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1.daļa

Darbības pārskats

Gada pārskats 2004

EIB Grupas Gada pārskats 2004 sastāv no trijām atsevišķām daļām:
– Darbības pārskats, kurš atspoguļo EIB Grupas darbību pagājušajā gadā un nākotnes 

perspektīvas;
– Finanšu ziņojums, kurš ietver EIB Grupas, EIB, Kotonū Investīciju finansējuma un EIF finanšu

pārskatus un atbilstošos pielikumus ar paskaidrojumiem;
– Statistiskais ziņojums, kurš sniedz EIB 2004.gadā finansēto projektu un aizņēmumu

sarakstu, kā arī EIF projektu sarakstu. Tajā ietvertas arī 2004.gada un piecu iepriekšējo
gadu tabulu kopsavilkumu.

Brošūrai pievienotajā kompaktdiskā lasītājiem ir iespēja iegūt pārskata trijās daļās ietverto
informāciju, kā arī šo daļu elektronisko versiju citās pieejamajās valodās.

Gada pārskats ir apskatāms arī Bankas mājas lapā www.eib.org/report
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EIB Grupas: pamatrādītāji

Eiropas Investīciju banka

Darbība 2004.gadā (milj. EUR)
Parakstītie aizdevumi 43 204

Eiropas Savienība 39 661
Partnervalstis 3 543

Apstiprinātie aizdevumi 45 780
Eiropas Savienība 41 037
Partnervalstis 4 743

Izmaksātie aizdevumi 38 640
No Bankas līdzekļiem 38 383
No budžeta līdzekļiem 257
No kuriem Investīciju finansējums  93

Izveidotie resursi (pēc mijmaiņas darījumiem) 49 865
Kopienas valūtas 28 868
Ārpus kopienas valūtas 20 997

Stāvoklis uz 31.12.2004
Nenokārtotās saistības

Aizdevumi no Bankas līdzekļiem 265 833
Izsniegtās garantijas 268
Finansējums no budžeta līdzekļiem 2 326
Īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa aizņēmumi 214 825

Pašu  kapitāls 29 638
Bilances kopsumma 257 772
Gada tīrā peļņa 1 381
Parakstītais kapitāls 163 654

no kura iemaksātais 8 183

Eiropas Investīciju fonds 

Darbība 2004.gadā (milj. EUR)
Riska kapitāls (15 fondi)  358
Garantijas (40 operācijas) 1 447

Stāvoklis uz 31.12.2004
Riska kapitāls (199 fondi) 2 770
Garantijas (151 operācijas) 7 686
Parakstītais kapitāls 2 000

no kura apmaksātais  400
Gada tīrā peļņa  27
Rezerves un uzkrājumi 191
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EIB Grupa
Kopsavilkuma bilance 2004.gada 31.decembrī (EUR ‘000)

AKTĪVI 31.12.2004 PASĪVI 31.12.2004

1. Kase un prasības uz pieprasījuma pret centrālajām un
pasta bankām  30 667

1. Saistības pret kredītiestādēm

a) termiņsaistības vai saistības uz pieprasījumu  396 043

2. Centrālās bankās valsts iekšējā aizņēmuma
refinansējamie vērtspapīri 2 848 658

  396 043

2. Emitētās obligācijas un citi parāda vērtspapīri

a) emitētās obligācijas  217 740 896

3. Prasības (aizdevumi un avansa maksājumi) pret KI b) pārējie 1 192 101

a) prasības uz pieprasījumu 198 171  218 932 997
b) citas prasības 18 006 219 3. Pārējās saistības

c) aizdevumi 103 474 340 a) avansā saņemtās procentu subsīdijas   247 493

121 678 730 b) citi kreditori 1 148 644

4. Aizdevumi un avansa maksājumi klientiem c) citas saistības   22 275

a) aizdevumi 121 917 721 d) negatīvās aizvietošanas vērtības 17 296 794

b) speciālie uzkrājumi -239 000 18 715 206

121 678 721
4. Nākamo periodu ieņēmumi un uzkrātie izdevumi 99 612

5. Obligācijas un citi parāda vērtspapīri ar fiksētu 
ienākumu

5. Uzkrājumi saistībām un maksājumiem

a) valsts obligācijas un citi parāda vērtspapīri 1 339 988 a) darbinieku pensiju fonds   682 883

b)  pārējo emitentu obligācijas un citi parāda vērtspapīri  7 968 522 b)  uzkrājumi garantijām trešo personu 
izsniegtajiem aizdevumiem9 308 510   22 000

c)  uzkrājumi garantijām, kas izsniegtas riska kapitāla
operācijām6. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 1 048 108 51 249

  756 132
7. Nemateriālie aktīvi  6 569

6. Mazākuma akcijas   239 621
8. Īpašums, mēbeles un iekārtas 138 791

7. Kapitāls

9. Pārējie aktīvi – Parakstītais 163 653 737

a) citi debitori 406 856 – Nepieprasītais -155 471 050

b) pozitīvās aizvietošanas vērtības 9 519 791 8 182 687

9 926 647 8. Konsolidētās rezerves

a) rezerves kapitāls 16 365 374

10. Parakstītais kapitāls un pieprasītais, bet 
neapmaksātais rezerves kapitāls 

b) pārējās rezerves  558 079

1 917 869 16 923 453

11. Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi 6 373 9. Līdzekļi strukturētajam
finansējumam 500 000

10. Līdzekļi riska kapitāla operāciju finansēšanai 1 755 067

11. Vispārējo bankas risku fonds pēc
apropriācijām 915 000

12. Pārskata gada peļņa:

Pirms apropriācijām no vispārējo bankas 
risku fonda 1 038 825

Gada apropriācijas no vispārējo
bankas risku fonda 135 000

Sadalāmā peļņa 1 173 825

 268 589 643  268 589 643
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Prezidenta ziņojums

Paplašināšanās

EIB kā vienīgais un vissvarīgākais jauno dalībvalstu ārējā finan-
sējuma avots 2004.gadā izsniedza aizdevumus 3,8 miljardu 
vērtībā. Emitējot obligācijas nacionālajās valūtās, Banka atbalsta
arī vietējo kapitāla tirgu attīstību reģionos un ir lielākais valstij
pielīdzināmais obligāciju emitents vietējos vērtspapīru tirgos 
Centrālajā un Austrumeiropā.

Kļūstot par Bankas akcionāriem, jaunās dalībvalstis pilnā apjomā
ir ieguvušas pieeju tās finansējumam. Bankas pārvaldība un
kapitāla struktūras ir attiecīgi piemērotas šī uzdevuma izpildei. 
Lai paaugstinātu sava finansējuma efektivitāti nākotnē, EIB ir
pastiprinājusi sadarbību ar Eiropas Komisijas Reģionālās politikas
ģenerāldirektorātu, jo īpaši, lai uzlabotu EIB darbību koordināciju
ar Struktūrfondiem, kas tagad ir pieejami arī jaunajām dalīb-
valstīm.

Pievienotā vērtība

2004.gadā mēs izmēģinājām jaunus Bankas darbības pievienotās 
vērtības noteikšanas veidus. Šī jaunā pieeja ir veidota ap trijiem
pīlāriem, kur katram no tiem ir jāparādās jau projekta apsti-
prināšanas stadijā: atbilstība EIB noteiktajām prasībām (proti,
ieguldījums kāda ES mērķa īstenošanā), kvalitāte un finansiālā
pievienotā vērtība. Šis ir nozīmīgs jaunums Bankas darbībā. Tas 
parāda, kā mēs interpretējam savu uz sabiedrības vajadzībām
vērstu raison d’être (esamības cēloni), un turpmāk ļaus mūsu
darbību labāk piemērot savu akcionāru prasībām, attaisnot visu
procesa dalībnieku cerības un apmierināt savu klientu
vajadzības.

Darbības prioritātes

Mēs turpinājām izvietot aizdevumus jomās, kuras veicina Eiropas 
Savienības noteikto mērķu izpildi, un tas izpaudās piecās
galvenajās Bankas darbības prioritātēs:
– stiprināt ekonomisko un sociālo vienotību (kohēziju) paplaši-

nātajā Eiropas Savienībā;
– dot ieguldījumu tā sauktās Lisabonas stratēģijas īstenošanā,

veicinot uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību;
– savienot Eiropu ar Viseiropas tīkliem;
– aizsargāt un uzlabot pilsētvidi un dabas vidi;
– atbalstīt Eiropas Savienības attīstības politiku, izsniedzot 

aizdevumus partnervalstīs.

Bankas sekmīgā darbība resursu veidošanas jomā nodrošināja
kopējā aizdevumu apjoma pieaugumu līdz 43,2 miljardiem EUR. 
Eiropas Savienības ietvaros 72% aizdevumu novirzījām reģioniem,
kuri kvalificējās kā palīdzības saņēmēji, un īstenojām savus
inovāciju finansēšanas mērķus (7 miljardi EUR), kā arī Viseiro-
pas tīklu finansēšanu (7,9 miljardi EUR) un apkārtējās vides
projektu finansēšanu (10,9 miljardi EUR). Ārpus Eiropas Savienības 
mēs paplašinājām savu atbalstu Eiro-Vidusjūras partnerībai
(2,2 miljardi EUR).

Eiropas Investīciju bankai 2004.gads bija paplašināšanās gads - mēs uzņēmām desmit 

jaunus akcionārus. Tas bija arī attīstības gads - mēs turpinājām īstenot savus nerimtīgos 

centienus paaugstināt darbības efektivitāti un maksimāli nostiprināt savu Eiropas 

Savienības finansēšanas instrumenta lomu.
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Caurspīdīgums

Aktualizējot Bankas caurspīdīguma un atbildības politiku, mēs 
veicām virkni pasākumu. Tie ietvēra:
– plašāku informāciju par korporatīvo pārvaldību un atalgo-

jumu:
– plašāka dokumentu spektra publicēšanu par finanšu atskaitēm

un kontroli;
– papildu informācijas publiskošanu par Bankas aizdevumiem,

ietverot informāciju par projektiem;
– kontroles un novērtēšanas funkcijas nostiprināšanu, jo īpaši ar 

Atbilstības biroja nodibināšanu (darbību uzsāks 2005.gadā).

Kā ES finansēšanas institūcija EIB apzinās pienākumu nodrošināt 
savas darbības pārskatāmību un pēc iespējas plašākas informācijas
sniegšanu. Tomēr, kā jebkurai bankai, EIB ir jāaizsargā savu klientu
likumīgās komerciālās un tirgus intereses. Tādēļ Bankai jānodro-
šina pareizais līdzsvars starp abām šīm prasībām.

Vispārējā perspektīva

Eiropas Investīciju banka netiecas pēc izaugsmes kā pašmēr ķa. 
Drīzāk tā pastiprinās savu stratēģiju orientēties uz pievienoto
vērtību, proti, dodot priekšroku kvalitātei nevis kvantitātei. 
Bankas darbības mērogā tas nozīmē, ka mēs paredzam aizdevu-
ma apjoma stabilizēšanos vai pat samazināšanos ES-15 valstīs,
tur pretim aizdevuma apjomam jaunajās dalībvalstīs turpinot 
pieaugt. Saskaņā ar Eiropas Padomes sniegtajām ievirzēm,
aizdevumi kandidātvalstīm, Vidusjūras, kā arī Āfrikas, Karību jūras 
un Klusā okeāna valstīm arī turpinās pieaugt.

Filips Meištats (Philippe Maystadt)
EIB Grupas Prezidents
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EIB finansē projektus, dodot materiālu ieguldījumu Eiropas Savienības ekonomisko un sociālo prioritāšu risināšanā. Tā darbojas saskaņā

ar bankas Statūtiem un Eiropas Padomes noteiktajām pilnvarām. EIB cieši sadarbojas arī ar pārējām ES institūcijām.

Savu uzdevumu izpildē EIB seko diviem galvenajiem principiem:
bankas darbības pievienotās vērtības maksimāla palielināšana un
caurspīdīguma nodrošināšana. Lēmumi par finansējuma pieš-
ķiršanu balstās uz pievienotās vērtības radīšanas kritērijiem,
uzmanību vēršot galvenokārt uz katra konkrētā pasākuma
ieguldījumu ES mērķu sasniegšanā, attiecīgo projektu kvalitāti un
noderību un EIB līdzekļu izmantošanas finansiālo atdevi.

Paplašināšanās

Eiropas Savienības paplašināšanās ar desmit jaunajām dalībvalstīm
bija ļoti nozīmīgs notikums bankai 2004.gadā. Līdz ar desmit 
valstu pievienošanos Kopienai 2004.gada 1.maijā, tās kļuva arī par 
Eiropas Investīciju bankas akciju turētājām. Šis statuss dod tām
neierobežotu pieeju bankas finansēšanas iespējām tieši tāpat kā
15 Eiropas Savienības dalībvalstīm pirms 2004.gada 1.maija. 

Bankas prioritāte Jaunajās dalībvalstīs ir atbalstīt projektus, kuri
palīdzētu integrēt šo valstu ekonomiku ES Vienotā tirgus sistēmā
un veicina acquis communautaire noteikto Eiropas standartu
piemērošanu. Šo prioritāšu realizēšanu nodrošina EIB pieredze,
kas veidojusies kopš 1990.gada pirms pievienošanās periodā. 
Šajā laikā Banka izsniedza aizdevumus par kopējo summu EUR
25 miljardi projektiem, kuri Centrālajā un Austrumeiropā tika
realizēti nolūkā atbalstīt transporta un telekomunikācijas nozares
infrastruktūru, ūdensapgādes, vides, ražošanas, pakalpojumu,
veselības un izglītības objektus, kā arī netieši novirzīti mazajiem
un vidējiem uzņēmumiem un vietējām pašvaldībām. 

Institucionālā līmenī desmit jauno dalībvalstu pievienošanās
rezultātā EIB parakstītais kapitāls ir palielinājies par EUR
7,46 miljardiem, no kuriem 5% tiks apmaksāti pakāpeniski. Tajā
pašā laikā Spānija palielināja savu akciju paketi gandrīz līdz 10% 
un kopš 2004.gada 1.maija bankas parakstītais kapitāls ir palicis
EUR 163,6 miljardu līmenī. 

Bankas Vadības Komiteja nostiprinājās ar tās devītā locekļa, jauno
dalībvalstu pārstāvja Ivana Pilipa kunga iekļaušanu sastāvā. Katru

no 25 dalībvalstīm Valdē pārstāv viens loceklis, kamēr papildus
novērotājs no jaunajām dalībvalstīm tiek iekļauts Bankas Revīzijas
komitejā. 2004.gada 2.jūnijā Bankas Valde sveica savus desmit
jaunos Valdes locekļus, jauno dalībvalstu Finanšu Ministrus, kuri
pirmoreiz piedalījās gada pilnsapulcē.  

Bankas Statūtos un Noteikumos ir veiktas attiecīgās izmaiņas, lai
nodrošinātu to atbilstību šīm institucionālajām izmaiņām.

Bankas darbības pārskats 

Veicot aktivitātes 2004.gadā, EIB turpināja izvirzīt mērķus vadoties
pēc Bankas Valdes galvenajām vadlīnijām un Eiropas Padomes 
norādījumiem. Tās pieaugušais atbalsts Eiropas tīkliem sakņojas 
Eiropas Padomes lēmumā uzsākt Eiropas nākotnes attīstības
projektu, kas tika pieņemts Briselē 2003.gada decembrī. Bankas
darbība ilgtermiņa Eiropas ekonomikas attīstības vārdā, kas
balstīta uz zināšanām un jauninājumiem, aizsākās jau pēc
Lisabonas Padomes sēdes 2000.gada martā. Kopš tā laika šis
EIB mandāts ir apstiprināts vairākkārt, arī 2004.gadā. Eiro-
Vidusjūras valstu Ārlietu ministru sanāksme, kura notika 2004.
gada novembrī Hāgā, noteica Bankas lomu finanšu sadarbības 
stiprināšanā ar Vidusjūras partnervalstīm, izmantojot FEMIP, Euro-
Vidusjūras Investīciju un partnerības finansējumu, kas angļu
valodā pazīstams kā “Facility for Euro-Mediterranean Investment
and Partnership”, kas izveidots pēc Barselonas Padomes 
ierosinājuma 2002.gada martā. 2004.gadā EIB iesaistījās arī
sarunās par Kotonū nolīguma pārslēgšanu ar ĀKK valstīm. 2004.
gada decembrī Padome apstiprināja jaunas Kopienas garantijas
izsniegšanu papildus aizdevumiem līdz 500 miljoniem eiro
Krievijā, Baltkrievijā, Moldovā un Ukrainā. 

2004.gada jūnijā Briselē Starpvalstu Konference vienojās par
Eiropas Konstitucionālā Līguma projektu; Līgums tika parakstīs
Romas Padomē 2004.gada oktobrī. Eiropas Konstitūcija attiecas 
uz EIB un apstiprina Bankas pastāvēšanu III-393 un III-394 pantā. 
Bankas Statūtu jaunā redakcija ir papildināta kā Protokols.

Paplašināšanās, darbības principi
un pārskats par 2004.gadu



2004.gada Darbības pārskats 9

Nozīmīgākie dati1:

• 2004.gadā EIB parakstīto aizdevumu līgumu kopsumma sas-
niedza 43,2 miljardi EUR; salīdzinājumam - 42,3 miljardi EUR
2003.gadā. Aizdevumu sadalījums bija sekojošs:

o 39,7 miljardi EUR Eiropas Savienības ietvaros;

o 119 miljoni EUR kandidātvalstīs (Bulgārijā un Rumānijā);

o 2,2 miljardi EUR Vidusjūras partnervalstīs (FEMIP);

o 461 miljardi EUR Balkānu valstīs;

o 440 miljardi EUR Āfrikas, Karību un Klusā okeāna valstīs un
AZT; no kuriem 337 miljoni EUR iekļauti Kotonū Investīciju 
finansējumā (Cotonou Investment Facility);

o 100 miljoni EUR Dienvidāfrikā;

o 233 miljoni EUR Āzijā un Latīņamerikā.

• Izsniegto aizdevumu kopsumma bija 38,6 miljardi EUR, un
56% no šīs summas bija izsniegti euro.

• Bankai izvērtēšanai kopumā tika iesniegti 333 kapitālie-
guldījuma projekti un šī novērtējuma rezultātā apstiprināto
aizdevumu kopsumma sasniedza 45,8 miljardi EUR.

• Aizņēmumi pēc mijmaiņas darījumiem sastādīja 50 miljardi
EUR. Tos veidoja 282 obligāciju emisijas 15 dažādās valūtās.
Pēc mijmaiņas darījumiem 45% no aizņemtajiem resursiem bija
EUR valūtā, 42% USD un 11% GBP.

• 2004.gada 31.decembrī nenokārtotās saistības no pašu līd-
zekļiem un garantijām sastādīja 266 miljardi EUR. Kopējā
nenokārtoto saistību summa sasniedza 215 miljardi EUR līmeni. 
Bilancē uzrādītā kopsumma sastādīja 258 miljardi EUR.

