomā

EIB finansētais klimata 
fonds Althelia ir paredzēts 

ilgtspējīgiem ainavu 
projektiem, lai nodrošinātu 

atdevi finanšu, vides un sociālā 
ziņā. Vieni no pirmajiem 

ieguldījumiem tika veikti, lai 
aizsargātu dabisko mežu  

570 000 hektāru platībā Peru.

Mēs ieguldījām 80 milj. EUR 
Itālijas mini obligācijās, kas ir 
novatoriska vērtspapīrošanas 

finansēšanas struktūra, lai 
atbalstītu Itālijas Veneto 

reģiona ūdensapgādes nozares 
mazo un vidējo uzņēmumu 

ieguldījumu darbības.

Aizdevums 120 milj. EUR apmērā 
Slovākijas Lauksaimniecības un 

lauku attīstības ministrijai veicinās 
apmežošanas projektu īstenošanu, 

uzlabos mežu aizsardzību un 
apsaimniekošanu un atjaunos 

lauksaimniecības infrastruktūru.

Partnerattiecību veidošana 
novatoriskiem finansējuma 
risinājumiem klimata  
pārmaiņu jomā

Mūsu novatoriskie finansējuma produkti klimata 
pārmaiņu jomā palīdz veicināt privātos ieguldījumus 
un piesaistīt publiskos līdzekļus. Šie produkti ir labs 
piemērs, kā palielināt finansējumu šajā jomā. Mūsu 
pašu kapitāla un oglekļa fondi atbalsta klimata poli-
tikas projektus Eiropā un ārpus tās.

Banka atbalstīja parāda finansēšanas un pašu kapi-
tāla fondus, 2014. gada beigās kopējiem ieguldīju-
miem sasniedzot 616 milj. EUR. Šādas partnerības ir 
īpaši būtiskas, lai veicinātu inovāciju attiecībā uz fi-
nansējumu klimata pārmaiņu jomā un piesaistītu 
turpmāku finansējumu projektiem šajā jomā.

2014. gadā tika ieviesti jauni, novatoriski instrumen-
ti, kas tiks izmantoti 2015. gada laikā. Tostarp tika ie-
viests Energoefektivitātes privātā finansējuma ins-
truments, kas nodrošina riska finansējumu bankām, 
kuras rīkojas kā starpnieki mazākiem energoefekti-
vitātes projektiem, un Dabas kapitāla finansēšanas 
instruments ieguldījumiem, kas saistīti ar bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu, ekosistēmu pakalpoju-
miem un pielāgošanos klimata pārmaiņām dabā.

Mūsu sistēma klimata finansējuma noteikšanai un 
pārraudzīšanai ir īpaši stingra. EIB 2014. gadā sekmī-
gi vadīja daudzpusējo attīstības banku (Multilateral 
Development Banks – MDB) kopīgo darbu metodi-

kas, datu apkopošanas un ziņošanas jomā. Tas pa-
līdz palielināt pārskatāmību un pārskatatbildību at-
tiecībā uz publisko finansējumu klimata pārmaiņu 
jomā. Mēs 2014. gadā publicējām kopīgo pārskatu 
par 2013. gada MDB finansējumu klimata pārmaiņu 
jomā un kopā ar citām MDB izdevām kopīgo paziņo-
jumu par finansējumu šajā jomā.

2015. gada sākumā ieviesto EIB klimata politikas pār-
skatīšanu plānots pabeigt pirms sarunām par klima-
tu, kas notiks Parīzē gada beigās un kurās paredzēts 
panākt jaunu globālu vienošanos, kas aizstās pašrei-
zējo Kioto protokolu.
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Finansējuma piedāvājums  
visā pasaulē
 
Mūsu darbības visā pasaulē atbalsta ES ārpolitikas mērķus. Mēs sadarbojamies ar 
Eiropas Komisiju un Eiropas Ārējās darbības dienestu, kā arī citām starptautiskām 
finanšu iestādēm, lai finansētu projektus, kas atbalsta ES politikas mērķus ārpus 
Savienības. EIB aizdevumi visā pasaulē 2014. gadā sasniedza aptuveni 7,9 mljrd. EUR.

2014. gada nozīmīgākie notikumi:

• Stingra apņemšanās atbalstīt Ukrainu

• Jauns riska kapitāla mehānisms Vidusjūras reģionam

• Sadarbība ar daudzpusējām attīstības bankām un citām starptautiskām finanšu
iestādēm jauna globāla infrastruktūras mehānisma izveidei

• Pirmais aizdevums Azerbaidžānai

Darbības pārskats 2014
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Finansējuma
piedāvājums visā pasaulē

“Jūs sniedzat visreālāko ieguldījumu, kādu 
Ukraina saņēmusi pēdējā laikā.”

