
Norādījumi projektu virzītājiem  
un partneriem par EIB grupas 
pārskatāmības politiku

1. Vispārīga informācija

EIB grupa ir pieņēmusi pārskatāmības politiku, kas atbilst 
starptautiskajai labākajai praksei un citu ES struktūrvienību un 
iestāžu pārskatāmības standartiem. Tā kā EIB grupa ir ES banka 
un ES struktūrvienība, tā uzņemas īpašu atbildību attiecībā uz 
atklātību un pārskatāmību pret ieinteresētajām pusēm.

Šī politika sniedz sabiedrībai tiesības pieprasīt atklāt visu 
EIB rīcībā esošo informāciju un dokumentus. Tajā pašā laikā 
tā nodrošina, ka tiek aizsargāta bankas klientu un projektu 
partneru sniegtā konfidenciālā informācija, kas ir EIB rīcībā.

Šo norādījumu mērķis ir informēt projektu virzītājus, kuru 
projektus pilnībā vai daļēji finansē vai varētu finansēt EIB vai 
citi EIB partneri, par dažiem galvenajiem EIB pārskatāmības 
politikas noteikumiem un to piemērošanu praksē attiecībā uz 
informāciju, ko EIB sniedz vai saņem saistībā ar tās darbībām.

Šie norādījumi nesniedz pilnīgu un visaptverošu pārskatu 
par EIB grupas pārskatāmības politiku. Tie ir sagatavoti tikai 
informatīvā nolūkā, un no tiem neizriet nekādas tiesības.

Bankas noteikumi un kārtība attiecībā uz piekļuvi informācijai 
ir noteikta tās pārskatāmības politikā, kura projektu virzītājiem 
un citām ieinteresētajām pusēm jāskata, lai saņemtu oficiālas 
norādes.

2. EIB pārskatāmības politikas pamats

•  ES iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru atklātības principi 
ir noteikti Līgumā par Eiropas Savienību (LES) un Līgumā 
par Eiropas Savienības darbību (LESD), jo īpaši LES 1. pantā 
un LESD 15. panta 1. punktā.

•  Turklāt, tā kā banka ir ES struktūrvienība, tai arī jāievēro 
noteiktas ES regulas, piemēram, Regula (EK) Nr. 1367/2006 
par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot 
Orhūsas konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības 
dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu 
iestādēs saistībā ar vides jautājumiem. Saskaņā ar 
LESD 15. panta 3. punktu EIB, veicot administratīvus 
pienākumus, nodrošina arī to, ka tās noteikumi par piekļuvi 
dokumentiem ir saskaņā ar piemērojamajām ES regulām, 
kas nosaka vispārējos principus un ierobežojumus 
attiecībā uz piekļuvi dokumentiem, jo īpaši Regulu (EK) 
Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas dokumentiem.

•  EIB grupa ir attiecīgi pieņēmusi pārskatāmības politiku, kas 
šo tiesisko regulējumu īsteno praksē grupas noteikumos 
un procedūrās.

3. EIB pārskatāmības politikas saturs

•  Pilnu šīs politikas tekstu var lejuplādēt bankas tīmekļa 
vietnē: (www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-
group-transparency-policy.htm).

•  Šī politika sniedz sabiedrībai tiesības pieprasīt atklāt EIB rīcībā 
esošu informāciju un dokumentus, kā arī apraksta kārtību, 
kā tas darāms. Turklāt tajā ir atspoguļota bankas vispārējā 
pieeja pārskatāmības, ieinteresēto pušu iesaistīšanās un 
sabiedriskās apspriešanas principiem. Tajā ir arī aprakstīta 
informācija, ko banka regulāri publicē savā tīmekļa vietnē, 
kā arī bankas sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas, un 
pārsūdzības mehānismi.



•  EIB regulāri saņem sabiedrības pieprasījumus atklāt 
informāciju (piemēram, no pilsoņiem, organizācijām 
vai akadēmiskajām aprindām), un tie tiek apstrādāti 
saskaņā ar pārskatāmības politiku. Šie pieprasījumi ietver 
gadījumus, kas saistīti ar informāciju par bankas klientiem 
un partneriem un viņu dokumentiem.