• Tīrie piesaistītie līdzekļi 12 dažādās valūtās 2004.gada
31.decembrī sastādīja 22,7 miljardu EUR.

• EIF2 turpināja atbalstīt mazo un vidējo uzņēmumu darbību,
piedaloties riska kapitāla veidošanā 358 miljonu EUR vērtībā
un izsniedzot garantijas tuvu 1,45 miljardu EUR apmērā.

1 Ja nav norādīts citādi, visas summas šajā pārskatā ir izteiktas EUR valūtā.
2 Šo EIB Grupas Darbības pārskatu papildina EIF Gada pārskats, kas atrodams institūcijas mājas lapā (www.eif.org).
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Norēķini
Paraksti
Apstiprinājumi

EIB veiktie norēķini, parakstītie
līgumi un apstiprinātie projekti
(2000-2004) 

2004.gadā parakstīto aizdevumu sadalījums pa ģeogrāfi skajām teritorijām

ES (92%)

Dienvidaustrumu Eiropa (1%)

Vidusjūras partnervalstis (5%)

Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna (ĀKK) 
valstu grupa, Aizjūras zemes un teritorijas (AZT),
Dienvidāfrika (1%)

Āzija un Latīņamerika (1%)
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Korporatīvā stratēģija un darbības
virzieni 2005. - 2007.gadā

Bankas galvenais plānošanas dokuments ir Korporatīvais darbības plāns (Corporative Operational Plan, COP). COP ir nepārtraukta trīs 

gadu vidēja termiņa darbības programma, kas tiek apstiprināta Direktoru Padomē. Tajā tiek iekļautas Bankas turpmāko gadu darbības 

prioritātes, pamatojoties uz Valdes noteiktajiem uzdevumiem. Plāna stratēģiskās prognozes katru gadu tiek koriģētas, ņemot vērā

jaunos norādījumus un izmaiņas ekonomiskajā vidē. 

2005.-2007.gada Korporatīvajā darbības plānā īpašs uzsvars
tiek likts uz diviem svarīgiem stratēģiskajiem mērķiem: virzīt 
Bankas darbību uz Pievienotās vērtības pieaugumu un turpināt 
pilnveidot Caurspīdīguma un Atbildības līmeni, izmantojot 
ārējos sakarus.

Pievienotā vērtība

EIB aizdevumu pievienotā vērtība balstās uz trim pīlāriem:

• Atbilstība starp Bankas darbību un ES prioritārajiem uzdevu-
miem

• Ikviena projekta kvalitāte un pamatotība

• Konkrētais labums, kas gūts no EIB līdzekļu izmantošanas 

Savu daudzveidīgo darbības mērķu ietvaros Banka 2005.gadā
pieliks pūles, lai turpmāk izstrādātu un ieviestu tādus instrumentus,
kas ļautu salīdzināt sasniegtos rezultātus ar iecerēm projektu
atlases un novērtēšanas laikā. Tajā pašā laikā EIB koncentrēsies
uz abu gan kvantitatīvo, gan kvalitatīvo mērķu sasniegšanu,
balstoties uz pašreizējiem aizdevumu izsniegšanas mērķiem un
iespējamiem jauniem ES norādījumiem.

EIB Grupas galvenie darbības mērķi, kas ir pirmā pīlāra – pie-
vienotās vērtības –pamatā, ir:

• Ekonomiskā un sociālā kohēzija paplašinātajā ES

• Iniciatīvas “Inovācija 2010” (i2i) ieviešana

• Viseiropas un Pieejas tīklu attīstība

• Atbalsts ES attīstības un sadarbības politikām partnervalstīs 

• Vides aizsardzība un uzlabošana, tai skaitā arī klimata izmaiņas 
un atjaunojamā enerģija

Pārējās darbības prioritātes:

• Atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī vidēja kapi-
tāla apjoma uzņēmumiem

• Atbalsts cilvēkresursiem, īpaši veselībai

Strādājot pie šo mērķu sasniegšanas, kreditēšanas pieaugums 
ES-15 valstīm jāierobežo līdz nominālam 2% gadā. Kreditēšanai
jaunajās dalībvalstīs jāpieaug straujāk , lai palīdzētu tām
ekonomikas jomā panākt vecās dalībvalstis. Ja būs pieejams 
pietiekams resursu daudzums atbilstoši ES norādījumiem un EIB
rīcībā esošiem līdzekļiem, kreditēšana kandidātvalstīs un citās
valstīs ārpus ES var turpināt pieaugt vēl ilgāku laiku.

Caurspīdīgums un Atbildība

Caurspīdīgums ir cieši saistīts ar atbildību. Caurspīdīguma
palielināšana ir EIB vadības būtisks aspekts. Banka turpina
izstrādāt tādus korporatīvās vadības līdzekļus, ņemot vērā
divkāršo lomu, ko tā pilda kā finanšu iestāde un kā Eiropas 
institūcija, īstenojot Eiropas Savienības politikas mērķus. 2004.
gadā EIB ieviesa virkni ierobežojumu un Bankas mājas lapā
publicēja dokumentu par EIB caurspīdīguma politiku, kā arī EIB
Vadības ziņojumu.
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Aizņēmumi

Bankas finansēšanas stratēģija balstās uz nepārtrauktu kapitāla
izmaksu optimizāciju, tirgus likviditātes un caurspīdīguma
palielināšanu. Šī stratēģija ir palīdzējusi nostiprināt EIB pozīciju kā
vadošajai AAA - reitinga šķietami augstākā līmeņa valdības 
vajadzībām paredzēto obligāciju emitentam, nodrošinot tai
iespēju izsniegt aizdevumus ar vislabākajiem noteikumiem. Banka
turpinās šo pozīciju stiprināt, izmantojot tās sinerģijas, ko sniedz
līdzsvarota noteiktu valdības vajadzībām nepieciešamo obligāciju 
pieeja un mērķtiecīga emisija, kur plānots:

• Emitēt augstas likviditātes liela apjoma obligācijas (bench-
marks) EUR, USD un GBP

• Piedāvāt investoru vajadzībām pielāgotus finanšu produktus
plašā valūtu un struktūru spektrā

• Saglabāt elastību, reaģējot uz investoru mainīgo uzvedību un
valūtu diversifikāciju 

• Attīstīt vietējos valstu kapitāla tirgus un jo īpaši valstīs, kuras
gatavojas iestāties ES, kā arī izvēlētajās FEMIP valstīs

Pieņemot lēmumu par Korporatīvo darbības plānu 2005.–2007.
gadam, Direktoru Padome apstiprināja globālo aizņēmumu
piešķiršanu  2005.gadam 50 miljardu EUR apmērā plānoto
finansējumu segšanai.

EIB Direktoru Padome



EIB Grupas darbība 2004.gadā
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Bankas galvenā prioritāte - līdzsvarota
attīstība visā Eiropas Savienībā

Ekonomiskās un sociālās vienlīdzības nostiprināšana ir līdzsvarotas Eiropas Savienības attīstības pamatnosacījums, un reģionālā

attīstība ar mērķi mazināt nevienlīdzību reģionu vidū ir tās būtiskākā sastāvdaļa. Eiropas Savienības ekonomiskās un sociālās vienotības 

veicināšana mazāk labvēlīgajos reģionos ir EIB uzdevums, kurš noteikts Romas Līgumā un apstiprināts Amsterdamas Līgumā (1997).

Kopā visām desmit jaunajām dalībvalstīm, kvalificējot tās kā Atbalstāmos Reģionus, tādu ieguldījumu finansēšanai, kuri veicina

reģionālo attīstību, joprojām ir izšķiroša nozīme Eiropas Savienības ekonomiskās un sociālās vienotības nodrošināšanā. 

Vairāk nekā 28 miljardi EUR reģioniem

EIB aizdevumi Eiropas Savienības ietvaros sasniedza 39,7 mil-
jar du EUR līmeni, no kuriem vairāk nekā 28 miljardi EUR tika
piešķirti ieguldījumiem reģionos, kuri atpaliek savā ekonomiskajā
attīstībā. Tas sastāda 71% no kopējiem Eiropas Savienības ietvaros 
izsniegtajiem Bankas aizdevumiem. Trīs ceturtdaļas no šiem
ieguldījumiem tika finansēti caur individuālajiem aizdevumiem,
bet atlikušie caur globālajiem aizdevumiem.

Individuālie aizdevumi projektiem Kohēzijas valstīs – Spānijā,
Portugālē, Īrijā un Grieķijā – sastādīja 7,8 miljardus EUR. Ieguldījumi
Vācijas austrumu daļā sasniedza 3,5 miljardu EUR līmeni,
Dienviditālijas (Mezzogiorno) reģionā 2,1 miljardus EUR; un
jaunajās dalībvalstīs, kur praktiski visi projekti attiecināmi uz
reģionālo attīstību, - 2,6 miljardi EUR. Pēdējā summā nav iekļauti
aizdevumi Kandidātvalstīm (Bulgārijai un Rumānijai) kopsummā
119 miljoni EUR.

Projekti, kuros risinātas paplašinātās Eiropas Savienības 1.mērķa
reģionu problēmas (kur IKP uz vienu iedzīvotāju ir mazāks par
75% no ES vidējā līmeņa), piesaistīja 47% individuālos aizdevumus.
Savukārt aizdevumi 2.mērķa teritorijās (ar nepieciešamību pēc
sociāli-ekonomiskās pārstrukturēšanas) aptvēra 36%, bet atlikusī
daļa kalpoja abu šo sektoru mērķu īstenošanai.

EIB aizdevumi aptvēra visus sektorus: pirmkārt, transporta sektoru
ar 35%, kam sekoja citi infrastruktūras objekti (pilsētas saimniecība,
ūdensapgāde, integrētie sektori) ar 15% un rūpniecība – ar 11%. 
Ievērojama daļa aizdevumu ekonomiskās un sociālajās vienotības
nodrošināšanai deva zināmu ieguldījumu pārējo ES prioritāro
mērķu sasniegšanā. Tādējādi 61% no Bankas aizdevumiem
galvenajiem Eiropas tīkliem, ieskaitot enerģijas tīklus, tika novirzīti
uz Atbalstāmā Reģiona valstīm; tāpat kā tas attiecas uz 79% no

aizdevumiem, kuru mērķis bija uzlabot apkārtējās vides stāvokli,
uz 81% no cilvēkresursiem paredzētajiem aizdevumiem un 78% 
no aizdevumiem i2i iniciatīvas objektiem.

ES Individuālo aizdevumu reģionālā
attīstība 2004.gadā: 21,6 miljardi EUR
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1.mērķis 2.mērķis Multi-reģioni un
jaunās dalībvalstis

Pievienotā vērtība reģionālajai attīstībai

Pēdējos gados EIB ir izstrādājusi pievienotās vērtības rādītājus,
kurus tā sistemātiski izmanto, lai gūtu labāku priekšstatu pat to,
ka tās finansētie projekti veicina ES politikas mērķu izpildi. Bankas 
galvenais mērķis ir dot ieguldījumu investīciju kvalitātes uzla-
bošanā un to skaita pieaugumā.
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Risinot sociālās vienotības politikas jautājumus, Banka ir notei-
kusi trīs galvenās investīciju kategorijas, kuras dod ieguldījumu
ES prioritāro uzdevumu izpildē: infrastruktūras modernizācijā
reģionos nolūkā uzlabot tās kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus,
produktīvo ekonomisko darbību izvēršanā un cilvēkresursu
nostiprināšanā – veselībā, izglītībā un sociālajos pakalpojumos
– palīdzības saņēmēju teritorijās. Investīciju atbilstība ES re-
ģionālās attīstības politikai ir minēta pievienotās vērtības pirmajā
atbalsta pīlārā.

Reģionālās attīstības turpmākā ietekme dziļāk tiek novērtēta ar
katras darbības kvalitātes un pamatotības analīzi, kas veido
pievienotās vērtības otro atbalsta pīlāru. Kad vien iespējams,
Banka aprēķina ekonomisko peļņas rādītāju, vai privātajā sektorā
- finansiālās peļņas normu tiem ieguldījumiem, kuras finansē ša-
nas iespēju tā apsver. Ja to nav iespējams izdarīt, tad, ņemot vērā
visus zināmos faktorus, tiek izdarīts spriedums par projekta
kvalitāti. 

Trešais pievienotās vērtības pīlārs nosaka veidu, kā EIB sniedz
ieguldījumu konkrētās operācijas finansiālā pamatojuma
nostiprināšanā. Finansiāli pievienotā vērtība var ietvert arī garāku 
atmaksas termiņu noteikšanu aizdevumiem, novatorisku struktūru
un to katalizatora lomu, ko EIB aizdevums var piesaistīt izmantojot 
citus finansēšanas avotus.

Partnerība vienotībai (kohēzijai)

Eiropas Investīciju banka un Eiropas Komisija ir kopīgi finansējušas
vairākas investīciju programmas un projektus Atbalstāmajos 
Reģionos. Turklāt, pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma Banka
sniedz arī ekspertu atzinumus par projektiem, kas iesniegti ES
dotāciju saņemšanai. Visbeidzot, 2004.gadā bija gūti panākumi
kopīgās Kopienas atbalsta iekārtas (CSF) ieviešanā jaunajās 
dalībvalstīs, ieskaitot arī EIB finansiālo palīdzību CSF realizēšanā
un darbības programmās caur līdzfinansējumu Strukturālo Fondu 
aizdevumiem. Dažās no šīm jaunajām dalībvalstīm finansējums
tika novirzīts tieši, lai atbalstītu valsts ieguldījumu CSF īsteno-
šanai.

EIB ir aktīvi piedalījusies arī darba grupā ar Reģionālās politikas
ģenerāldirektorātu, lai koordinētu politikas izstrādi un aktivitātes,
kas vērstas uz ekonomiskās un sociālās vienotības sasniegšanu.
Šī sadarbība norisinājās 2004.gadā, laikā, kad publicēšanai tika
gatavots Eiropas Komisijas ziņojums “Jauna partnerība kohēzijai:
konverģence, konkurētspēja, sadarbība.”

Šis ziņojums apstiprina, ka ES finanšu instrumentu ieguldījums ir
bijis nozīmīgs vairākos aspektos: straujā reģionālo ienākumu
atšķirību samazināšanā, jaunu iespēju radīšanā, bieži vien nova-
toriskajās darbībās, un visas Eiropas tīklu izveidošanā ar mērķi
apvienot reģionus, uzņēmumus un cilvēkus. Banka turpina cieši
sadarboties ar Reģionālās politikas ģenerāldirektorātu, iesaistoties 
diskusijās par jaunas vienotības politikas uzsākšanu 2007.-2013.
gadā, kurā Banka ir paredzējusi aktīvi piedalīties.

Reģionālā attīstība ES Individuālo
aizdevumu sadalījums pa sektoriem (2004)

(milj.)

Kopā

summa %

Enerģija 2 042 9

Komunikācijas 8 458 39

Ūdens un sanitārija 1 299 6

Pilsētu attīstība 3 124 14

Rūpniecība, lauksaimniecība 2 448 11

Veselība, izglītība 2 324 11

Pārējie pakalpojumi 1 853 9

Kopā individuālie aizdevumi 21 548 100
Globālie aizdevumi 7 100
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Desmitais ikgadējais EIB Forums notika 2004.gada 14.-15.oktobrī
Varšavā un tajā piedalījās aptuveni 550 dalībnieku, galvenokārt no
Eiropas Savienības jaunajām dalībvalstīm.

Savā atklāšanas uzrunā EIB Prezidents Filips Meištats (Philippe
Maystadt) pasvītroja dziļās un tālejošās politiskās, sociālās un
ekonomiskās pārmaiņas, kas pēdējo piecpadsmit gadu laikā
notikušas jaunajās dalībvalstīs. Viņš uzsvēra arī to, cik būtiski sva rīgi
ir efektīvi izmantot pieejamos finanšu resursus, lai palīdzētu no-
drošināt ilgstošu ekonomisko izaugsmi un celtu dzīves līmeni. EIB
ir bijusi vienīgais būtiskais ārējā finansējuma avots jaunajām
dalībvalstīm – kopš 1990.gada Banka ir izsniegusi aizdevumus
kopsummā par 27 miljardiem EUR.

Forumā uzstājās Polijas Premjerministrs Mareks Belka (Marek
Belka), Polijas Ekonomikas Ministra vietniece Kristina Gurbiela
(Krystina Gurbiel), Eiropas Reģionālās politikas Komisāre Danuta
Hibnere (Danuta Hűbner), Slovākijas Premjerministra vietnieks un
Finanšu Ministrs Ivans Miklošs (Ivan Miklos) un Ungārijas Valsts
sekretārs ekonomikas jautājumos Imre Reti (Imre Rethy). EIB vārdā
uzstājās Viceprezidents Volfgangs Rots (Wolfgang Roth) un Ģene-
rāldirektors Terijs Brauns (Terry Brown), kurš atbild par kreditēšanu
Eiropā).

Sīkāk par foruma norisi skatīt Bankas informatīvajā biļetenā EIB
Information No. 118 vai Bankas mājas lapā www.eib.org/forum. 
11.forums notiks 2005.gada oktobrī Helsinkos, Somijā.

“Investīcijas jaunajās dalībvalstīs”

Forums 2004
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“Inovācija 2010” ieviešana

Eiropas Investīciju banka kopā ar meitas uzņēmumu EIF ir galvenie Lisabonas darba kārtības īstenotāji. Veicot šo uzdevumu, EIB Grupa

sadarbojas ar Eiropas Komisiju kā papildinājums dotāciju instrumentiem, kas darbojas Eiropas Savienības budžeta ietvaros.

Kopš EIB Grupas Iniciatīvas “Inovācija 2010” (i2i) izveidošanas 
2000.gadā Lisabonas stratēģijas atbalstam, EIB saistībā ar i2i
ir izsniegusi aizdevumus 23,3 miljardu EUR vērtībā un izmak-
sāju si 2,3 miljardu EUR riska kapitālā caur EIF. EIB aizdevumi i2i
investīciju  projektiem 2004.gadā pārsniedza 7 miljardus EUR. 

Iniciatīvas i2i darbība koncentrējas galvenokārt uz četrām
galvenajām jomām: pētniecība, attīstība un inovācija; mazo un
vidējo uzņēmumu, kā arī uzņēmējdarbības attīstība kopumā;
cilvēkresursu veidošana; kā arī informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas tīkli, ieskaitot e-pakalpojumus un audiovizuālās 
inovācijas.