Ukrainas premjerministrs A. Jatsenyuk 

EIB aizdevums Ukrainai 2014. gadā sasniedza gandrīz 
1 mljrd. EUR, kas tika piešķirts kā daļa no  

2014.-2016. gada aizdevumu paketes 3 mljrd. EUR 
apmērā, tostarp izsniedzot aizdevumu,  

lai atjaunotu bojāto maza apjoma infrastruktūru, 
palīdzētu novērst konflikta sekas un sniegtu atbalstu 

MVU un uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu.

Pozitīvā ietekme – mūsu 2014. gada aizdevumi atbalsta

4 23 500
mājsaimniecību ar 
uzlabotiem mājokļiem 

milj. cilvēku, nodrošinot  
piekļuvi drošam  
dzeramajam ūdenim vai  
labākai sanitārijai  
jaunietekmes un  
jaunattīstības valstīs

uzlabotu dzīvi

A izdevumi ārpus ES ir pamatā EIB atbalstam 
ES ārējām prioritātēm, kas tiek nodrošināts, 
veicot ilgtermiņa ieguldījumus. Banka atbal-

sta projektus, kas veicina izaugsmi un darbvietu 
radīšanu, sniedzot finansējumu un tehnisko palī-
dzību projektiem vietējā privātā sektora attīstības, 
sociālās un ekonomiskās infrastruktūras un klimata 
politikas jomā.

Lielākā daļa bankas finansēšanas darījumu ārpus Sa-
vienības tiek veikta atbilstoši ES budžeta garantijas 
noteikumiem ārējo darbību pilnvaru ietvaros, kas 
noteiktas dažādiem pasaules reģioniem. 2014. gads 
bija sākums atjaunoto pilnvaru periodam (2014.–
2020. gads), kurā kopējā ES garantija sedz līdz pat 
30 mljrd. EUR.

2014 Darbības pārskats
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Aizdevumi ārpus ES sadalījumā pa reģioniem

Latīņamerika 
650 milj. EUR

Vidusjūras 
reģiona valstis
1,7 mljrd. EUR

Āfrikas,  
Karību jūras un 
Klusā okeāna 
reģiona valstis 
1,2 mljrd. EUR

Austrumu kaimiņvalstis
1,2 mljrd. EUR

EBTA dalībvalstis un paplašināšanās 
procesā iesaistītās valstis
2,5 mljrd. EUR

Aizdevums 1 milj. EUR apmērā organizācijai TAYSIR, kas specializējas 
mikrouzņēmumu veidošanā mazāk labvēlīgos Tunisijas apgabalos, sniedz 

ieguvumus mazajiem lauksaimniekiem, lopkopjiem un jauniešiem, jo īpaši 
absolventiem, kuri vēlas izveidot uzņēmumus.

Darbības pārskats 2014

Āzija
720 milj. EUR
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Ūdens un sanitārijas 
projekts eThekvini, 

kas ietilpst Durbanas 
pašvaldībā 

Dienvidāfrikā, ir saņēmis 
2014. gada balvu 

Stockholm Industry Water 
Award. Pēdējo 14 gadu 

laikā vēl  
1,3 milj. cilvēku Durbanā 

un tās priekšpilsētās ir 
ieguvuši pieslēgumu 

ūdensvadam un  
700 000 cilvēku ir 

nodrošināti ar piekļuvi 
tualetēm. EIB atbalsta šo 

projektu ar aizdevumu 
50 milj. EUR apmērā.

Kreditēšanas pilnvaras Āfrikas, Karību jūras reģiona 
un Klusā okeāna (ĀKK) valstīm un aizjūras zemēm 
un teritorijām (AZT) ietilpst Kotonū nolīgumā, kas 
nosaka ES attiecības ar šīm partnervalstīm. Šīs prog-
rammas ietvaros finansējums tiek piešķirts no ES 
dalībvalstu budžetiem ar Eiropas attīstības fondu 
starpniecību un no EIB pašas līdzekļiem.