•  Attiecīgie informācijas publiskošanas noteikumi ir balstīti 
uz “atklātuma prezumpcijas” principu (5.1. pants). Tas 
nozīmē, ka visu informāciju un dokumentus, kas ir EIB 
rīcībā, var principā atklāt sabiedrības ieinteresētajām 
pusēm pēc to pieprasījuma.

•  Tomēr banka ievēro konfidencialitāti attiecībā uz tās 
darījumu partneriem un neatklāj informāciju, uz kuru 
attiecas pienākums glabāt dienesta noslēpumus. Lai to 
nodrošinātu, šī politika paredz informācijas atklāšanas 
noteikumu izņēmumus, kuri aizsargā pamatotas intereses, 
kas ietvertas bankas rīcībā esošajā informācijā un 
aprakstītas pārskatāmības politikas 5. nodaļā.

•  Jo īpaši, ja vien nepastāv īpaši svarīgas sabiedrības 
intereses attiecībā uz informācijas publiskošanu, banka 
neatklāj informāciju, kas varētu kaitēt:

 –  projekta virzītāja komerciālajām interesēm (piemēram, 
saskaņā ar bankas noslēgtajiem nolīgumiem par 
konfidencialitātes aizsardzību) (5.5. pants);

 –  projekta virzītāja intelektuālajam īpašumam  
(5.5. pants).

•  Tiek uzskatīts, ka īpaši svarīgas sabiedrības intereses 
pastāv tad, ja, piemēram, pieprasītā informācija ir saistīta 
ar emisijām vidē. Tādējādi šāda informācija principā 
jāatklāj, ja ir saņemts pieprasījums.

•  Attiecībā uz trešās puses iesniegto vai uzrādīto informāciju 
vai materiāliem banka pirms šādas informācijas vai 
materiālu publiskošanas pēc pieprasījuma konsultējas 
ar attiecīgo pusi, lai noskaidrotu, vai informācija un 
materiāli ir konfidenciāli saskaņā ar tās pārskatāmības 
politiku, ja vien nav skaidrs, ka dokumenti vai materiāli ir 
vai nav publiskojami (5.9. pants). Īpaši svarīgu sabiedrības 
interešu princips attiecas arī uz EIB rīcībā esošu 
informāciju, kuru iesniegusi vai uzrādījusi trešā puse.

•  Saskaņā ar pārskatāmības politikas 5.6. pantu piekļuve 
informācijai tiek noraidīta, ja informācijas publiskošana 
būtiski kaitētu bankas lēmumu pieņemšanas procesam.

•  Izņēmumi attiecas arī uz informāciju par vietējo banku 
līdzekļiem, ko tās individuāli piešķīrušas ar mērķi 
atbalstīt savu klientu ieguldījumus EIB izveidoto 
kredītlīniju ietvaros. Šī informācija ietilpst starpniekbankas 
kompetencē un ir daļa no ierastām uzņēmējdarbības 
attiecībām starp banku un tās klientiem.

•  Banka neiebilst, ja projektu virzītāji, aizņēmēji vai citas 
kompetentās puses atklāj informāciju/dokumentus par 
savām saistībām un vienošanās nosacījumiem ar EIB, un 
aicina tos ievērot EIB pārskatāmības politikā izklāstītos 
pārskatāmības principus attiecībā uz finansētajiem 
projektiem.

•  EIB sniedz atbildi uz pieprasījumiem atklāt informāciju 
15 darbadienu laikā (5.22. pants). Izņēmuma gadījumos, 
piemēram, ja pieprasījums ir saistīts ar ļoti apjomīgu 
dokumentu vai ja informācija nav uzreiz pieejama, vai arī 
to ir sarežģīti pārbaudīt, un ja atbildi nav iespējams sniegt 
noteiktajā termiņā, EIB cenšas sniegt atbildi uz šādiem 
sarežģītiem pieprasījumiem ne vēlāk kā 30 darbadienu 
laikā pēc pieprasījuma saņemšanas (5.24. pants)

4.  Informācijas publiskošanas noteikumi un pienākumi
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