No 2000.līdz 2010.gadam

EIB ir izpildījusi savas i2i paredzētās saistības. Gandrīz 80% no i2i
noteiktajiem kopējiem aizdevumiem tika ieguldīti privātajā
sektorā, bet pārējie – valsts sektorā, galvenokārt universitāšu
pētniecības un izglītības jomā. Aptuveni divas trešdaļas no
aizdevumiem tika novirzīti mazāk labvēlīgajiem reģioniem
ES-25 valstīs. Tāda rīcība saskan ar to nozīmīgo lomu, ko Lisabonas
stratēģija pildīs ES vienotības politikas realizēšanā nākotnē.
Balstoties uz pirmajos piecos gados gūto pieredzi, EIB vispārējais 
mērķis tuvākajā desmitgadē ir nodrošināt līdz pat 50 miljardu 
EUR aizdevumu inovāciju veicināšanai i2i programmas ietvaros.

Jaunie finanšu produkti

Sadarbībā ar Eiropas Komisiju Banka 2004.gadā apņēmīgi
turpināja meklēt jaunus finanšu instrumentus, lai optimizētu
attiecību starp aizdevumiem un dotācijām (vairumā gadījumu no
Eiropas Savienības, bet daļēji arī no pašu valstu finansējuma) kā
arī mobilizēt līdzekļus investīcijām, kas saistītas ar pētniecību un
inovācijām. Tika izveidots arī īpašs finansēšanas instruments
vidēja lieluma uzņēmumiem, kuri bieži vien ir arī galvenie jauni-
nājumu ieviesēji. Šī instrumenta mērķis ir finansēt investīcijas līdz
50 miljardu EUR vērtībai, īpaši i2i noteiktajās nozarēs. Banka arvien
vairāk iesaistās tādu uzņēmumu finansēšanā, kuri pieder kopīgi

valstij un privātajiem uzņēmējiem. EIB kopā ar EIF un Eiropas 
Komisiju (EK Pētniecības Ģenerāldirektorātu un Reģionālās poli-
tikas Ģenerāldirektorātu), izstrādāja finanšu instrumentu kom-
pleksu. Tos varētu ieviest atbalsta programmās, kuras plānotas 
jaunajam budžeta programmu periodam no 2007.līdz 2013.
gadam, kura galvenie pamatprincipi pašlaik tiek izstrādāti.

Pētniecība, attīstība un inovācijas

Ievērojams progress ir redzams vairāku prioritāro projektu
finansēšanā, kā piemēram, Laser Sincrotone pētniecības un
attīstības projekts Triestē, kuram Banka piešķīra 60 miljonu EUR
lielu kredītu. Šis aizdevuma mērķis ir palīdzēt konstruēt brīvo
elektronu lāzeru, kas nodrošina molekulāro  un atomu 
mikroskopiju. EIB strādā arī pie pētniecības, attīstības un
inovācijām paredzēto finanšu produktu spektra diversifikācijas,
ieskaitot speciālos globālos aizdevumus maziem un vidējiem
uzņēmumiem, kuru darbība ir saistīta ar plašu pētniecības,
attīstības un inovāciju izmantošanu un intelektuālā īpašuma
aizsardzību.

2004.gadā EIB kopumā ieguldīja 4,1 miljardu EUR 27 pētniecības,
attīstības un inovāciju projektos. Vairums no šiem projektiem
bija tādās jomās kā nanoelektronika, optika, biotehnoloģija un
telekomunikācijas. Bez šiem EIB piešķīra 162 miljonu EUR lielu
aizdevumu, Novo Nordisk uzņēmumam Dānijā, kas ir pasaules 
vadošā pētniecības iestāde diabēta terapijas jomā, un 50 miljonu
EUR Austrijas Villach automobiļu mikroshēmu projektam, kas 
saistīts ar automašīnu elektronisko iekārtu pilnveidi. Kopā ar
šiem aizdevumiem EIB finansējums pētniecības, attīstības un
inovāciju projektiem kopš 2000.gada ir bijis 10,1 miljards EUR.
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EIB aizdevumi
i2i ietvaros 2000-2004

IKT

Izglītība/Apmācība

Pētniecība un attīstība
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MVU un uzņēmējdarbības attīstība

EIB atbalsts MVU, izmantojot globālos aizdevumus, turpināja
attīstīties 2004.gadā līdz ar speciālas kredītlīnijas atvēršanu i2i
saistītajām investīcijām Austrijā un Itālijā. Itālijā tā atbalstīja
Zinātnes un tehnoloģijas centra izveidošanu inovatīviem MVU ar
100 miljonu EUR aizdevuma piešķiršanu. EIB Grupas specializē-
 tais meitas uzņēmums EIF piešķīra 358 miljonus EUR 15 riska
kapitāla fondiem, kuri nodrošināja inovatīvos MVU ar kapitāla
resursiem. Šie jaunie darījumi palielināja EIF kopējo aizdevumu
portfeļa vērtību līdz aptuveni 2,8 miljardiem EUR, kas tika ieguldīti
199 fondos.

Cilvēkresursu veidošana

2004.gadā Bankas ieguldīja 1,7 miljardus EUR 18 izglītības projek-
tos. Daudzi no šiem projektiem ir saistīti ar augstākās izglītības 
sniegšanu vai universitāšu iekārtām, piemēram, Vācijā - Lejas-
saksijā, Ziemeļreinas- Vestfālenes federālajā zemē, kā arī Brēmenē
un Šlēsvigas-Holšteinas federālajā zemē. Laika posmā no 2000.
gada līdz 2004.gadam Bankas aizdevumi investīcijām cilvēk-
resursos i2i ietvaros sasniedza 7,2 miljardus EUR.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) tīkli

Kā būtiski inovāciju izplatīšanas un datu apmaiņas līdzekļi starp
uzņēmumiem, IKT tīkli 2004.gadā piesaistīja 1,3 miljardus EUR
veicot 13 operācijas. Šo summu veidoja 400 miljonu EUR aizde-
vums TIM mobilajam tīklam Itālijā, ieskaitot arī trešās paaudzes 
UMTS mobilos telekomunikāciju pakalpojumus. Tikpat liela ir arī
e-pakalpojumu nozīme: Banka piešķīra 50 miljonus EUR Otto
Versand uzņēmumam Vācijā e-biznesa paplašināšanai. 

Audiovizuālās i2i iniciatīvas uzdevums ir sniegt atbalstu Eiropas 
audiovizuālo iekārtu ražošanai un izplatīšanai, palīdzēt šai nozarei
apgūt jaunas tehnoloģijas un veicināt Eiropas banku un finanšu 
apvienību plašāku iesaisti šīs nozares finansēšanā. Iniciatīva tiek
realizēta tandēmā ar Eiropas Komisijas “MEDIA Plus” programmu.
Attiecībā uz projektiem 2004.gadā EIB parakstīja divus ietvara
līgumus, katru 20 miljonu EUR vērtībā, turpinot sadarbību ar 
divām Francijas finanšu iestādēm, kuras specializējas audiovizuālās 
nozares finansēšanā. Līdz 2004.gada beigām šīs sadarbības
rezultātā tika izveidotas 50 filmas un televīzijas programmas, kuru
kopējās ražošanas izmaksas sasniedza 518 miljonus EUR.
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Vides aizsardzība un dzīves kvalitātes uzlabošana

Vides aizsardzība un uzlabošana ir viena no EIB galvenajām prioritātēm. Spilgts pierādījums tam, kādu nozīmi Banka piešķir vides 

aizsardzībai un uzlabošanai, ir fakts, ka 2004.gadā vairāk nekā viena trešdaļa Bankas aizdevumu paplašinātajā Eiropas Savienībā bija

tieši vides projektiem.  

Pasaules mērogā individuālo aizdevumu kopsumma sasniedza
10,9 miljardi EUR, no kuriem 10,4 miljardi EUR bija ES-25 valstīs.
EIB ir noteikusi sev mērķi veltīt 30% līdz 35% no visiem indivi-
duālajiem aizdevumiem paplašinātajā Eiropas Savienībā tādiem
projektiem, kas aizsargā un nostiprina apkārtējo vidi. Šāda
veida aizdevumi 2004.gadā sasniedza 36% līmeni, kas faktiski
jau pārsniedza plānoto. 10,4 miljardu EUR summā nav iekļauti
maza apjoma vides aizsardzības plāni, kuri realizēti vietējās
pārvaldēs un kuri tiek finansēti no globālajiem aizdevumiem. Tiek
lēsts, ka šādu aizdevumu kopējā summa ir sasniegusi vēl 2,3 miljar-
dus EUR.

Kandidātvalstīs Bulgārijā un Rumānijā vides projektu aizdevumu
kopējā summa bija pat vēl lielāka. Vidusjūras partnervalstīs atse-
višķie aizdevumi visas aizsardzības plāniem sasniedza 254 mil-
jonus EUR. Vēl 100 miljoni EUR tika novirzīti Dienvidāfrikai, bet 
175 miljoni EUR - Balkānu valstīm, un visi šie aizdevumi deva
nozīmīgu ieguldījumu partnervalstu ilgspējīgas attīstības nodro-
šināšanā.

Svarīgākie vides aizsardzības aizdevumi

Kopumā 6,1 miljards EUR, kas ir aptuveni divas trešdaļas no Ban-
kas aizdevumiem vides projektiem, tika novirzīts pilsētvides
uzlabošanai Eiropas Savienībā. No šīs summas 2,3 miljardi EUR
tika izsniegti pilsētas sabiedriskā transporta projektiem: metro,
elektrodzelzceļa un tramvaja sistēmām, un 3,2 miljardi EUR - pil-
sētu atjaunošanas plāniem. Šos projektus ieviesa reģionālās varas 
iestādes un lielās pašvaldības. Eiropas Savienībā tika atbalstīts arī
ievērojams skaits sociālo mājokļu un skolu atjaunošanas 
projektu.    

2004.gadā Banka izsniedza 2,2 miljonu EUR finansējumu (89% no
tā ES-25 valstīs) projektiem, kuri tika izveidoti gaisa un ūdens
kvalitātes uzlabošanai (ūdensapgādes un sanitārijas plāniem),
kam ir tieša ietekme uz cilvēku veselību. 0,6 miljardi EUR EIB
aizdevumu tika novirzīti projektiem saistītiem ar cieto un bīs tamo
atkritumu pārvaldību, piesārņotu objektu sakopšanu (Tunisijā) 

un aizsardzību pret plūdiem (Lejassaksijā, Vācijā), dodot nozīmīgu
ieguldījumu dabas resursu labākai pārvaldībai un dabas 
aizsardzībai.

Vide un dzīves kvalitāte
Individuālie aizdevumi 2004.gadā

 (milj.)

Kopā

Dabiskā vide 424

Vide un veselība 2 005

Pilsētvide 6 142

Reģionālā un pasaules vide 1 699

Kopā individuālie aizdevumi 10 378*

* Tā kā noteiktiem projektiem ir vairāki pakārtoti mērķi, dažādos
nosaukumus nevar apvienot.
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Vide un dzīves kvalitāte
Individuālie aizdevumi 2000-2004: 47 miljardi EUR

Dabiskā vide

Pilsētvide

Vide un veselība

Reģionālā un pasaules vide
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Atjaunojamā enerģija

2003.gadā Banka jau bija sasniegusi savu mērķi dubultot
finansējumu atjaunojamās enerģijas projektu finansēšanā
proporcionāli finansējumam, kuru tā sniedz enerģētikas sektoram
kopumā (no 7% 2002.gadā uz 15% 2003.gadā). Lai palielinātu
savu atbalstu ES politikas mērķiem - panākt lielāku atjaunojamās
enerģijas izmantošanu un samazināt siltumnīcas efektu izraisošo
gāzu emisiju, Banka 2004.gadā līdz 2010.gadam apņēmās
palielināt finansējumu atjaunojamās enerģijas projektiem līdz
50% no visiem aizdevumiem jaunās elektroenerģijas ražošanai. 
Saskaņā ar pašreizējām tendencēm Bankai līdz tam laikam
jāpiešķir aizdevumi atjaunojamās enerģijas ražošanai par kopējo
summu 700 miljonu EUR gadā. Bankas mērķis ir palielināt
finansējumu atjaunojamās enerģijas ražošanas attīstībai arī ārpus
Eiropas Savienības robežām. 

Atjaunojamās enerģijas projektiem paredzētā kopējā summa
2004.gadā sastādīja 287 miljoni EUR. Papildus šai summai vēl ir
apstiprināti, bet vēl nav parakstīti atjaunojamās enerģijas projekti,
kuru kopējā vērtība ir 1 miljards EUR.

Bankas mērķis nākotnē ir palielināt finansējumu tiem atjaunojamās 
enerģijas projektiem, kuri saistīti ar jaunu inovatīvu tehnoloģiju 
izmantošanu, ja vien šiem projektiem ir potenciālas iespējas 
samērīgā laika periodā kļūt ekonomiski izdevīgiem. Banka apsvērs
tādu projektu finansēšanu, kas ir saistīti ar saules enerģijas 
(ieskaitot apvienotās shēmas), ūdeņraža un degvielas šūnu
enerģijas, biodegvielas un jūras enerģijas (viļņu un paisuma -
bēguma enerģijas) izmantošanu.

EIB izsniegtie aizdevumi enerģijas taupīšanas un aizstāšanas
projektiem 2004.gadā sastādīja 1miljardu EUR līmeni, kamēr 
Bankas atbalsts ilgstošiem transporta (dzelzceļa) projektiem
sasniedza apmēram 0,6 miljardus EUR.

Klimata izmaiņas

2004.gada sākumā EIB uzsāka trīs jaunu, ar klimata izmaiņām
saistītu iniciatīvu īstenošanu:

• Finansējums klimata izmaiņu novēršanas finansēšanai (Climate
Change Financing Facility, CCFF) 500 miljonu EUR vērtībā — no
kuriem 100 miljoni EUR ir piešķirti Tīras Attīstības Mehānis mam
(Clean Development Mechanism, CDM) un Kopīgas Realizešānas
(Joint Implementation, JI) projektiem — atbalstot klimata
izmaiņu mīkstināšanas pasākumus, ko veic Eiropas uzņēmumi,
piedaloties ES Izlaides Tirdzniecības Shēmā (Emission Trading
Scheme, ETS), sākot ar 2005.gada 1.janvāri;

• Finansējums Tehniskās Palīdzības sniegšana Klimata izmaiņu 
novēršanai (Climate Change Technical Assistance Facility,
CCTAF) 10 miljonu EUR vērtībā, kas izveidota ar mērķi, lai snieg-
tu uz nosacījumiem balstītu dotāciju finansējumu Kopīgās
Realizēšanas (JI) un Tīras Attīstības Mehānisma (CDM) projektu 
sagatavošanā;

• Eiropas partnerības oglekļa fonds (European Partnership 
Carbon Fund, EPCF), kura darbības aspekti tiek apspriesti starp
EIB un Pasaules Banku notiekošajās pārrunās.

2004.gads bija sagatavošanās gads, kurā Banka izstrādāja Darbības
norādījumus CCFF un CCTAF finansējumam. Attiecībā uz JI un CDM,
līdz šim ir iesniegts neliels skaits projektu, kuri varētu pretendēt uz
oglekļa kredītiem, bet tie netiks noslēgti līdz 2005.gadam vai pat 
vēlāk. 2004.gadā Pasaules Banka un EIB kopīgi strādāja arī pie
Viseiropas Oglekļa Fonda izveidošanas. 2004.gada decembrī abas 
bankas parakstīja Vienošanās Memorandu. Viseiropas Oglekļa Fonds 
(PECF) tiks speciāli izveidots ar mērķi palīdzēt ES Dalībvalstīm un
Eiropas korporācijām kā mērķa ieguldītājiem izpildīt savas saistības
siltumnīcas efekta rezultātā izraisošo gāzu ierobežošanā, kā tas 
noteiktas ES likumdošanas aktos un ES klimata izmaiņu politikā, kas 
izstrādāta Kioto protokola izpildes atbalstam.
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ES Ūdens iniciatīva

EIB akt īv i  p ieda lās ES Ūdens inic iat īvas
īstenošanā. Šī iniciatīva aizsākās Johannesburgas
samitā 2002.gadā un sākumā koncentrējās uz
Āfriku. Tās vispārējais mērķis ir uzlabot sadar-
bību, koordināciju, politikas saskaņošanu un
pieprasījuma nodrošināšanu ūdensapgādes
sektorā Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna
valstīs. Lai palielinātu finanšu apjomu un
pamatotu papildus investīcijas, Eiropas Komisija
ir ierosinājusi ES Ūdens iniciatīvu kā efektīvu 
Kotonū nolīguma instrumentu tehniskās
palīdzības līdzekļu piešķiršanai. 250 miljoni EUR
kā pirmais maksājums tika piešķirts 2004.gada
novembrī ar iespēju palielināt aizdevumu līdz
500 miljoniem EUR. Banka jau ir izskatījusi vai rā-
kus projektus un plāno paplašināt savu darbību 
ūdensapgādes, notekūdeņu attīrīšanas un sani-
tārijas sektorā. Tādējādi tā sniedz ieguldījumu Tūkstošgades attīstības mērķu 
sasniegšanā ūdens un sanitārijas jomā Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna
valstīs.
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Eiropu aptverošo tīklu veidošana

Eiropas transporta, enerģētikas un informācijas tīklu (Viseiropas tīkli) veidošana ir būtiska Eiropas Savienības ekonomiskās un sociālās 

integrācijas nodrošināšanai. EIB ir būtiska loma Eiropas un pieejas tīklu izveidošanā.

Plaša mēroga iesaistīšanās

Kopš Eiropas Padomes 1994.gada sanāksmes Esenē, kad tika
formulēts Viseiropas tīklu (Trans-European Networks, TEN’s) 
jēdziens un izveidots prioritāro tīklu saraksts, Banka ir kļuvusi par
noteicošo banku nozares finansējuma avotu galvenajiem tīk-
liem. EIB sniedz atbalstu divpadsmit no četrpadsmit Esenē
noteiktajiem prioritārajiem transporta projektiem un astoņiem
no divpadsmit prioritārajiem enerģētikas nozares plāniem.
Periodā no 1993. līdz 2004.gadam Viseiropas transporta tīkliem
izsniegtā aizdevumu summa bija 63 miljardi EUR, Viseiropas
enerģētikas tīkliem - 8,2 miljardi EUR un Viseiropas telekomu-
nikāciju tīkliem - 18,7 miljardi EUR.

EIB iesaistās Eiropas Savienības transporta tīklu veidošanā visos
sektoros. Ilustrācijai tikai daži piemēri: ceļi (ceļu un autostrāžu
būvniecība un modernizācija Grieķijā, Portugālē un Spānijā);
dzelzceļi (ātrgaitas dzelzceļa līniju izbūve Francijā, Beļģijā, Nīder-
landē, Apvienotajā Karalistē, Spānijā un Itālijā; ostas (ostu infra-
struktūras paplašināšana un modernizācija Spānijā, Grieķijā,
Nīderlandē un Zviedrijā) un lidostas (lidostu modernizācija Itālijā,
Grieķijā, Vācijā un Īrijā).   