Partnerattiecību veidošana ar citiem dalībniekiem 
ir bankas darbības būtiska iezīme. ES piešķīrumi ar-
vien biežāk tiek apvienoti ar EIB aizdevumiem, lai 
sasniegtu labākus projektu rezultātus. Tas palīdz 
piesaistīt ierobežotos finanšu resursus par labu ES 
partnervalstīm un uzlabot attīstības efektivitāti. EIB 
piedalīsies pasākumos, kas saistīti ar Eiropas gadu 
attīstībai 2015. gadā.

  
Finansējuma

piedāvājums visā pasaulē

2014 Darbības pārskats



Finanšu drošība ieguldījumiem
 
EIB ir pasaules lielākā daudzpusējā līdzekļu piesaistītāja un aizdevumu izsniedzēja. 
Banka 2014. gadā starptautiskajos kapitāla tirgos piesaistīja 61,6 mljrd. EUR. Tā izmanto 
savu finansiālo drošību, lai piesaistītu līdzekļus ar izdevīgām likmēm un nodotu tālāk 
šo ar izmaksām saistīto priekšrocību ekonomiski dzīvotspējīgiem projektiem, kas 
veicina ES politikas mērķu sasniegšanu. Banka piesaista finansējumu visā pasaulē un 
tādējādi kalpo kā nozīmīgs līdzeklis ieguldījumu novirzīšanai uz ES.

2014. gada nozīmīgākie notikumi:

• Banka atkal nodrošina lielu finansējuma apjomu – 61,6 mlj d. EUR

• Līdzekļu piesaistīšanas darbību veicināšana, nostiprinot bankas augsto kredītspēju

• Banka, piesaistot 4,3 mljrd. EUR, kļūst par vadošo zaļo obligāciju emitentu
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EIB emitēto obligāciju sadalījums pa reģioniem:

Darbības pārskats 2014

Eiropa 

62 %
Ziemeļamerika un 
Dienvidamerika 

Āzija 

Tuvie Austrumi 
un Āfrika

24 %12 %

2 %



E iropas Investīciju bankas akcionāri ir 28 ES 
dalībvalstis. Katrs akcionārs paraksta daļu no 
bankas kapitāla proporcionāli tā ekonomiska-

jai ietekmei, kad tas pievienojās ES. Tādējādi EIB ir 
atbildīga dalībvalstu valdību priekšā.

EIB piesaista ilgtermiņa līdzekļus, emitējot obligāci-
jas starptautiskos kapitāla tirgos, lai atbalstītu ban-
kas aizdevumu izsniegšanas darbības. Bankas finan-
siālo drošību jo īpaši garantē aktīvu kvalitāte, spēcīgs 
akcionāru atbalsts, pareiza pārvaldība, piesardzīga 
riska pārvaldība, ilgtspējīga rentabilitāte un spēcīga 
likviditāte.

2014. gada beigās bankas kapitāla pietiekamības 
(Capital Adequacy – CAD) koeficients, t. i., bankas ka-
pitāla attiecība pret tās riska darījumu svērtajiem ak-
tīviem, bija 26 %, tātad gandrīz nemainīgs, salīdzinot 
ar 2013. gadu (26,1 % 2013. gada 31. decembrī). To 
var izskaidrot ar kumulatīvo pozitīvo ietekmi, ko ra-
dīja aizdevumu portfeļa kvalitātes uzlabošana, ikga-
dējais neto pārpalikums un 2013. gadā palielinātā 
kapitāla otrā laidiena maksājumi, kas izlīdzināja pa-
pildu aizdevumu apjomu ietekmi.

Aktīvu kvalitāte saglabājās augsta, samazinātās vērtī-
bas aizdevumiem gada beigās veidojot pavisam ne-
lielu daļu (0,2 %) no kopējā aizdevumu portfeļa. Ik-
gadējais neto pārpalikums sasniedza 2,6 mljrd. EUR, 
kas nedaudz pārsniedza 2013. gada pārpalikumu.

“Mēs uzskatām, ka ilgtspējīgas obligācijas 
ir līdzeklis reālās ekonomikas finansēšanai 

saskaņā ar mūsu mērķiem, proti, konkrētiem 
projektiem ar ietekmi sociālajā un vides jomā. 

Mēs ieguldījām EIB klimata obligācijā, jo tā 
nodrošina etalonemisijas apjomu un sniedz 

finansējumu atjaunojamo energoresursu un 
energoefektivitātes projektiem.”