Šis enerģiskais darbs Eiropas Savienības ietvaros saskan ar EIB
darbību ārpus ES. Atbilstoši pirms pievienošanās līgumos 
noteiktajam un Viseiropas Transporta Ministru Krētas (1994) un
Helsinku (1997) konferences noteiktajai stratēģijai, Banka ir
atvēlējusi 40% aizdevumu jaunajām dalībvalstīm un kan-
didātvalstīm Centrālajā un Austrumeiropā komunikācijas 
problēmu risināšanai. Plašākā mērā jaunās Eiropas kaimiņvalstu
politikas (European Neighbourhood Policy) un Eiro-Vidusjūras
Investīciju un Partnerības finansējuma (Facility for Euro-
Mediterranean Investment and Partnership (FEMIP)) kontekstā
Banka finansē arī tādus transporta un enerģētikas projektus, kuri
dod ieguldījumu sakaru uzlabošanā starp paplašināto Eiropas
Savienību un tās kaimiņvalstīm.

Pievienotā vērība Eiropas tīklu finansējumam

EIB ir izveidojusi speciālu pieeju Eiropas tīklu finansēšanai, kas 
prasa gan lielas naudas summas, gan arī plašu tehnisko un vides
resursu ieguldījumu. Mobilizējot ievērojamo finansiālo kapacitāti
un koncentrējoties uz ļoti ilgu periodu (25 gadi vai vairāk), Banka
spēj paplašināt projektu finanšu vidi, piedāvājot pirms finansē-
 šanu un tādus atmaksas termiņus, kas ir piemēroti konkrētajam
projekta ciklam, balstoties uz iepriekšējās izpētes rezultātiem un
izmantojot finanšu tehnoloģijas, lai nodrošinātu risku sadali starp
investoriem, un mobilizējot citus bankas finansējuma avotus (vai
ES dotācijas), lai radītu efektīvas finansēšanas paketes.

EIB ieguldījuma izšķirošā loma ir īpaši pamanāma apvienoto valsts
un privāto partnerattiecību palielināšanā, kurām atbalstu sniedz
EIB. 2004.gadā Banka parakstīja aizdevumu līgumus kopsummā par
1,6 miljardiem EUR apvienoto valsts un privāto partnerattiecību 
projektu finansēšanai. 

Eiropas izaugsmes iniciatīva

EIB bija aktīvi iesaistīta Eiropas izaugsmes iniciatīvas (European
Action for Growth) sagatavošanā. 2003.gada decembrī Briseles 
Eiropas Padomē pieņemtās iniciatīvas mērķis ir stiprināt Eiropas
ilgtermiņa izaugsmes potenciālu ar pieaugošām investīcijām
Viseiropas tīklos, inovācijās, pētniecībā un attīstībā. 

Transatlantijas tīklu nozarē Eiropas izaugsmes iniciatīva ir noteikusi
30 jaunus prioritārus projektus, kuru kopējā lēstā vērtība ir 
400 miljardu EUR. Šie projekti ir atlasīti, balstoties uz to nozīmi
iekšējā tirgus integrācijā paplašinātajā Eiropas Savienībā, projekta
gatavības pakāpi, ekonomisko un finansiālo pamatotību, iespaidu 
uz izaugsmi un ietekmi uz privātā kapitāla mobilizēšanu.

Eiropas izaugsmes iniciatīvas atbalstam Banka ir izveidojusi jaunu 
Viseiropas tīklu investīciju finansējumu (TEN’s Investment Facility,
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EIB darbība Eiropu aptverošo tīklu un koridoru atbalstam ES 1993-2004

Prioritāro Eiropas tīklu maršruti

Eiropas tīklu sektors ar finansēšanas
saistībām

Pārējie ES finansētie infrastruktūras
objekti un tīkli

Autoceļu un dzelzceļu koridori Centrālajā
un Austrumeiropā

Finansēto koridoru sektori

Autoceļš/Dzelzceļš

Elektrība

Gāze

Lidosta

Multi- reģionālais projekts

Jauktās transportsistēmas centrs

Osta

Gaisa satiksmes dienests

Naftas un dabas gāzes atradņu 
attīstība

Daudz joslu
elektroniskā cenu
veidošanas sistēma
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Eiropu aptverošie tīkli
2000-2004: 38 miljardi EUR

$"""

$""#

$""$

$""%

$""&

$ """ & """ ' """ ( """ #" """"

Transports Telekomunikācijas Enerģija

TIF) ar nolūku līdz desmitgades beigām ieguldīt šajā nozarē
50 miljardus EUR, no kuriem puse līdz 2006. gada beigām jāiegulda
visprogresīvākajos no šiem projektiem. Bankas operācijas ietvers
gan tradicionālos ilgtermiņa aizdevumus ar ļoti gariem atmaksas
termiņiem un atbilstošiem labvēlības periodiem, gan arī revo-
lucionāru finanšu instrumentu ieviešanu, lai risinātu riska jautājumu
un tādējādi kalpotu par privātā sektora investīciju veicinātāju 
Viseiropas tīklu finansēšanā. Šie instrumenti ietver:

• Strukturētu finansējumu (Structured Finance Facility, SPF)
ar rezervi 500 miljonu EUR vērtībā (no kuriem 100 miljoni EUR
ir paredzēti projektiem Vidusjūras reģionā), radot iespēju
finansēt privātos, valsts vai daļējus valsts īpašas nozīmes 
objektus (īpaši pārrobežu projektus ar privātā un valsts kapitāla
iesaisti), pamatojoties uz riska sadali;

• Ar Kopienas budžeta atbalstu EIB ir izveidojusi Viseiropas tīkla
Riska kapitāla finansējumu (TEN’s Risk Capital Facility), kuram
atvēlēti 90 miljoni EUR, lai projektiem palīdzību varētu sniegt 
tieši (ļoti plašu projektu gadījumā) vai arī caur specializētām
riska kapitāla fi rmām, kurām Banka palīdz izveidoties un kuras
var dot kapitāla resursus infrastruktūras projektiem, papildus
banku piešķirtajiem līdzekļiem dodot arī vēl savu atbalstu; 

• Garantiju shēmas, kas ir īpaši piemērotas plaša mēroga
Viseiropas tīklu projektiem. Šajā nolūkā, papildus EIB garantijām,
Eiropas izaugsmes iniciatīva paredz speciāla, no Kopienas 
resursiem finansēta Viseiropas tīklu garantijas fonda izvei-
došanu, lai nodrošinātos pret risku, kas saistīts ar projekta

pabeigšanu un nodošanu ekspluatācijā. Eiropas Komisija un
EIB pašlaik beidz izstrādāt parametrus finanšu instrumentam,
kura izmantošanu paredzēts uzsākt 2005.gada beigās;

• Atbalstu infrastruktūras nodrošināšanai pret risku, kad operators
jau iepriekš pārdod no investīcijām gūtos ieņēmumus, ieķīlājot 
projekta aktīvus un maksājot ieguldītājam par risku, kas tam
radies, ieguldot līdzekļus. EIB stingri uzrauga šos mehānismus 
un laiku pa laikam piedalās kā investors vai garantijas sniedzējs.
Nākošais solis būs nodrošinājuma fondu veidošana, kas pavērs
iespēju vienlaicīgi rūpēties par vairākiem Viseiropas tīklu
projektiem un sadalīt riskus. Pašlaik Banka iesaistās izpētes 
rakstura sarunās ar vairākiem potenciālajiem partneriem
(specializētiem vienas apdrošināšanas līnijas apdrošinātājiem,
pensiju fondiem, bankām u.c.), lai novērtētu tirgus interesi pēc
šāda veida pakalpojumiem.

Gandrīz 8 miljardu EUR Viseiropas tīkliem 2004.gadā

2004.gadā Banka parakstīja aizdevumus Eiropas tīklu projektu
atbalstam paplašinātās Eiropas Savienības ietvaros kopā par
7,97 miljardiem EUR.

Transporta nozarē (6,6 miljardi EUR), galvenie finansēšanas darīju -
mi attiecās uz:

• Ātrgaitas dzelzceļa līniju būvi, kā piemēram, līnija no Milānas uz
Neapoli (Itālija), no Briseles uz Antverpeni un Lježu (Beļģija) un
jaunā līnija no Madrides uz Barselonu un līdz Francijas robežai
(Spānija);

• Uzlabojumi ceļu un autostrāžu tīkliem, ieskaitot autostrāžu
posmu izbūvi Īrijā, via Egnatia autoceļu (Grieķija), D8 autoceļu 
Viseiropas koridoru IV starp Prāgu un Drēzdeni, kas savieno
Berlīni ar Stambulu (Čehijas Republika), un koridoru X starp
Austrijas un Horvātijas robežu (Slovēnija) un vairāku autoceļu 
atjaunošanu un modernizāciju Francijā, Beļģijā un Slovākijā;

• Lidostu infrastruktūras modernizācija Madridē (Spānija), Ruasī
(Francijā), Minhenē (Vācija), Stokholmā (Zviedrija), Porto (Por-
tugāle) un Boloņā (Itālija);

• Ostu infrastruktūras paplašināšana un modernizācija: jauna
konteineru termināla izbūve Roterdamā (Nīderlande), Havras 
komercosta (Francija), Aveiro (Portugāle), Barselona (Spānija)
un Trelleborga (Zviedrija).
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EIB un privātu-valstisku partnerattiecību veidošana

Privātu-valstisku partnerattiecību veidošana (Private-Public
Partnerships, PPPs) demonstrē relatīvi jaunu pieeju infra-
struktūras veidošanā un sabiedrisko pakalpojumu snieg-
šanā. To galvenais pievilcības faktors ir lielāka efektivitāte
un ražība, ko panāk ar projekta risku sadalīšanu; šos riskus
uzņemas tie, kuri vislabāk spēj tos pārvaldīt: būvniecības
un darbības riskus uzņemas privātais uzņēmums, bet valsts
iestādes uzņemas atbildību par līdzsvarota juridiskā un
ekonomiskā ietvara uzturēšanu visā projekta pastāvēšanas 
laikā. Turklāt PPPs dod iespēju valsts iestādēm radīt 
sabiedriskā pakalpojuma infrastruktūru, izkliedējot 
investīcijas ilgākā periodā un zināmos gadījumos pieļaujot 
arī ārpusbilances saistības.

Lielākais vairums EIB aizdevumu PPPs koncentrējas trans-
porta nozarē (85% kopējo apstiprināto projektu), kā arī
veselības aizsardzības un izglītības jomā (13%). 

EIB ir ieguldījusi aptuveni 17,4 miljardus EUR virknē PPPs,
kuri darbojas transporta nozarē, kā piemēram, (minot tikai
dažus svarīgus autoceļu un dzelzceļa  projektus) :
autostrādes Portugālē, par kuru lietošanu jāmaksā
nodoklis, daudzas autostrādes Spānijā, Rionas-Antirionas 
tilts Grieķijā, Mijo viadukts Francijā; PBKAL ātrgaitas
vilciena Holandes posms, Ēresunda savienojums starp
Dāniju un Zviedriju, Londonas metro atjaunošana un A2
autostrāde Polijā. 

Šajā jomā Banka strādā ciešā sadarbībā ar galvenajiem šī
projekta paveida dalībniekiem: Eiropas institūcijām, valsts
iestādēm un privāto sektoru. Turklāt Banka ir izveidojusi
speciālu starp direktorātu institūciju, dodot tai iespēju
pilnā mērā pildīt savu uzdevumu sniegt konsultācijas un
tālāk nodot zināšanas un pieredzi privātās-valstiskās
partnerības strukturēšanā.

No Kandidātvalstīm Bulgārija saņēma 20 miljonu EUR aizdevumu
kombinētā (auto un dzelzceļa) tilta izbūvei - Viseiropas koridors
IV - starp Vidinu (Bulgārija) un Kalafatu (Rumānija).

Aizdevumi enerģētikas tīklu mērķprojektiem (1,3 miljardi EUR),
ieskaitot Norvēģijas gāzes ražošanu un importu Apvienotajā
Karalistē, sašķidrinātās dabas gāzes importa termināla izbūvi un
pārvaldīšanu Sagunto (Spānija), gāzes pārvades tīkla moder-
nizāciju un paplašināšanu visā Spānijā, kā arī Dānijas un Holandes
dabas gāzes pārvades tīklu sasaisti Ziemeļjūrā. 
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EIB Grupas atbalsts maziem
un vidējiem uzņēmumiem

Izmantojot globālos aizdevumus, Eiropas Investīciju banka piešķir vidēja termiņa un ilgtermiņa finansējumu maziem un vidējiem

uzņēmumiem (MVU). Tās ir kredītlīnijas starpnieku bankām vai finanšu iestādēm, kuras tālāk izsniedz aizdevumus maza mēroga

investīciju projektiem, kurus bieži vien īsteno MVU, kuros strādā mazāk par 250 darbinieku. 2004.gadā globālo aizdevumu kopsumma

ES-25 valstīs sastādīja 10,7 miljardi EUR, no kuriem gandrīz pusi bija paredzēts piešķirt MVU. 

Eiropas Investīciju fonds palīdz MVU, piešķirot līdzekļus pamatkapitāla palielināšanai caur  riska kapitāla finansējumu un arī netieši,

izsniedzot garantijas finanšu iestāžu vai valsts garantijas institūciju MVU kredītportfeļiem. 

Pēdējo piecu gadu laikā EIB Grupas finansējumu MVU atbalstam
ES-25 valstīs veidoja:

• Gandrīz puse (26,7 miljardi EUR) no 57,6 miljardu EUR glo-
bālajiem aizdevumiem parakstīti ar aptuveni 200 sadarbības 
bankām;

• 2,3 miljardu EUR līdzdalība pamatkapitālā, veicot 109 operā-
cijas;

• 6,5 miljardu EUR MVU kredītportfeļa garantijās, kas izsniegtas 
gandrīz 100 bankām un specializētajām kredītiestādēm.

Uzsvars uz pievienoto vērtību

Tie trīs EIB pīlāri, kuri attiecas uz individuālajiem aizdevumiem,
ir vienlīdz būtiski arī globālajiem aizdevumiem. 

Pirmais pīlārs, globālās kreditēšanas atbilstība Eiropas Savienības
prioritārajiem mērķiem, spēlē izšķirošu lomu EIB līdzekļu pieš-
ķiršanā finanšu starpniekiem un galējam saņēmējiem. Tādējādi
globālie aizdevumi ir būtiski veicinājuši MVU izaugsmi, reģionālo
attīstību (vairāk par 60% 2004.gadā), vides aizsardzību, kā arī
inovāciju un pētniecību.

Globālo aizdevumu gadījumā projekta pamatotība, kas ir otrais 
EIB pievienotās vērtības pīlārs, attiecas, pirmkārt, uz starpnieka
spēju pārvaldīt aizdevumu atbilstoši iepriekš ar Bankas mērķiem
saskaņotiem kritērijiem. Liela uzmanība tiek pievērsta banku 
izvēlēto partneru novērtēšanai un izvēlei, kā arī Bankas līdzekļu
izlietošanai vislabākajā veidā.

Trešo pīlāru veido finanšu pievienotā vērtība globālo aizdevumu
galējiem saņēmējiem: citiem vārdiem sakot, procentu likmes un
atmaksas termiņi, ko var izmantot MVU un citas projektu ieviešanu
atbalstošās institūcijas. 2004.gadā Banka turpināja dažādot
starpnieku bankas, lai veicinātu konkurenci, kas nāktu par labu
galējiem saņēmējiem. Turklāt Banka pievērsa īpašu uzmanību, lai
tās sadarbības bankās būtu izveidoti mehānismi galējo saņēmēju
informēšanai par EIB līdzdalību, kā arī lai nodrošinātu viņiem
ievērojamu finansiālo labumu saņemšanu no EIB piedāvātajiem
labvēlīgākiem noteikumiem.

Aizdevumi MVU finansēšanai jaunajās dalībvalstīs 

2004.gadā EIB/Eiropas Komisijas sadarbības ietvaros (MVU
finansēšanas aizdevumi) jaunajām dalībvalstīm 900 mazu un
vidēji lielu projektu finansēšanai globālo aizdevumu kategorijā
tika piešķirti 44 miljoni EUR apmērā kredīti un gandrīz 4 miljoni
EUR dotāciju veidā. Pēc šī finansējuma panākumiem EIB atkal
apvienoja spēkus ar Komisiju, lai izveidotu Municipālās infra-
struktūras finansējumu ar nolūku paātrināt maza apjoma vietējo
infrastruktūras projektu izstrādāšanu tajos jauno Dalībvalstu
reģionos, kuri robežojas ar ES-15 valstīm. 2004.gadā tika finan-
sētas pirmās 20 no šīm shēmām.
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Jauns produkts: aizdevumi vidēja
lieluma uzņēmumiem

Kā papildinājumu globālajiem aizdevumiem 2004.gadā
EIB sāka piedāvāt jaunu produktu, proti, aizdevumu
izsniegšanu vidēja kapitāla apjoma uzņēmumiem, kuri
ir lielāki nekā MVU kategorijā iedalītie, bet kuros strādā-
jo šo skaits ir mazāks par 3000. Vidējo uzņēmumu aizdevu-
mi ir grupēti un tiek piešķirti caur finanšu starpniekiem.
Projektus, kurus finansē ar vidējo uzņēmumu aizdevumiem,
sīki izpēta starpnieks, kurš exante ziņo EIB par ieguldījuma
pamatotību no ekonomiskā, finansiālā, tehniskā un vides 
aizsardzības viedokļa. 

Viens no vidējo uzņēmumu aizdevumu mērķiem ir aizpildīt
pārrāvumu starp globālajiem aizdevumiem un atsevišķiem
tiešajiem aizdevumiem, kas tiek piešķirti lieliem projektiem. 
Tas ir kļuvis patiešām nepieciešams tagad, kad EIB ir saska-
ņojusi savu MVU definīciju ar Eiropas Komisiju, samazinot 
Bankas agrāk noteikto darbinieku skaita slieksni no
500 līdz 250. Vidējo uzņēmumu aizdevumi dod Bankai
iespēju turpināt netiešo aizdevumu piedāvāšanu fi rmām,
kuras ir izslēgtas no MVU kategorijas, pamatojoties uz
jaunās definīcijas ieviešanu, bet ar noteikumu, ka to pro-
jekti atbilst Bankas noteiktajiem kritērijiem.

Pirmie divi vidējo uzņēmumu aizdevumi tika parak-
stīti 2004.gada beigās: 100 miljoni EUR tika piešķirti CCF
(agrāk Crédit Commercial de France) reģionālās attīstības
investīciju finansēšanai Francijā, i2i, vides aizsardzībai un
cilvēkresursiem; Norddeutsche Landesbank Polska saņēma
50 miljonu EUR aizdevumu reģionālajai attīstībai, i2i un
enerģētikas projektiem Polijā. Banka cer panākt, ka 2005.
gadā šādu operāciju skaits pieaugs.

Eiropas Investīciju fonds

Eiropas Investīciju fonds, kura galvenais akcionāri ir EIB (gan-
drīz 60%) kopā ar Eiropas Komisiju (30%) un banku un finansu
iestāžu grupu, specializējas uz riska kapitālu, MVU garantijām un
konsultatīvo pakalpojumu sniegšanu. EIF darbojas caur apmē-
ram 350 finanšu starpniekiem, izmantojot savus resursus un tos 
līdzekļus, kurus tam piešķīrusi EIB, Eiropas Komisija, un nesen arī
Vācijas Ekonomikas un Darba Ministrija. Fonda darbību nosaka
divi mērķi: pirmkārt un galvenokārt kalpot Eiropas politikas 
mērķiem, kā arī gūt finansiālo peļņu saviem akcionāriem. 2004.
gada beigās EIF apvienotā portfeļa vērtība sasniedza tuvu
10,5 miljardus EUR.  

Kopā ar Eiropas Investīciju bankas resursiem Fonds kopš 2000.
gada ir nodrošinājis apmēram 4 miljardus EUR kapitāla investī-
cijām strauji augošajos inovatīvajos MVU, tādējādi veidojot 
pamatu Lisabonas darba kārtības izpildei. EIF veicina inovācijas 
arī ar Tehnoloģiju Nodošanas Paātrināšanas (Technology Transfer
Accelerator) projektu, kas ir izveidots sadarbībā ar Eiropas 
Komisiju un EIB, lai kompensētu investīciju trūkumu. Šim nolūkam
Fonds ir uzsācis jaunu ieguldījumu mehānismu, kas ir vērsts uz
pētniecības un attīstības komercializācijas finansēšanu.

EIF riska kapitāla operācijas 

2004.gadā EIF riska kapitāla operāciju kopsumma sastādīja 358 mil-
jonus EUR, kuru veidoja 15 darījumi Itālijā, Spānijā, Francijā, Apvie-
notajā Karalistē un Vācijā, kā arī vairākas operācijas jaunajās dalīb-
valstīs.

Saskaņā ar pašreizējiem riska kapitāla tirgus noteikumiem, privāto
ieguldītāju līdzdalība joprojām paliek sadrumstalota. EIF stabilā
klātbūtne tirgū pastiprina valsts finansējuma nozīmi sarežģītu tirgus
apstākļu laikā. Tas palīdz piesaistīt privātā sektora finansējumu, jo
īpaši kopš tā laika, kad EIF savā darbībā īpašu uzmanību sāka pievērst
MVU vērtībām un labai pārvaldīšanai.
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2004.gadā EIF paplašināja savu investīciju politiku, iekļaujot
finansējumu uzņēmumiem, kuri ir vidējas vai vēl tālākas attīstības
stadijā, taču tā kredītportfelis joprojām tiek virzīts uz tādu uzņēmu-
mu finansēšanu, kuri ir agrīnajā tehnoloģijas attīstības stadijā
(galvenokārt IKT un zinātnēs par dzīvību).

MVU garantijas

EIF darbības otro pusi veido garantiju sniegšana MVU kredīt-
portfeļiem, kas ir finanšu institūciju vai valsts garantiju iestāžu 
rīcībā. Pildot savas garantēšanas funkcijas, EIF piedāvā divas
galvenās pakalpojumu līnijas: kredītu nodrošināšana un kredītu 
apdrošināšana vai pārapdrošināšana (ieskaitot mikro kredītus). 

2004.gadā EIF noslēdza 40 garantiju operācijas par kopējo summu 
1,45 miljardi EUR. Šo summu veidoja 750 miljoni EUR, kas pared-
zēti ikgadējai programmai uzņēmumiem un uzņēmējdarbībai
(Multi-annual Programme for Enterprise and Entrepreneurship,
MAP); šīs programmas izpildi EIF vadīja Eiropas Komisijas uzde-
vumā. Īpaša MAP mērķa iezīme ir garantiju shēmu (vai banku tajās
valstīs, kur nav garantiju shēmu) stimulēšana sniegt vairāk aizde-
vumu MVU, vai arī noteikt labākus aizdevuma nosacījumus vai
mazākas nodrošinājuma prasības, pretī uzņemoties daļu no
paredzamajiem zaudējumiem līdz iepriekš atrunātiem griestiem. 
Šādu operāciju skaits jaunajās dalībvalstīs un kandidātvalstīs
2004.gadā bija īpaši liels.

Kredītu palielināšanas operācijas 2004.gadā kopsummā sas nied-
za 697 miljonu EUR. Tās kalpoja aizņēmumu finansēšanai MVU,
veicinot riska pārcelšanu no bankām - aizdevuma izsnied-
zējām - uz kapitāla tirgu ar nodrošinājuma palīdzību.

EIF konsultatīvie pakalpojumi

Jaunos konsultatīvos pakalpojumu EIF uzsāka 2002.gada
beigās un tas ietvēra tehniskās palīdzības un konsultatīvo
pakalpojumu sniegšanu iestādēm, izmantojot EIF zināšanas un
pieredzi darbā ar riska kapitālu un MVU kredītportfeļa garantijām.
Šo pakalpojumu mērķis ir palīdzēt radīt labvēlīgus investīciju
mehānismus un uzlabot MVU piekļūšanu finansējumam. 
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Sadarbība ar banku sektoru

EIB Grupa strādā ciešā sadarbībā ar banku sektoru; tas attiecas 

gan uz aizņēmumiem kapitāla tirgos, gan arī uz kreditēšanu un

garantiju sniegšanu.

Kopā ar banku sektoru EIB Grupa izvērš daudzveidīgu un efektīvu 
finanšu produktu spektru. 

EIB globālie aizdevumi, kas ir nozīmīgs instruments mazāka mē-
 roga investīciju nostiprināšanai, pašlaik ir izvietoti apmēram
200 bankās un citās finanšu iestādēs gan ES, gan arī ārpus tās
robežām. Ietekmējot vietējā finanšu sektora attīstību, šie aizde-
vumi rada iespēju MVU un vietējām varas iestādēm uzturēt 
ciešas saiknes ar bankām. Globālo aizdevumu piedāvājums 
tiek arvien paplašināts, lai aptvertu arī reģionālās bankas (reali-
zējot mērķi atbalstīt investīcijas mazāk labvēlīgās teritorijās) un
specializētākus starpniekus, piemēram, vides aizsardzības, audio-
vizuālajā un augsto tehnoloģiju sektorā.

EIB sniedz arī līdzfinansējumu vidēja un liela mēroga projektiem. 
Papildinot banku sektora devumu, EIB finansējums, galvenokārt
ilgtermiņa un nereti arī strukturēta un pastarpināta finansējuma
veidā, kalpo uzņēmumiem pieejamā finansējuma avotu un formu 
dažādošanai, tādējādi optimizējot to attīstības plānus. Cenšoties 
paplašināt savu produktu diapazonu, lai apmierinātu ekono-
miskās vajadzības, EIB, sadarbībā ar saviem partneriem Eiropas
banku sektorā, ir ieviesusi arī tādu aizdevumu paveidu kā grupu
aizdevumus vidēja lieluma uzņēmumiem, kurus tā izsniedz caur
finanšu starpnieku organizācijām. 

Visbeidzot, darbojoties gan Eiropas Savienības ietvaros, gan arī
ārpus tās, EIB ir labi sagatavojusies strādāt tandēmā ar banku 
sektoru, atbalstot galveno dalībnieku grupu stratēģijas, sekmējot 
to projektus Eiropas Savienībā, kā arī tiešās ārvalstu investīcijas 
valstīs, kuras nav ES sastāvā.
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Cilvēkresursi

Finansējuma piešķiršana investīcijām veselības aprūpē un izglītībā ir bijusi viena no Bankas darbības jomām kopš 1997.gada, kad

Amsterdamas Padome lūdza Banku paplašināt kreditēšanas sfēru, aptverot arī cilvēkresursus. Sākumā šis finansējums darbojās tikai

Eiropas Savienībā, bet vēlāk iespējas pretendēt uz aizdevumiem tika pakāpeniski paplašinātas uz toreizējām kandidātvalstīm, Rietumu 

Balkāniem, Vidusjūras reģionu, Āfrikas, Karību un Klusā okeāna valstīm un Dienvidāfriku.

2004.gadā, piesaistot aizdevumus vairāk nekā 4,4 miljardu EUR
vērtībā ES-25 valstīs, cilvēkresursi ir kļuvuši par vienu no Bankas 
galvenajām prioritātēm. Tiek lēsts, ka maza un vidēja mēroga
investīcijas cilvēkresursos, kas tiek finansētas caur globālajiem
aizdevumiem, veidoja vēl papildus 1,1 miljardu EUR.

Parasti EIB kreditē cilvēkresursus atbalstošo materiālo infra-
struktūru – skolas, universitātes (izglītošanu un pētniecību),
laboratorijas, klīnikas, slimnīcas, kā arī primārās un sociālās 
aprūpes tīklus. Tomēr palielinās arī nemateriālo investīciju 
kreditēšana, piemēram, studentu kredītu shēmas, kā arī pētnie-
cība un attīstība universitātēs un slimnīcās.

Galvenie no 36 projektiem, kuri 2004.gadā saņēma finansējumu,
bija šādi būvniecības projekti:

• reģionālā mātes un bērnu klīnika Lincā, Austrijā  (20 miljoni
EUR)

• skolas un dienas bērnudārzi Vantā, Somijā (12 miljoni EUR)

• sociālās aprūpes centri veciem un nespējīgiem cilvēkiem
Biskajas provincē, Spānijā ( 36 miljoni EUR)

Banka cieši sadarbojas ar Eiropas Komisiju veselības aprūpes un
izglītības jomā. Risinot izglītības jautājumus, tā uztur ciešus
kontaktus arī ar ESAO (OECD). Kopā ar Pasaules Banku tā veica
augstākās izglītības sistēmas izpēti Polijā (skat. tālāk). Veselības
aprūpes sektorā EIB ir viena no Eiropas veselības aprūpes sistēmu 
un politikas observatorijas (European Observatory on Health
Systems and Policies, EOHSP) un ES veselības īpašuma tīkla
(EU Health Property Network, EuHPN) dibinātājiem (kopā ar
Pasaules Veselības organizāciju, Pasaules Banku, vairākām
valdībām, nevalstiskajām u.c. organizācijām).
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EIB un Pasaules Banka par augstāko izglītību Polijā

2004.gadā EIB un Pasaules Banka publicēja ziņojumu “Augstākā izglītība Polijā”.
Šī apvienotā pētījuma galvenais mērķis bija iztirzāt būtiskus augstākās izglītības 
jautājumus Polijā un sniegt ieteikumus, kā uzlabot izglītības pakalpojumu kvalitāti
un pieejamību.

Lai gan kopš deviņdesmito gadu sākuma ir daudz paveikts, lai pielāgotu Polijas 
augstākās izglītības sistēmu cilvēkresursu prasībām atvērtā un konkurētspējīgā
ekonomiskajā vidē, tomēr vēl daudz jādara, lai nodrošinātu Polijas augstākās izglī-
tības sistēmas lielāku atbilstību prasībām, ko progresīviem cilvēkresursiem izvirza
globāla mēroga konkurētspējīga, uz zināšanām balstīta ekonomika un mainīgais
darbaspēka tirgus. 

Ziņojums iesaka sniegt Polijas studentiem labākas zināšanas zinātnes disciplīnās, kā
arī nodrošināt tehnoloģisko un uzņēmējdarbības kompetenci. Turklāt izglītības un
mācību sistēmai jāizaudzina skolu un augstskolu absolventi, kuri būtu ieguvuši tādu
kompetenci un dzīvei nepieciešamās prasmes kā problēmu risināšana, darbs 
komandā, saziņas prasme un tehnoloģijas zināšanas,
kā arī iemaņas komercdarbībā un tajā nepieciešamā
spēju uzņemties risku.

Kā parasts EIB praksē, ziņojuma sagatavošana bija
saistīta ar investīciju plāna ieviešanu. 2003.gadā
EIB piešķīra Polijai 500 miljonu EUR lielu ietvara
aizdevumu, paredzot ievērojamu šā investīciju 
finansējuma daļu piešķirt Polijas izglītības un
pētniecības, kā arī attīstības sektoram. Šis dokuments
nosaka tās jomas un darbības, kuras ir piemērotas 
līdzfinansējumam, ko veic ar nolūku paātrināt 
reformu un modernizēt augstāko izglītību un uz
universitātes bāzes darbojošās pētniecības un
attīstības sistēmas.

Šis ziņojums bija pirmais EIB un Pasaules Bankas kopīgi veiktais sektora pētījums. Tas
ir labs piemērs tam, kā divas bankas, kopā strādājot, var dot ieguldījumu kādas valsts
cilvēkresursu attīstībā. 
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FEMIP: Vidusjūras reģiona sadarbības stiprināšana

Finansējums Eiro-Vidusjūras investīcijām un Partnerībai (FEMIP) palīdz desmit Eiropas Savienības Vidusjūras partnervalstīm veikt 

ekonomisko un sociālo modernizāciju un uzlabot reģionālo integrāciju, sagatavojoties Eiro-Vidusjūras brīvās tirdzniecības zonas 

izveidošanai līdz 2010.gadam.

2004.gadā FEMIP saņēma aizdevumus 2,2 miljonu EUR vērtībā. Tas bija arī pirmais gads, kad Vidusjūras partnervalstīm tika piešķirti

FEMIP Tehniskās palīdzības atbalsta fonda līdzekļi.

Spēcīgs politiskais un finansiālais atbalsts 

Saistības izveidot brīvās tirdzniecības zonu teritorijā starp Eiropas

Savienību un Vidusjūras partnervalstīm prasa ne tikai lielu

finansiālu atbalstu, bet arī stingru politisko nostāju. Šī iemesla dēļ

un arī tās sekmīgo aktivitāšu atzīšanai pirmajā darbības gadā,

2003.gada novembrī ECOFIN Padome lūdza Bankai vēl vairāk

nostiprināt FEMIP. Banka ātri atsaucās uz šo uzdevumu un Pa-

domes lūgumu pilnībā īstenoja 2004.gada laikā.

Speciāla FEMIP pakete (Special FEMIP Envelope, SFE) 100 miljonu
EUR vērtībā no Bankas rezervēm tika pievienota Vidusjūras
reģiona esošajam finansējumam, kas ļāva veikt plašākas riska
sadalīšanas operācijas līdz 500 miljoniem EUR. Speciālās FEMIP
paketes operācijas dos Bankai iespēju finansēt noteiktas privātā
sektora operācijas Vidusjūras partnervalstīs, kurām ir augstāks
riska līmenis par EIB “standartos” pieņemtajām.   

Lai finansētu tehniskās palīdzības politikas izstrādi reģionā, kā arī
riska kapitāla operācijas, 2004.gada beigās tika izveidots arī
FEMIP Trasta Fonds (FEMIP Trust Fund), kura pašreizējā vērtībā
ir 30 miljoni EUR. Trasta fonds daļēji papildina tos resursus, ku  rus 
piešķir FEMIP Tehniskās palīdzības atbalsta fonds (FEMIP Technical
Assistance Support Fund), kurš tika izveidots 2003.gadā, bet 
darbību pilnā apjomā uzsāka 2004.gadā. Šī fonda mērķis ir
palīdzēt institūcijām, kuras atbalsta Vidusjūras reģiona projektus,
uzlabot projektu sagatavošanas un ieviešanas procesu. Periodā
no 2003. līdz 2006.gadam FEMIP Tehniskās palīdzības atbalsta
fondam no EU MEDA tiks piešķirti 105 miljoni EUR.

Citā aspektā nostiprinātā FEMIP iezīme ir dialoga uzlabošana par
strukturālās reformas procesiem visā reģionā ar mērķi nostiprināt 
privātā sektora darbības vidi, kā arī koordinēt projektus un
ziedotājus. Lai īstenotu šo mērķi, 2004.gadā tika izveidota Finanšu
Ministru Komiteja, kura plāno sanākt reizi gadā. Tā tiek papildināta
ar augsta līmeņa ekspertu sagatavošanas grupu, kas tiekas div reiz
gadā.   

Vidusjūras valstis
2004.gadā izsniegtie aizdevumi

(milj.)

no kuriem-
Pašu riska

resursu 
kapitālsKopā

Ēģipte  688

Turcija  655

Maroka  241 10

Sīrija  200

Tunisija 184

Libāna 105

Jordānija 100

Alžīrija 13

Vidusjūras grupa 4 4

Vidusjūras 2 190 14
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Pirmā Ministru tikšanās, kurā kopā sanāca Eiropas Savienības un
Vidusjūras partnervalstu Ekonomikas un Finanšu Ministri, notika
2004.gada jūnijā Aleksandrijā, Ēģiptē. Lai sagatavotu nākošo
ministru tikšanos 2005.gada jūnijā Marokā, tika organizētas divas
augsta līmeņa ekspertu sanāksmes – 2004.gada oktobrī Ams-
terdamā un 2005.gada sākumā Luksemburgā. Tiek prognozēts,
ka laika gaitā šīs ministru tikšanās izvērtīsies par “Vidusjūras
ECOFIN Padomi”.

Ceturtais un pēdējais nostiprinātā FEMIP elements, kas balstīja
Bankas darbību Vidusjūras partnervalstīs, bija pastāvīgas fizis kas 
klātbūtnes iedibināšana Vidusjūras reģionā. Pirmais ‘reģionālais’
birojs Kairā tika atvērts 2003.gadā un galvenokārt apkalpoja Tuvo
Austrumu valstis. Pirmais “vietējais”birojs tika atklāts Tunisā 2004.
gada beigās, bet otrā “vietējā” biroja atklāšana plānota Rabatā
2005.gada vidū. 

Reģionālās darbības sekmes  

FEMIP tika izveidots 2002.gadā ar mērķi sniegt tiešu finansiālu
atbalstu privātajam sektoram, kā arī radīt “veicinošu vidi”, kurā
privātais sektors varētu uzplaukt.

Novirzot apmēram trešdaļu no kopējā kreditēšanas apjoma –
760 miljonus EUR – reģiona privātā sektora attīstībai un atliku šās
divas trešdaļas infrastruktūras attīstības atbalstīšanai, FEMIP 2004.
gadā sasniedza savus mērķus. Atbalsts privātajam sektoram
izpaudās kā:

• tiešie ārzemju ieguldījumi Alžīrijā un Ēģiptē,

• globālie aizdevumi maziem un vidējiem uzņēmumiem Ēģiptē,
Libānā, Tunisijā un Turcijā.

Infrastruktūras kreditēšana koncentrējās enerģētikas sektorā
(768 miljoni EUR), transporta nozarē (660 miljoni EUR) un vides
aizsardzībā (190 miljoni EUR). FEMIP aizdevumi tika piešķirti:

• enerģijas ražošanai un gāzes pārvadei/sadalei Ēģiptē, Jordā-
nijā, Marokā un Sīrijā,

• transporta infrastruktūras uzlabošanai Ēģiptē, Tunisijā un
Turcijā,

• ūdensapgādes un attīrīšanas finansēšanai Libānā, Marokā un
Tunisijā.