Marc Briand, uzņēmuma Mirova Fiksēto 
 ienākumu nodaļas vadītājs

Zaļo obligāciju izaugsme:  
ieguldītāji pievēršas finansēju-
mam klimata pārmaiņu jomā 

2014. gads bija nozīmīgs attiecībā uz EIB zaļajām jeb 
klimata obligācijām (Climate Awareness Bonds – CAB), 
kas ir ieguldītāju vajadzībām pielāgots sociāli atbil-
dīgu ieguldījumu produkts. Ar CAB starpniecību pie-
saistītie līdzekļi ir paredzēti, lai pielāgotu izmaksas 
EIB klimata politikas aizdevumu projektiem atjau-
nojamo energoresursu un energoefektivitātes jomā. 
Šādi aizdevumi atbalsta ES mērķi veicināt pret kli-
mata pārmaiņām noturīgu izaugsmi ar zemu oglekļa 
emisiju līmeni visā pasaulē.

Saskaņā ar klimata obligāciju iniciatīvas aplēsēm 
pagājušajā gadā tika piedzīvota nebijusi zaļo obligāciju 
tirgus izaugsme, emitējot obligācijas 28 mljrd. EUR / 
37 mljrd. USD vērtībā, kas bija trīs reizes vairāk 
nekā 2013. gadā. EIB šajā segmentā bija lielākais 
emitents, piesaistot 4,3 mljrd. EUR septiņās valūtās. 
Klimata obligāciju 2019. gada mērķis EUR tirgū tika 
palielināts līdz 2,6 mljrd. EUR, padarot to par lielāko 
vēl nenomaksāto zaļo obligāciju summu tirgū gada 
beigās. EIB pievienoja savai EUR tirgus zaļo obligāciju 
līknei otro būtisko atskaites punktu, nosakot 12 gadu 
emisiju. Vēl viens nozīmīgs pavērsiens pagājušā gadā 
bija EIB pirmā klimata obligācija USD valūtā – zaļo 
obligāciju etalonemisija ar 10 gadu termiņu. Banka 
2014. gadā ieviesa arī tās pirmo CAB GBP izteiksmē, kas 
ir pirmā zaļā obligācija šajā valūtā valdību, pārvalstisko 
struktūru un aģentūru (Sovereigns, Supranationals and 
Agencies – SSA) sektorā.
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Finanšu drošība  
ieguldījumiem
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E IB ir gan ES iestāde, kas ir atbildīga dalībvalstu 
priekšā, gan banka, kas ievēro piemērojamo 
publiskā un privātā sektora labāko praksi tās 

lēmumu pieņemšanas, pārvaldības un kontroles 
darbībās. Bankai ir trīs lēmējiestādes – Valde minis-
tru līmenī, Direktoru padome, kuras nerezidentus 
biedrus uz noteiktu laiku izvirza ikviena dalībvalsts 
un vienu biedru izvirza Eiropas Komisija, kā arī Va-
dības komiteja, kas ir pastāvīga EIB lēmējiestāde, 
kuru vada EIB priekšsēdētājs.

Valdes sastāvā ir valdību ministri no visām 28 dalīb-
valstīm, kuri parasti ir finanšu ministri. Sanākot kopā 
vienreiz gadā, tā nosaka bankas kredītpolitikas vad-
līnijas un apstiprina gada pārskatus. Valde lemj par 
kapitāla palielināšanu un par bankas līdzdalību fi-
nanšu operācijās ārpus Eiropas Savienības. Turklāt tā 
ieceļ Direktoru padomes, Vadības komitejas un Revī-
zijas komitejas locekļus. 

Eiropas Savienības banka
 
EIB ir vienīgā publiskā banka, kas pieder 28 ES dalībvalstīm. Bankas vadības uzbūve 
nodrošina, ka tā ir atbildīga, atbilstoši pārvaldīta un efektīva ilgtspējīgas izaugsmes un 
nodarbinātības veicināšanā visās tās darbībās.

No kreisās uz labo pusi:  

Alfonso Querejeta,  

Wilhelm Molterer,  

Pim van Ballekom, 

Philippe de Fontaine Vive, 

Jonathan Taylor,  

Werner Hoyer,  

László Baranyay,  

Dario Scannapieco,  

Mihai Tănăsescu un 

Román Escolano
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EIB praktizē tās galveno 
politikas virzienu 
regulāru pārskatīšanu, 
un 2014. gadā 
tā konsultējās ar 
ieinteresētajām 
personām par tās 
pārskatāmības 
politikas uzlabošanu 
un pielāgošanu. Banka 
vēlas būt pēc iespējas 
atklātāka attiecībā uz 
tās darbību, lēmumu 
pieņemšanu un ES 
politikas īstenošanu.