Līdz gada beigām 20 līgumi bija parakstīti arī ar speciālis tiem –
konsultantiem FEMIP Tehniskās palīdzības atbalsta fonda ietva-
ros par kopēju summu 13,8 miljoni EUR. Līdzekļi galvenokārt
tika izmantoti pētījumiem par investīciju efektivitātes palielinā-
šanu vides aizsardzībā, infrastruktūrā un cilvēkresursos.
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FEMIP nākotne

Lūdzot Bankai nostiprināt FEMIP 2003.gadā – tikai vienu gadu
pēc darbības uzsākšanas –ECOFIN Padome pasvītroja Bankas 
lomu Eiro-Vidusjūras partnerības stiprināšanā. Kopš FEMIP
izveidošanas 2002.gadā Bankas ikgadējais kreditēšanas apjoms 
ir bijis apmēram 2 miljardi EUR gadā un kopš tā laika nepārtraukti
audzis. Ir paplašinājies Bankas rīcībā esošais reģiona finanšu
instrumentu spektrs un tālāk attīstījies arī dialogs starp Eiropas 
Savienību un Vidusjūras partnervalstīm.  

2006.gada beigās, balstoties uz nostiprinātās FEMIP snieguma
novērtējumu un tam sekojošām konsultācijām ar Vidusjūras
partnervalstīm, Eiropas Padome pieņems lēmumu par to, vai
FEMIP būtu jāturpina pastāvēt tā pašreizējā formātā.
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Vidusjūras valstis
2000-2004: 8 miljardi EUR

FEMIP atbalsta sociālo mājokļu projektus Marokā

Bankas pirmais aizdevums sociālo mājokļu celtniecībai Vidusjūras
reģionā tika parakstīts 2004.gadā Marokā. 71 miljonu EUR lielais
aizdevums palīdzēs likvidēt pilsētu graustu rajonus, uzlabot nabadzīgo
kvartālus, nodrošinot pamata ērtības, un samazināt sociālo mājokļu
deficītu Marokā.

Projekts ietilpst programmā “Lielpilsētas bez graustiem” (Cities without Slums), kura paredz uzbūvēt
100 000 zemu izmaksu mājokļus gadā. FEMIP ietvaros ir izstrādāta koordinēta pieeja sadarbībā ar (i) Francijas 
attīstības aģentūru (AFD), kura šobrīd gatavo papildu shēmu, (ii) Pasaules Banku, kura izstrādā projektu
institucionālās reformas atbalstam šajā sektorā un (iii) Eiropas Komisiju, kura ir iekļāvusi šo nabadzīgo mitekļu
rajonu likvidēšanu savās 2005. un 2006.gada prioritātēs.

Šī projekta ietvaros, FEMIP sekmēs viena no ANO Tūkstošgades attīstības mērķa – nodrošināt vides ilgt spēju
– sasniegšanu, ievērojami uzlabojot vismaz 100 miljonu graustu iemītnieku dzīves apstākļus līdz 2020.gada
beigām. 
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Sadarbība ar citām partnervalstīm

Plašākā kontekstā Eiropas Savienības attīstības atbalsta un sadarbības politikas ietvaros, EIB finansē projektus visā pasaulē: Āfrikā, Karību 

jūras un Klusā okeāna valstīs, Dienvidāfrikā, Rietumu Balkānos un Krievijā, kā arī Āzijā un Latīņamerikā. Lai sagatavotu kandidātvalstis 

iestājai Eiropas Savienībā, Banka finansē projektus arī Rumānijā un Bulgārijā.

Āfrikas, Karību un Klusā okeāna valstis (ĀKK) un Aizjūras zemes 
un teritorijas (AZT)

Kopš 2003.gada Bankas darbība ĀKK valstīs tiek veikta saskaņā ar
Kotonū nolīgumu (ACP-EU Cotonou Agreement), kurš paredz
piešķirt aizdevumus 1,7 miljardu EUR kopsummā no Bankas pašas
līdzekļiem un līdz 2,2 miljardiem EUR no Investīciju finansējuma,
kuru periodā no 2003.līdz 2007.gadam finansē Eiropas Attīstības 
Fonds, bet pārvalda EIB. Saskaņā ar Investīciju finansējumu
EIB izvieto daudzveidīgus riska sadales instrumentus atbilstoši
stratēģijai, kas vērsta uz tādu privātā sektora un sabiedrisko
infrastruktūras projektu atbalstīšanu, kuri veicina privātā sektora
investīcijas. Investīciju finansējums ir apgrozības fonds, kas
ienākošos līdzekļus tālāk iegulda jaunos projektos ĀKK valstīs.

Banka ir izsniegusi ĀKK valstīm finansējumus 440 miljonu EUR
vērtībā, no kuriem 337 miljoni EUR tika izsniegti izmantojot 
Investīciju finansējumu. 185 miljoni EUR tika novirzīti privātajam
vai komerciāli pārvaldītam publiskajam sektoram un 255 miljoni
EUR – finanšu sektoram (bankām, riska kapitālam un mikro-
kredītiem) MVU, galvenokārt privātā sektora uzņēmumu,
atbalstīšanai.

Galvenie aizdevumi:

• 90 miljoni EUR tika novirzīti, lai izveidotu EUROPEAN
FINANCING PARTNERS S.A. (EFP), Luksemburgā izvietotu
uzņēmumu, kurš saskaņo investīcijas EDFI (divpusējās
Eiropas attīstības finanšu institūcijas) privātā sektora
projektu finansēšanai ĀKK valstīs.

• 8 miljonu USD līdzdalība otrajā Āfrikas izrakteņu ieguves
fondā (African Lion Mining Fund) kopā ar Proparco
(Francija), AuSelect Limited (Austrālija) un Investec Bank
Limited (Dienvidāfrika) daļēji, lai atbalstītu jauniz-
veidotos izrakteņu ieguves uzņēmumus.

• 54,6 miljonu EUR aizdevums tika parakstīts ar Rietum-
āfrikas Attīstības Banku (West African Development
Bank), ieskaitot 25 miljonu EUR garantiju finansējumu,
kas bija pirmā šāda veida operācija Investīciju finan sē-
juma darbības ietvaros.

ĀKK-AZT
2004.gadā izsniegtie aizdevumi

(milj.)

no kuriem-
Pašu riska

resursu 
kapitālsTotal

Āfrika  295  247

Rietumāfrika 147  122

Dienvidu un Indijas okeāna 81  67

Austrumāfrika 57  48

Centrālā un Ekvatoriālā 10 10

Karību jūras baseina  33  25

Klusā okeāna 12  6

Multi-reģionālie 100 100

ĀKK-AZT 440  378
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Dienvidāfrika

EIB izsniedza 100 miljonus EUR Berg Water projektam, kas ir
liels ūdensapgādes uzlabošanas un nodrošināšanas projekts
3,2 miljoniem Keiptaunas apkaimes iedzīvotāju.

Rietumu Balkāni

2004.gadā EIB izsniedza rekordlielu aizdevumu summu -
461 miljonu EUR – Rietumu Balkānu valstīm. Lai uzlabotu sakarus
ar Eiropas Savienību, Banka atbalstīja investīcijas Horvātijas,
Serbijas un Melnkalnes transporta infrastruktūrā. Pirmais šāds 
strukturālais aizdevums vietējām pašvaldībām vides aizsardzības 
plānu ieviešanai tika izsniegts Horvātijā. Mazie un vidējie
uzņēmumi saņēma finansiālu atbalstu Serbijā un Melnkalnē. 
Vlorē, Albānijā, Banka finansēja spēkstacijas būvi, kas deva pla-
šāku ieguldījumi visā Balkānu energosistēmā.

Turpmākajos gados EIB turpinās sniegt atbalstu un pilnveidot 
reģionālo un municipālo infrastruktūru (transports, enerģētika
un vide). Plānots palielināt palīdzību privātajam sektoram un
vairāk aizdevumu novirzīt investīcijām veselības un izglītības 
projektos.

Balkānu valstis
2004.gadā izsniegtie aizdevumi

Kopā

Serbija un Melnkalne  226

Horvātija 195

Albānija 40

Balkāni 461

• 22,5 miljonu EUR aizdevums tika piešķirts jaunai SNIM
(Société Nationale Industrielle et Minière) spēkstacijai
Mauritānijā, kopā ar daļas iegādi 5 miljonu USD vērtībā
uzņēmumā, kas tika izveidots ar mērķi izstrādāt eko-
nomiski- tehnisko pamatojumu dzelzs rūdas atradņu
tālākai izpētei reģionā.   

2004.gadā tika veiks nozīmīgs sagatavošanās darbs 
jau nu EIB pārstāvniecību atvēršanai: Rietumāfrikas re-
ģionam - Dakārā, Senegālā; Austrumāfrikai un Centrāl-
āfrikai - Nairobi, Kenijā; un Dienvidāfrikas un Indijas 
okeāna reģionam - Pretorijā, Dienvidāfrikā. Tās uzsāka
darbu 2005.gada sākumā. Pašlaik tiek pētītas iespējas 
atvērt pārstāvniecības Karību jūras un Klusā okeāna
reģionā. 

Krievija

EIB darbības Krievijā pašlaik regulē pirmais mandāts, lai
izsnieg tu aizdevumus 100 miljonu EUR vērtībā vides projektiem
Baltijas jūras piekrastē, jo īpaši Sanktpēterburgas un Kaļiņingradas 
apkaimē. 2003.gadā tika parakstīs aizdevums notekūdeņu
attīrīšanas projektam Sanktpēterburgā. Šī projekta līdzfinan sē-
tāji bija ERAB un Ziemeļvalstu Investīciju Banka. Otru aizdevumu,
kas bija paredzēts plūdu barjeras izbūvēšanai Sanktpēterburgā,
apstiprināja 2004.gadā, taču tā parakstīšana ir paredzēta 2005.
gada laikā.

2004.gada decembrī ECOFIN Padome izdeva jaunu Kopienas
garantiju, lai nodrošinātu papildu aizdevumu līdz 500 miljoniem
EUR Krievijā, Baltkrievijā, Moldovā un Ukrainā.
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Āzija un Latīņamerika
2004.gadā izsniegtie aizdevumi

(milj.)

Total

Latīņamerika  167

Meksika  70

Brazīlija 57

Panama 41

Āzija  66

Filipīnas  66

Āzija un Latīņamerika  233

Kandidātvalstis

Bulgārija un Rumānija piesaistīja aizdevumus vairāk nekā 119 mil-
jonu EUR vērtībā. Banka atbalstīja mazas caur globālajiem aizde-
vumiem sniegtas investīcijas, īpaši MVU, kopsummā par 20 miljoniem
EUR Bulgārijā un 50 miljonus EUR Rumānijā. Bulgārijai Banka aiz-
deva vēl 20 miljonus EUR apvienotā auto/dzelzceļa tilta būvei pār
Danubi. 29 miljonu EUR aizdevums tika ieguldīts municipālajos
ūdenssaimniecības infrastruktūras projektos Rumānijā.

Āzija un Latīņamerika (ĀLA)

2004.gadā aizdevumi projektiem Āzijā un Latīņamerikā sas-
niedza 233 miljonus EUR, no kuriem 167 miljoni EUR tika novir -
zīti trijiem projektiem Latīņamerikā (Brazīlija, Meksika un
Panama) un  66 miljoni EUR diviem projektiem Filipīnās. EIB
aizdevumu mērķis ir paplašināt Eiropas uzņēmumu un banku 
starptautisko klātbūtni, atbalstot tādus projektus, kas dod abpu-
sēju labumu gan Āzijas un Latīņamerikas valstīm, gan arī Eiropas 
Savienībai. Kopš savas darbības aizsākuma 1993.gadā Āzijas 
un Latīņamerikas valstīs Banka ir parakstījusi apmēram 80 aizde-
vumus par kopējo summu, kas pārsniedz 3,5 miljardus EUR.

Viņa Ekselences Malāvijas Republikas Prezidenta Dr.Bingu wa Mutharika vizīte.
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EIB kā vadošs starptautiskais aizņēmējs

Finansēšanas stratēģija 2003.gadā veicināja ievērojamu aizņēmumu pieaugumu – par 18%, sasniedzot 50 miljardus EUR. Banka darbojās 

arī kā celmlauzis, attīstot jaunas ilgtermiņa aizņēmumu jomas, aizsākot AAA – reitinga emisiju jaunās valūtās un atdzīvinot izlaidi

potenciālos tirgus segmentos. Ilgstošs atbalsts no suverēno ES akciju turētāju paplašinātās bāzes, kas ir galvenie Bankas augstākās 

pakāpes AAA kredītvērtējuma nodrošinātāji, joprojām bija galvenais stūrakmens, kas noteica Eiropas konsolidēto vērtspapīru neatkarīgā

emitenta statusu. Arī tirgus reakcija uz Bankas finansēšanas darbībām 2004.gadā apliecināja, ka Banka turpina nostiprināt suverēnā

obligāciju emitenta pozīcijas.

Pārskats par rezultātiem

Banka nodrošināja 50 miljardus EUR ar 282 darījumiem 15 valū tās.
Aizņēmumi EUR (17,4 miljardi EUR vai 35% no kopējā finansējuma) 
un USD (22 miljardi USD / 17,9 miljardi EUR ekvivalents vai 36%) 
veidoja lielāko darījumu daļu (pirms mijmaiņas darījumiem).
GBP obligāciju apjoms sasniedza 6,5 miljardus GBP / 9,6 miljardus
EUR (19% no kopējā finansējuma). Tādējādi 90% finansējuma bija
Bankas trīs galvenajās valūtās (EUR, GBP, USD). Ievērojama valūtu
diversifikācija turpinājās līdz ar aizņēmumiem 12 papildu valūtās 
(10% no finansējuma), ietverot jauno ES dalībvalstu un
kandidātvalstu valūtas (BGN, HUF, MTL, PLN, SIT), papildus Eiropas
valūtu (SEK), kā arī Japānas (JPY), Āzijas/Klusā okeāna valstu
(AUD, HKD, NZD), Kanādas (CAD) un Dienvidāfrikas (ZAR)
valūtas.

Kopējais aizņēmumu apjoms EUR palika stabils (17,4 miljardi EUR),
bet bija vērojams liels pieaugums – līdz 4,7 miljardiem EUR
(salīdzinot ar 0,8 miljardiem EUR 2003.gadā) – mērķaizņēmumu
apjomā. Ievērojamais kopējā finansējuma apjoma pieaugums 
izskaidrojams galvenokārt ar aizņēmumu pieaugumu USD
(+62% USD līdz 22 miljardiem USD, +44% EUR ekvivalentos) un
GBP (+33% līdz 6,5 miljardiem GBP / 9,6 miljardiem EUR). Gan
USD, gan arī GBP obligācijām, lielākais pieauguma avots bija
noteikta mērķa augsti likvīdās obligācijas (benchmark), kuru
apjoms vismaz dubultojās katrā valūtā (attiecīgi līdz 14,5 mil-
jardiem USD un 5,9 miljardiem GBP). Arī USD veikto strukturēto
aizņēmumu pieaugums bija ievērojams, dubultojoties līdz
5,1 miljardam USD. Kopējie strukturētie aizņēmumi pieauga līdz
9,9 miljardu EUR ekvivalentam (2003: 9,3 miljardu EUR ekvivalents)
147 darījumos.

Parakstītie aizdevumi 2004.gadā (miljonos EUR)

Pirms mijmaiņas
darījumiem

Pēc mijmaiņas 
darījumiem

EUR 17 373 34,8% 22 355 44,8%

CZK 522 1,0%

GBP 9 583 19,2% 5 497 11,0%

HUF 880 1,8% 77 0,2%

MTL 23 0,0%

PLN 203 0,4% 251 0,5%

SEK 329 0,7% 165 0,3%

SIT 17 0,0%

Kopā ES-25 28 408 57% 28 868 58%

AUD 1 065 2,1%

BGN 51 0,1%

CAD 193 0,4%

HKD 67 0,1%

JPY 1 418 2,8%

NZD 329 0,7%

USD 17 863 35,8% 20 777 41,7%

ZAR 474 0,9% 220 0,4%

Kopā ārpus ES 21 460 43% 20 997 42%

Kopā 49 868 100% 49 865 100%
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Konsekventa un inovatīva stratēģija

Īstenojot savu finansēšanas stratēģiju, EIB turpināja demons trēt
konsekvences un novatorisma pieeju. Benchmark programmās 
tas izpaudās tādējādi, ka liela uzmanība tika pievērsta izpildes
kvalitātei un sekundārā tirgus sniegumam, kas palīdzēja EIB
obligācijām saglabāties kā vērtībai, un atbalstīja nepārtrauktu
augsti likvīdu mērķa obligāciju (benchmark) emisiju Bankas trijās 
galvenajās valūtās. Turklāt Banka izmantoja arī iespējas, ko
piedāvāja fiksēta ienākuma obligāciju emisija noteiktai
mērķauditorijai un strukturēta emisija plašā valūtu spektrā. 2004.
gadā finansēšanas stratēģija veicināja ievērojamu emisiju 
pieaugumu.

Mērķobligāciju (Benchmark) ienesīguma līkņu turpmākā
attīstība

EIB ir vienīgais starptautiskais aizņēmējs, kurš emitē augsti likvīdās 
noteiktam mērķim paredzētās obligācijas (benchmark) visā
ienesīguma līknes spektrā tādās valūtās kā EUR, USD un GBP. 
Šo obligāciju emisija trijās galvenajās valūtās 2004.gadā
pastiprināja likviditāti un piedāvāja lielāku atmaksas termiņu
dažādību.

Attiecībā uz emisijām EUR, pilnīgi jaunu 15 gadu termiņa
mērķobligāciju EARN (Euro Area Reference Note) emitēšana
4 miljonu EUR vērtībā radīja ilgtermiņa mērķobligāciju segmentu
veidošanos līdzās vadošajiem suverēnajiem emitentiem, no jauna
apliecinot Bankas piederību suverēnajai klasei. Gan 15 gadu
termiņa obligāciju emisija, gan arī 3 gadu EARN mērķobligāciju 
emisija 5 miljardu EUR vērtībā, kas noslēdzās 2004.gadā, lielā
mērā sekmēja investoru bāzes diversifikāciju Eiropā gan no
ģeogrāfiskā viedokļa, gan arī attiecībā uz 15 gadu obligāciju
emisiju, kas piesaistīja ilgtermiņa investorus – apdrošinātājus un
pensiju fondus. 2004.gada beigās EARN mērķobligāciju 
ienesīguma līkne ietvēra 13 obligācijas ar termiņiem no 2005.
gada līdz 2020.gadam ar kopējo parāda summu virs 63 miljardiem
EUR. Šis joprojām ir visplašākais likmju spektrs starp šķietami –
suverēnajiem emitentiem.  

Attiecībā uz Sterliņu mārciņām (GBP) Banka turpināja būt vadošais 
pirmās šķiras valsts vērtspapīru (Gilt) papildinātājs, aizņemot 
apmēram 12% no visām fiksēta ienākuma vērtspapīru emisijām. 
2004.gadā Banka turpināja īstenot stratēģiju, kas paredzēja
nostiprināt mārciņu līkni ar jaunu dzēšanas termiņu un lielākas 

likviditātes nodrošināšanu apgrozībā esošajām obligācijām. 
Plašais dzēšanas termiņu spektrs – 16 dažādi termiņi no 2005.
gada līdz 2054.gadam – raksturo EIB plašo piedāvājumu GBP
vērtspapīru tirgū.

Attiecībā uz USD, Bankai bija unikālas pozīcijas starptautisko
aizņēmēju vidū, piedāvājot visu galveno mērķobligāciju termiņu
emisiju, laižot tirgū sešas jaunas globālās emisijas kopsummā par 
14,5 miljardiem USD caur darījumiem ar 2, 3, 5 un 10 gadu termiņu
vērtspapīriem un obligācijām, kuras var dzēst pirms termiņa. EIB
joprojām palikusi kā lielākais un pastāvīgākais USD obligāciju
emitents starptautiskajā tirgū un ir vienīgais savā kategorijā, kurš
piedāvā tik plašu ienesīguma līkni ar termiņa diapazonu no 2005.
gada līdz 2014.gadam.

Attīstība un diversifikācija

Ilgtermiņa obligāciju emitēšana spēlēja lielu lomu attīstībā,
pievēršoties segmentiem ar ierobežotu suverēnu emitentu klātbūtni
vai augstas kvalitātes alternatīvu piedāvājumu trūkumu
ieguldītājiem. Aptuveni 25% no kopējā finansējuma bija ar termiņu
desmit gadi vai vairāk, un aptvēra 10 valūtas. Svarīgākās emisijas
bija 15 gadu EUR mērķobligāciju emisija, 10 gadu USD mērķobligāciju 
emisija, GBP 50 gadu, CAD 40 gadu, JPY 10 gadu ar inflācijai saistīta
emisija un Slovēnijas tolāra 10 gadu obligāciju emisija.

Vēl viena svarīga attīstības joma bija emisijas jauno ES dalībvalstu
un kandidātvalstu valūtās kopsummā, kas ekvivalenta 1,2 mil-
jardiem EUR. Šajā reģionā Banka ne tikai nostiprināja likviditāti
un piedāvāja plašākas termiņu variācijas, bet emitēja arī obligācijas
trīs jaunās valūtās (Maltas lira, Slovēnijas tolārs un Bulgārijas leva) 
un visos gadījumos bija pirmais AAA kategorijā vērtētais 
suverēnais emitents, kas nav attiecīgās valsts valdība. Reģiona
emisiju lielākā daļa bija veiktas HUF (75% vai 880 miljonu EUR
ekvivalents) un PLN (17% vai 203 miljonu EUR ekvivalents). Tāpat 
kā iepriekšējos gados Banka bija lielākais emitents reģionā,
neskaitot vietējos suverēnos emitentus.

Galvenie diversifikācijas paraugi attiecībā uz produktiem 2004.
gadā bija vērtspapīri ar peldošo likmi 3 miljardi EUR vērtībā,
kas bija lielākā šāda veida emisija, TEC 10 tirgus atdzīvināšana ar 
15 gadu termiņa darījumu 1 miljarda EUR vērtībā, kā arī pirmā
JPY inflācijai piesaistīto vērtspapīru emisija, ko neveica Japānas 
valdība. Arī sterliņu mārciņās Banka gandrīz divkāršoja inflācijai
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Aizņēmumu attīstība 2001-2004

EUR USD GBP pārējās

piesaistīto emisiju apjomu līdz 350 miljoniem GBP, lai nodrošinātu
vairumu valstiski-privātās partnerības projektus Apvienotajā
Karalistē. 

Diversifikāciju raksturoja arī darbības plašā valūtu un tirgu spektrā. 
Zviedrijas kronu tirgū Banka izveidoja lielāko 10 gadu SEK eiro-
obligāciju apjomu (2,5 miljardi SEK / 274 miljoni EUR). No Āzijas 
valstīm Japānas tirgus saglabājās kā lielākais finansējuma avots

gan emisijām JPY (jo īpaši Samurai obligācijas) un ārzemju valūtās 
(Uridaši obligācijas) AUD un NZD. Atsevišķos tirgos izvēles kār tībā
Bankas emisija aktivizēja zināmus tirgus segmentus, jo īpaši
AUD (divas standarta iekšējās Kangaroo obligāciju emisijas) un
CAD (40 gadu termiņa rekords). Banka vairāk nekā divas reizes
palielināja arī Dienvidāfrikas randa obligāciju emisiju līdz
3,9 miljardiem ZAR (474 miljoni EUR), stiprinot savas pozīcijas kā
lielākais ārzemju emitents. Turpmāk diversifikāciju paplašināja arī
sintētiskā Turcijas liras obligāciju emisija, kur naudas plūsma ir
izteikta USD.

Banka dažādoja arī savu ieguldītāju bāzi. Ārpus Eiropas tirgus arī
ASV ieguldītājos izvietoto USD obligāciju apjoms pieauga gadā
sasniedzot vidēji vienu trešdaļu no USD mērķobligāciju emisijām,
kas izvietotas ASV kontos.

Godalgotā Kapitāla tirgus komanda
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Tirgus atzinība

Tirgus atzinību Bankas aizņēmumu stratēģijai un darbībām 2004.
gadā ilustrēja plašais apbalvojumu klāsts, raksturojot tirgus
dalībnieku reakciju. No publikācijas IFR redzams, ka EIB saņēma
galveno godalgu starp aizņēmējiem visās aktīvu kategorijās
globālā mērogā, nosaukumu ‘Borrower of the Year 2004’, kā
arī atsevišķas godalgas kā labākais aizņēmējs Eiropā aģentūru/
starptautisko kredītiestāžu globālajā konkurencē. Turklāt, Bankas 
15 gadu EUR mērķobligācijas (benchmark) saņēma IFR balvu par
labāko obligāciju emisiju starptautiskā kredītiestāžu/suverēno
emitentu/aģentūru konkurencē. Bankai tika piešķirti dažādi
apbalvojumi aptaujā, kuru tirgus dalībniekiem organizēja
Euroweek, ieskaitot apbalvojumus ‘Most Impressive Borrower’ un
‘Most Innovative Borrower’, kā arī ‘Deal of the Year’. Arī no Euro-
money Banka saņēma apbalvojumu ‘Best Supranational Borrower 
in Western Europe’.



Korporatīvā pārvaldība
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Sadarbība ar Padomi

2004.gadā Banka turpināja regulāri dot ieguldījumu ECOFIN
Padomes darbā, piedaloties Padomes sanāksmēs un sniedzot 
savas zināšanas un pieredzi kapitālieguldījumu jomā, kas ir
pieejama ne tikai ECOFIN sagatavošanas iestādēm, bet arī
vairākām komitejām un darba grupām, kuras koordinē un
sagatavo pārējo Padomes struktūru darbu.

ECOFIN veltītajās prezentācijās Banka ziņoja par savu ieguldī-
ju mu Eiropas izaugsmes iniciatīvā un EIB aktualitātēm finansē-
šanas jomā, īpaši attiecībā uz Viseiropas tīklu projektiem un
ieguldījumiem, kurus nosaka Bankas 2010. gada Inovācijas ini-
ciatīva.

2004. gada pavasarī Eiropas Padome uzsvēra Bankas pastā-
vīgo nozīmi Lisabonas procesā. Apstiprinot tīru tehnoloģiju
svarīgo ieguldījumu sinerģiju pilnīgā izmantošanā starp
komercdarbības un vides sektoriem, Eiropas Padome apsveica
Eiropas Komisijas Vides tehnoloģiju rīcības plānu (Commission’s
Environmental Technologies Action Plan) un aicināja Banku 
mobilizēt finanšu instrumentu klāstu, lai veicinātu vides 
uzlabošanas iespējas, kas kalpotu Lisabonas stratēģijas ekono-
misko un sociālo mērķu sasniegšanai.

Padome ir vērsusies pie EIB arī pēc palīdzības ārējo politiku 
īstenošanā. Tas īpaši attiecas uz ārējās kreditēšanas pilnvarām un
sevišķi uz jauno paplašināto kreditēšanas mandātu Krievijā,
Baltkrievijā, Ukrainā un Moldovā.

Sadarbība ar Eiropas Komisiju

Sadarbība starp Komisiju un EIB ir nepārtraukts process. 2004.
gada laikā Kopīgā darba grupa (Joint Working Party), kas izvei-
dota, lai pārskatītu un koordinētu šo sadarbību, sāka īstenot savus
pirmos secinājumus, kas tika apstiprināti 2004.gada februārī
Komisijas locekļu un EIB Vadības komitejas ikgadējā sanāksmē.

Procedūru un darba procesu aspektā sadarbība starp EIB Grupu
un dažādajiem Komisijas dienestiem sākas ar vispārējās politikas 
formulēšanu un dialogu starp abām institūcijām un turpmāk
izplešas valsts vai sektoru stratēģijās un programmās caur iegul-
dījumiem individuālo projektu līmenī.

Šāda sadarbība (darba procedūru līmenī) turpmāk tika vēl pas-
tiprināta ar noteikumu izveidošanu ikdienas divpusējai saziņai
dienestu līmenī, darbojoties ar konkrētiem projektu priekš liku m-
iem. 2004. gadā Banka ar Komisiju saskaņoja arī aktualizētas 
konsultāciju procedūras attiecībā uz globāliem un vidēja lieluma
uzņēmumu finansēšanas aizdevumiem saskaņā ar EIB Statūtu
21. pantu. Šo vienošanos veicināja tas, ka Banka pēc Eiropas Komi-
sijas 2003. gada 6. maija Ieteikuma 2003/361/EK bija apstiprinājusi
jauno MVU definīciju un ieviesusi aizdevumus vidēja lieluma uzņē-
mumu atbalstam. Saskaņā ar savu caurspīdīguma politiku Banka
šāda veida vienošanās un Saprašanās Memorandus ar Eiropas 
Komisiju ievieto savā mājas lapā.

EIB Grupas produktu apvienošana ar finansējumu no ES budžeta
tiek veikta, lai optimizētu dotāciju un aizdevumu resursu attiecību 
un nodrošinātu vislabāko nodokļu maksātāju naudas izlietojumu.
To var panākt līdzsvarojot Kopienas dotāciju līdzekļus no EIB un
galu galā arī citu partneru finanšu resursiem, tādējādi nodrošinot
papildus stimulu dalībvalstīm un citiem labuma guvējiem īstenot 
ES politikas. Mehānismi ietver ES budžeta izlietošanu, lai sniegtu 
finansiālo atbalstu garantijas shēmām, riska kapitāla un tehniska
atbalsta sniegšanu no ES budžeta un arvien biežāku vēršanos pēc
palīdzības pie EIB kā tehniskā konsultanta. Tādu finanšu produktu
izvietošana, kas apvieno EIB un budžeta resursus, pieaug arī
darījumos ārpus ES, piemēram, Finansējums Eiro-Vidusjūras

Partneris Eiropas institūcijām
un starptautiskajām finanšu institūcijām

Kā Kopienas ilgtermiņa finansēšanas institūcija EIB darbojas, pamatojoties uz vadlīnijām, kuras noteikuši tās akcionāri Valdes un Eiropas 

Padomes forumos. Tādēļ būtiski svarīgs ir pastāvīgs dialogs ar Eiropas institūcijām, kuras sagatavo, ierosina un lemj par ES politikām.
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ieguldījumiem un partnerības (FEMIP), kurā riska kapitāls, tehniskā
palīdzība, procentu subsīdijas un budžeta garantijas atbalsta
EIB vadītās darbības.

Dažādas formas no resursu kopīgas plānošanas, ko izmanto
konkrētu ES politiku atbalstam, kalpo arī, lai palielinātu pieejamo
resursu atdevi, ko nodrošina ar koordināciju, aizņemtā kapitāla
un pašu resursu līdzsvarošanas, kā arī stimulu radīšanas. Izcils 
piemērs ir reģionālās palīdzības plānošana saskaņā ar EIB
Strukturālo programmu aizdevumiem, ar kuru palīdzību EIB
operācijas atbalsta ikgadējo ieguldījumu programmas, kuras 
dalībvalstīs vada valsts institūcijas, saskaņā ar ES ekonomiskās un
sociālās vienotības mērķiem. Šāda kreditēšana parasti ir cieši
saistīta ar operācijām, kuras atbalsta Kopienas Atbalsta iekārtas
Struktūrfondu ietvaros.

Dialogs ar Eiropas pilsoņu vēlētajiem pārstāvjiem

Pēc vēlēšanām 2004. gada jūnijā Eiropas Parlamentam pievienojās
ievērojams skaits jaunpienācēju no jaunajām un vecajām
dalībvalstīm. Pamata instruktāža par EIB Grupas darbību tika
sniegta daudziem EP locekļiem. EIB Grupa turpināja savu dia-
logu ar Parlamentu, apmeklējot parlamentāro komiteju 
sanāksmes, sevišķi Ekonomisko un Monetāro lietu, Budžetu,
Reģionālās politikas un Transporta komiteju, un veidoja tiešus
kontaktus ar EP locekļiem. Pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma
tika iesniegts detalizēts papildus ziņojums par EP dažādo
ieteikumu īstenošanu kopā ar informāciju par caurspīdīgumu,
pārvaldību, vides politiku un MVU atbalstu. Arī ekspertu
uzklausīšanas laikā, kuru organizēja EP Ekonomisko un Monetāro
lietu komiteja, EIB prezidents Filips Meištats sniedza detalizētu
informāciju par EIB ieguldījumu Lisabonas darba kārtības
īstenošanā.

Turpinot 2001. gadā sākto dialogu starp Banku un Eiropas 
Ekonomikas un Sociālo lietu komiteju (EESC), EIB Prezidents
uzrunāja arī komitejas plenārsēdi, lai sniegtu informāciju par 
EIB ieguldījumu Lisabonas stratēģijā. Komitejas izpētes grupas 
locekļi noorganizēja tikšanos ar EIB direktorātiem Luksemburgā
par EIB lomu valstiskajās- privātajās partnerattiecībās. Komiteja
tika arī uzaicināta piedalīties EIB tikšanās ar nevalstiskām
organizācijām.

Visbeidzot, papildinot šo visaptverošo dialogu ar vadošajiem
politikas veidotājiem Eiropas Savienībā, EIB tikās ar Reģionu
komiteju, lai iepazīstinātu to ar savu ieguldījumu transporta
infrastruktūras finansēšanā.

EIB Viceprezidents Filips de Fontens Vive Kurtass, Pasaules Bankas Prezidents
Džeims Volfensons un EIB Prezidents Filips Meištats.
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Partnerība ar citām starptautiskajām finanšu institūcijām

Lai palielinātu savas darbības efektivitāti ārpus Eiropas Savienības,
EIB veica īpašus pasākumus, lai pastiprinātu savu sadarbību ar 
citām starptautiskajām finanšu institūcijām, sevišķi ERAB (īpaši
Balkānos un Krievijā), Pasaules Bankas Grupu (World Bank Group)
un Āfrikas Attīstības Banku (AfDB).

Rietumu Balkānos augsts koordinācijas līmenis starp ziedotājiem
reģionā tika sasniegts jau, pateicoties Infrastruktūras vadības 
grupai, kura apvieno ekspertus no Eiropas Komisijas, Pasaules
Bankas, ERAB, Eiropas Attīstības bankas padomes un EIB.

Vidusjūras reģionā labāku koordināciju veicinās kopīgais Sapra-
šanās Memorands, kuru 2004.gada maijā parakstījusi Ei ro pas 
Komisija, Pasaules Banka un EIB.

Citos reģionos ārpus ES partnerattiecības ar starptautiskajām un
Eiropas divpusējām institūcijām palīdz nodrošināt saskaņotu un
konsekventu mijiedarbību. Partnerattiecību diapazons ir, sākot
no neformālām regulārām sanāksmēm personāla līmenī, regulāru
informācijas apmaiņu un koordinētām procedūrām darbā ar
attiecīgajām iestādēm, līdz formāla Saprašanās Memoranda
parakstīšanai. 

Lai panāktu strauju progresu sava jaunā mandāta īstenošanā
attiecībā uz Krieviju, Ukrainu, Moldovu un Baltkrieviju, EIB paziņoja
par savu nodomu 2004. gada novembrī parakstīt sagatavoto

EIB Viceprezidente Izabella Martina Kastelia un Amerikas Attīstības bankas 
Prezidents Enrike V. Iglesias Vienošanās Memoranda parakstīšanā starp
EIB un AAB. 

Saprašanās Memorandu starp Eiropas Komisiju, Pasaules Banku 
un ERAB par sadarbību attiecībā uz jaunajām neatkarīgajām
valstīm. 2004. gada 13. decembrī Banka parakstīja arī Saprašanās
Memorandu ar Amerikas Attīstības Banku (Inter-American Deve-
lopment Bank), nosakot sadarbības jomas un veidus Latīņamerikā. 
Banka patlaban strādā arī pie tā, lai tālāk uzlabotu sadarbību ar 
Āfrikas Attīstības Banku Vidusjūras un Sub-Sahāras reģionā.
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Caurspīdīgums un atbildība

Lai saskaņotu savu korporatīvo darbības plānu ar vispārpieņemto praksi, pēdējos gados Eiropas Investīciju banka ir īstenojusi augsta

līmeņa politikas, stratēģijas un procedūras.

Stratēģisks mērķis

EIB Korporatīvais darbības plāns veidots ap diviem galvenajiem
stratēģiskajiem mērķiem: sniegt visām Bankas operācijām
pievienoto vērtību, kā arī nodrošināt caurspīdīgumu un atbildību 
ar ārējās saziņas palīdzību. 2004. gadā Banka guva ievērojamu
progresu šo svarīgo mērķu īstenošanā.

Bankas caurspīdīguma politikas vadošie principi tika noteikti
dokumentā “Caurspīdīgums – ziņojums un izredzes”, kas EIB mājas 
lapā bija publicēts 2004.gadā. Šis dokuments sniedz pārskatu par 
Bankas publiskās informācijas politiku un ierosina plaša spektra
uzlabojumus. Otrs galvenais dokuments, kurš arī ir publicēts
Bankas mājas lapā 2004.gadā, ir “Ziņojums par EIB pārvaldību”. 