Direktoru padome pieņem lēmumus par visiem aiz-
devumiem, līdzekļu piesaistīšanas programmām un 
citiem finansēšanas jautājumiem, piemēram, garan-
tiju izdošanu. Tā sanāk kopā desmit reizes gadā, lai 
nodrošinātu atbilstošu bankas vadību saskaņā ar ES 
līgumiem, bankas statūtiem un Valdes locekļu noteik-
tajiem pamatprincipiem.

Direktoru padomes sastāvā ir 29 direktori, no kuriem 
vienu izvirza katra dalībvalsts un vienu Eiropas Komi-
sija. Tiek iecelti arī 19 direktoru aizstājēji. Lai paplaši-
nātu Direktoru padomes profesionālo kompetenci, 
var tikt izraudzīti seši eksperti (trīs locekļi un trīs aizstā-
jēji), kuri piedalās padomes sēdēs konsultatīvā statusā 
bez balsstiesībām. Lēmumus pieņem ar balsu vairāku-
mu, ko veido vismaz viena trešdaļa padomes balsstie-
sīgo locekļu, kuri pārstāv vismaz 50 % no dalībvalstu 
parakstītā kapitāla, ja vien statūtos nav noteikts citādi. 
Direktoru padomi vada bankas priekšsēdētājs Verners 
Hoijers (Werner Hoyer), kuram nav balsstiesību.

Vadības komiteja ir pastāvīga bankas lēmumu pie-
ņemšanas struktūrvienība. Tā pārrauga bankas ikdie-
nas darbības, sagatavo Direktoru padomes lēmumus 
un nodrošina to īstenošanu. Vadības komiteja sanāk 
kopā vienreiz nedēļā. Vadības komiteja strādā ban-
kas priekšsēdētāja pakļautībā un Direktoru padomes 
uzraudzībā. Pārējie astoņi locekļi ir EIB priekšsēdētāja 
vietnieki. Vadības komitejas locekļi tiek iecelti uz atjau-
nojamu termiņu līdz sešiem gadiem un ir pakļauti vie-
nīgi bankai. Četriem lielākajiem akcionāriem – Franci-
jai, Vācijai, Itālijai un Apvienotajai Karalistei – Vadības 
komitejā ir nodrošinātas pastāvīgas amata vietas. 

Revīzijas komiteja ir neatkarīga iestāde, kas ir tieši pa-
kļauta Valdei. Tā atbild par bankas pārskatu revīziju, 
kā arī pārbauda, vai bankas darbības atbilst labākajai 
banku darbības praksei. Revīzijas komitejas ziņojums 
tiek iesniegts Valdei kopā ar Direktoru padomes gada 
pārskatu. Revīzijas komitejā ietilpst seši locekļi, kurus 
ieceļ uz sešiem finanšu gadiem pēc kārtas bez tiesī-
bām uz atkārtotu iecelšanu.
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EIB vadības uzbūve:

 Akcionāri  28 ES dalībvalstis

 Valde  Dalībvalstu ministri

 Direktoru padome

 Vadības komiteja
 Revīzijas komiteja

- Priekšsēdētājs 
- 8 priekšsēdētāja vietnieki

Ieceļ dalībvalstis

2014 Darbības pārskats



EIB vēlas izteikt pateicību šādiem projektu virzītājiem un citiem sadarbības partneriem, kuri nodeva bankas rīcībā 

šajā pārskatā izmantotās fotogrāfijas:

© EIB Photolibrary, © Imperial Innovations, © Shutterstock, © European Union 2014 - source: EP, © 2007 - 2012 UCB 

S.A., Belgium, © Nordex Windpower SE, © WU Vienna, © NV Bekaert SA, © ALSPAW, © Gadea Grupo Farmacéutico,  

© Workable, © Fjord Line/Espen Gees Photographer, © PKP IC/Bartlomiej Banaszak, © New Karolinska Solna Hospi-

tal, © City of Plzen, © Elering, Margus Vilisoo, © Vorarlberger Illwerke AG, © World Bank/Yuri Mechitov,  

© EU Neighbourhood Info Centre, © Siemens AG Munich/Berlin.

Atļauja reproducēt vai izmantot šīs fotogrāfijas jālūdz tiešā veidā autortiesību īpašniekam.

Salikums: EIB GraphicTeam.

Drukājis Imprimerie Centrale 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).
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