Tiek ierosināts jaunu pasākumu kopums, no kuriem daudzi jau ir 
īstenoti:

• Plašāka informācija par korporatīvo pārvaldību, ētiku un
atalgojumu

Tagad un turpmāk tiks publicēta informācija par citiem
Direktoru Padomes locekļu ieņemamajiem amatiem; tiks
publiskota informācija par viņu atturēšanos no balsošanas
interešu konflikta gadījumos; parakstīta deklarācija par Vadības 
komitejas locekļu finanšu interesēm un piemērojamiem
uzvedības kodeksiem; tiek atklāta informācija par Direktoru
padomes un Revīzijas komitejas locekļu atalgojumu, kā arī
informācija par augstākā līmeņa vadības prēmēšanas sistēmu; 
tiek publiskoti arī darbinieku pensiju plāna noteikumi un
darbinieku pabalsti, piemēram, apdrošināšana un komandējumu
nauda.

• Svarīgi dokumenti un informācija finanšu pārskatu un kontroles
un novērtēšanas jomās tiek nodota sabiedrības vērtējumam

Šie dokumenti ietver pusgada konsolidētās, nerevidētās 
bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina kopsavilkumus;
Revīzijas komitejas gada pārskatus; Iekšējās revīzijas statūtus;
informāciju par krāpšanas novēršanas pasākumiem (kas 
saskaņoti ar OLAF un Komisijas Juridisko dienestu); plašāka
informācija par kredītriska un tirgus riska politikām un
informācija par vadības kontroles struktūru.

• Informācijas publiskošana par bankas darbību
Projektu saraksts, ja vien tas nav aizliegts likumīgi konfiden-
ciālu iemeslu dēļ, Bankas mājas lapā atspoguļo visus finan-
sēšanai apsvērtos projektus. Īpaša uzmanība tiek veltīta, lai
sarakstā būtu iekļauti visi projekti, kas veicami ārpus ES; visi
valsts sektora projekti neatkarīgi no to ģeogrāfi skās atrašanās 
vietas; visi projekti, par kuriem piedāvājumu konkursa
sludinājumi ir publicēti ESOV vai kad jau ir publicēts vides
ietekmes novērtējuma (EIA) pieprasījums. Informācija par
projektiem ietver to vides ietekmes novērtējuma kopsavilkuma
daļu, kura nesatur tehniska rakstura informāciju, vai, ārpus ES
īstenotiem projektiem, – vides ietekmes ziņojumu, kā arī saiti
uz attiecīgiem EIA dokumentiem un iepirkuma paziņojumiem. 
Ietvara līgumi ar partnervalstīm tiek publiskoti, ja to atļauj
juridiskās struktūras un banku sektora ierobežojumi.

• Banka apsver iespēju turpmāk, galvenokārt ar mājas lapas
palīdzību, izvērst izvēlētās politikas sabiedrisku apspriešanu.
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Attiecības ar nevalstiskajām organizācijām

Lielāks caurspīdīgums veicina arī dialogu ar civilo sabiedrību, īpaši
ar nevalstiskajām organizācijām (NVO), kuras kā sabiedrības 
interešu grupas dod vērtīgu ieguldījumu politikas izstrādāšanā. 
Tās palīdz nodrošināt, lai tādas institūcijas kā EIB būtu atsaucīgākas
un vairāk apzinātos vietējas problēmas, un var sniegt noderīgu 
papildu informāciju attiecībā uz projektiem. 

Svarīgs elements attiecībās starp EIB un NVO ir semināri, kas tiek
organizēti divreiz gadā. Tie dod iespēju EIB speciālistiem un
attiecīgajām NVO pārrunāt kopīgi interesējošus jautājumus.
Semināri tiek organizēti reģionālā mērogā, lai dotu iespēju it
īpaši vietējām/reģionālām NVO tikties ar EIB darbiniekiem. EIB
semināru dalībnieku vidū var būt arī Vadības komitejas un
Direktoru padomes locekļi. EIB un NVO runātāju uzstāšanās
materiāli tiek publicēti Bankas mājas lapā. 2004.gadā Banka
noorganizēja semināru Varšavā, turpretī otrs, Dienvidāfrikā
plānotais seminārs, tika atlikts līdz 2005. gadam.

EIB darbinieki piedalās NVO organizētos pasākumos. 2004.gadā
EIB piedalījās CEE Bankwatch Network organizētā Pasaules 
konferencē par atjaunojamo enerģiju Bonnā un divos EIB veltītos 
semināros, kurus kopīgi organizēja Eiropas Parlamenta locekļi un
NVO. EIB pārstāvji un Polijas NVO tikās divreiz, lai pārrunātu EIB
finansēto otro aizdevumu programmu Polijas plūdu bojājumu
novēršanai, kas angliski pazīstama ar nosaukumu “Polish Flood
Damage Reconstruction II Loan”.

Revīzija, kontrole un novērtēšana

Kontroles funkcijas nav atdalāmas no labas pārvaldības prakses.
Visa EIB darbība ir pakļauta kontrolei, kura noteikta ar likumu,
balstoties uz iekšējiem organizatoriskiem noteikumiem, vai kuru 
īsteno ārējās neatkarīgās kontroles iestādes.

Revīzijas komitejas izveidošana EIB ir noteikta ar likumu un ir
pakļauta Valdei un ES dalībvalstu Finanšu Ministriem. Tā pārbauda,
vai Bankas operācijas tiek veiktas saskaņā ar procedūrām, kas 
noteiktas statūtos un reglamentā un vai tiek pienācīgi veikta
uzskaite. Ārējo revidentu firma Ernst & Young palīdz Revīzijas 
komitejai izpildīt tās uzdevumu. EIB Iekšējās revīzijas dienests
pastāvīgi uzrauga iekšējās kontroles sistēmas un darba proce-
dūras. Riska pārvaldības direktorāts uzrauga kredīta, tirgus un
darbības riskus, turpretim Vadības kontrole koncentrē uzmanību 

uz procesu, kad stratēģija tiek pārvērsta mērķos un darbības 
plānos. 2004. gadā Banka radīja speciālu Atbilstības biroju, kura
uzdevums ir nodrošināt, lai Banka ievērotu visus piemērojamos 
likumus, noteikumus, uzvedības kodeksus un vispārpieņemtās
prakses standartus.

Operāciju novērtēšanas dienests veic ex post novērtējumus un
koord inē  pašnovēr tēšanas procesu Bankā .  Novēr tē jot 
raksturojošus Bankas finansētos projektus un programmas izlases
veidā, tā mudina institūciju mācīties no pieredzes un paaugstināt
tās pievienoto vērtību. Ex post novērtēšanas ziņojumi tiek
publicēti Bankas mājas lapā saskaņā ar tās caurspīdīguma politiku.
2004. gadā Operāciju novērtēšana veica ex post novērtējumus
par EIB finansējumu aviolīnijām, lidostu infrastruktūrai un
globālajiem aizdevumiem saskaņā ar Vidusjūras mandātiem.
2005. gada sākumā Iekšējā revīzija un Operāciju novērtēšana tika
apvienota vienā Ģenerālinspektorātā, kas apvieno abas galvenās 
neatkarīgās, ex post kontroles nodaļas vienā nodaļā.

Eiropas Revīzijas palāta pārbauda, kā tiek izlietoti Kopienas līdzekļi,
kurus saskaņā ar mandātu pārvalda EIB. Banka cieši sadarbojas ar
Eiropas Korupcijas novēršanas biroju OLAF un Eiropas Ombudu. 
Saskaņā ar “Labas administratīvas rīcības kodeksu EIB darbiniekiem
attiecībās ar sabiedrību” Banka 2004. gadā izveidoja formālu
sūdzību izskatīšanas mehānismu, kas nodrošina, lai visas sūdzības
nonāktu ģenerālsekretāra uzmanības lokā.
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2004 1 259

2003 1 213

2002 1 113

2001 1 097

2000 1 033

EIB darbinieku skaits

EIB Grupas administrācija un personāls

Centieni veicināt atklātību un atbildību turpināja raksturot Bankas darbību tās personāla politikas jomā 2004.gadā. Liels uzsvars tika

likts uz personāla informēšanu un saziņu gan iekšēji, gan arī uz ārpusi. Banka ir centusies arī uzlabot savas vides kvalitāti arodveselības,

kā arī darba un privātās dzīves līdzsvara aspektā.

Jaunu darbinieku pieņemšana un paplašināšanās

Ar Eiropas Savienības paplašināšanos, jaunu darbinieku pie-
ņemšanai ir bijusi paaugstinātas aktivitātes joma. Jauno dalīb-
valstu organizētie darbā pieņemšanas pasākumi palīdz Bankai
īstenot savu apņemšanos nodrošināt līdzsvarotu personāla
papildinājumu. Bankas darbaspēka resursi papildinājās līdz
1259 darbiniekiem, un tas bija par 3,8% vairāk salīdzinājumā ar
2003.gadu. No jaunajām dalībvalstīm darbā tika pieņemti
39 darbinieki.

Personāla sadarbība

2004. gadā tika uzsvērta arī personāla sadarbības nozīme, kas ir
svarīga modernai organizācijai. Personāla daļa, kā viens no Ban-
kas galvenajiem dienestiem, bija galvenais partneris Bankas
centrālo dienestu veiktajā konsultatīva rakstura personāla izpētes 
pasākumā, kas ietvēra arī jautājumu par personāla daļas sniegto
pakalpojumu efektivitāti. Šis pārskats, kuru ir plānots atkārtot arī
nākamajos gados, iespējams nodrošinās personāla daļai galvenos 
personāla snieguma rādītājus un nodrošinās Bankai līdzsvarotu
analīzi un novērtējumu. Arī citās jomās tika veikti pasākumi, lai
uzlabotu informācijas nodošanu darbiniekiem un veicinātu viņu 
ieinteresētību iestādes vispārējo mērķu īstenošanā un darbībā, it
īpaši, veidojot uzņēmuma iekštīklu un publicējot personāla
informācijas brošūras un biļetenu.

Citas politikas

Banka īpašu uzmanību ir veltījusi tādu politiku izveidošanai un
īstenošanai, kuras nodrošina taisnīgu attieksmi pret tās dar-
biniekiem visos aspektos. Banka ir pastāvīgi pildījusi savas
saistības attiecībā uz vienlīdzīgu iespēj nodrošināšanu. Kopīga
veselības un darba drošības komiteja pārrauga visus jautājumus 
saistībā ar darbinieku veselību un labklājību. Personāla daļa ir
sākusi risināt tādus jautājumus kā stress darbavietā un nepies-
mēķēta, “tīra gaisa” politika. Tā ir veicinājusi arī konfidenciālas 
konsultantu grupas izveidi, kura konsultē savus kolēģus personī-
gos jautājumos saistībā ar cieņpilnu attieksmi darba vietā. Kopīgās
komitejas pensijas un veselības apdrošināšanas jautājumu 
risināšanā ir turpinājušas darbu, lai atrastu savstarpēji pieņemamus
veidus kā modernizēt personālam piedāvāto pakalpojumu un
labumu klāstu. Kopumā sarunas ar darbinieku pārstāvjiem un
dažādajām darba grupām notiek sadarbības veidā.

Personāla izaugsme

Balstoties uz 2003.gadā ieliktajiem pamatiem, Banka ir koncen-
trējusi uzmanību uz diviem svarīgiem personāla un individuālās 
izaugsmes jautājumiem: uzsākt efektīvas karjeras izaugsmes
politikas definēšanas procesu un vadības grupas kompetences
nostiprināšanu ar Vadības prasmju attīstības programmu, kas
tagad tiek paplašināta attiecībā uz augstākā līmeņa profesionālo
personālu.
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Darbinieku pārstāvība

Bankas personāla jautājumus kopīgi risina Personāla daļa
(Human Resources Department) un Darbinieku pārstāvju kolē-
ģija (College of Staff Representatives) regulārās personāla daļas
vadības sanāksmēs kopā ar darbinieku pārstāvjiem caur konkrēta
mērķa darba grupām un kopīgām komitejām. 2004. gadā
apvienotās Veselības apdrošināšanas shēmas un Pensiju shēmas 
komitejas veica īpaši lielu darbu, turpinot saskaņot šo abu
labklājības shēmu uzskaites metodes ar Eiropas vispārpieņemtās
prakses tendencēm. No visām darba grupām īpaši jāpiemin tā,
kura nodarbojas ar personāla darba noteikumiem Bankas jaunajās 
pārstāvniecībās ārpus Eiropas Savienības.

Vienlīdzīgas iespējas

Apvienotā vienlīdzīgu iespēju komiteja (COPEC) uzrauga vien-
līdzīgo iespēju politikas īstenošanu karjeras izaugsmes, dar bā
pieņemšanas, apmācības un sociālās labklājības infrastruktūras 
realizēšanā. 

2004.gadā COPEC nosvinēja savu 10.gadadienu un parakstīja
atjaunotu COPEC Konvenciju. 2004.gada beigās Personāla daļa
sniedza Vadības komitejai ziņojumu par sieviešu vienlīdzīgām
iespējām. Vadības komiteja pieņēma tās ieteikumus, kas ietvēra
ārēja konsultanta nolīgšanu, lai tas sniegtu konsultācijas par
dzimumu līdzsvara jautājumiem un izstrādātu rīcības programmu 
2005.līdz 2009.gadam.
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EIB pārvaldes institūcijas

Valdi veido Ministri, kurus izraudzījusi katra no 25 dalībvalstīm,
un parasti tie ir Finanšu Ministri. Tā nosaka kredītpolitikas vadlī-
nijas, apstiprina gada pārskatus un bilanci, lemj par Bankas 
līdzdalību finansēšanas operācijās ārpus Eiropas Savienības, kā
arī par kapitāla palielināšanu. Valde ieceļ Direktoru padomes,
Vadības komitejas un Revīzijas komitejas locekļus.

Direktoru padomei ir izņēmuma pilnvaras pieņemt lēmumus
par aizdevumiem, garantijām un aizņēmumiem. Raudzīdamās,
lai Banka tiktu pienācīgi vadīta, tā nodrošina, ka Banka tiek
pārvaldīta, ievērojot Līguma (Treaty) noteikumus, Statūtus un
vispārējos Valdes locekļu norādījumus. Tās locekļus ieceļ Valde
uz atjaunojamu piecu gadu periodu, sekojot dalībvalstu veiktajai
nominācijai, un tie atskaitās vienīgi Bankai.

Padomē ir 26 direktori; katra dalībvalsts nominē vienu direktoru 
un vienu direktoru nominē Eiropas Komisija. Padomē ir arī
16 aizstājēji, un tas nozīmē, ka daži no šiem amatiem valstu
grupām būs kopīgi.

Turklāt, lai paplašinātu Padomes profesionālo kompetenci
noteiktās jomās, tā varēs pieņemt maksimāli 6 ekspertus
(3 direktorus un 3 aizstājējus), kuri piedalīsies Padomes sanāks -
mēs konsultatīvā statusā bez balsstiesībām.

Lēmumi tiek pieņemti ar vairākumu, kuru veido vismaz viena
trešdaļa balsstiesīgo locekļu, kuri pārstāv vismaz 50% parakstītā
kapitāla.

Vadības komiteja ir pastāvīga Bankas koleģiāla izpildinstitūcija.
To veido deviņi locekļi. Saskaņā ar prezidenta pilnvarām un
Direktoru Padomes uzraudzību tā pārrauga EIB ikdienas vadību,
sagatavo direktoru lēmumus un nodrošina to īstenošanu. Priek-
šsēdētājs vada Direktoru Padomes sanāksmes. Vadības komitejas 
locekļi atskaitās vienīgi Bankai; viņus pēc Direktoru Padomes 
priekšlikuma uz atjaunojamu sešu gadu periodu ieceļ Valde.

Revīzijas komiteja ir neatkarīga institūcija, kura ir tieši pakļauta
Valdei un atbildīga par to, ka Bankas darbība un uzskaite tiek
veikta atbilstošā veidā. Laikā, kad Direktoru Padome apstiprina
finanšu pārskatus, Revīzijas komiteja sniedz par tiem savus
atzinumus. Revīzijas komitejas pārskatus par tās iepriekšējā gada
darba rezultātiem nosūta Valdei kopā ar Direktoru Padomes gada
ziņojumu.

Revīzijas komitejā ir trīs locekļi un trīs novērotāji, kurus Valdes 
locekļi ieceļ uz trīs gadu pilnvaru laiku.

Noteikumi, kas reglamentē šīs institūcijas, ir izklāstīti Bankas Statūtos un Reglamentā. EIB pārvaldības institūciju locekļu saraksti un viņu curricula vitae (CV)
kopā ar papildus informāciju par atalgojuma kārtību, tiek regulāri aktualizēta un ievietota Bankas mājas lapā: www.eib.org.

Revīzijas komiteja
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Vadības komiteja

EIB kapitāla klasifikācija

0 10 000 000 000 20 000 000 000

Summa (EUR) %

Vācija 26 649 532 500 DE 16,284

Francija 26 649 532 500 FR 16,284

Itālija 26 649 532 500 IT 16,284

Apvienotā Karaliste 26 649 532 500 GB 16,284

Spānija 15 989 719 500 ES 9,770

Beļģija 7 387 065 000 BE 4,514

Nīderlande 7 387 065 000 NL 4,514

Zviedrija 4 900 585 500 SE 2,994

Dānija 3 740 283 000 DK 2,285

Austrija 3 666 973 500 AT 2,241

Polija 3 411 263 500 PL 2,084

Somija 2 106 816 000 FI 1,287

Grieķija 2 003 725 500 GR 1,224

Portugāle 1 291 287 000 PT 0,789

Čehijas Republika 1 258 785 500 CZ 0,769

Ungārija 1 190 868 500 HU 0,728

Īrija 935 070 000 IE 0,571

Slovākijas Republika 428 490 500 SK 0,262

Slovēnija 397 815 000 SI 0,243

Lietuva 249 617 500 LT 0,153

Luksemburga 187 015 500 LU 0,114

Kipra 183 382 000 CY 0,112

Latvija 152 335 000 LV 0,093

Igaunija 117 640 000 EE 0,072

Malta 69 804 000 MT 0,043

Kopā 163 653 737 000 100,000

Kapitāls: Katras dalībvalsts daļu Bankas kapitālā aprēķina atbilstoši
tās ekonomiskajam ieguldījumam Eiropas Savienībā (izteikts IKP)
iestāšanās brīdī. 

Kopumā Bankas parakstītā kapitāla vērtība pārsniedz 163,6 mil-
jardus EUR.
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EIB Vadības komiteja
Vadības komitejas locekļi un to uzraudzības pienākumi

Filips MEIŠTATS (Philippe Maystadt)
Bankas Prezidents un Direktoru 
Padomes priekšsēdētājs

– Attiecības ar Eiropas institūcijām
– Institucionālie jautājumi, vispārējā stratēģija
– Ģenerālinspektors, kura pakļautībā ir Finanšu 

direktors, Iekšējā revīzija, Saskaņošanas biroja
vadītājs 

– Budžeta komitejas vadītājs
– Kredītrisks
– Cilvēkresursi
– ERAB Valdes loceklis 

Volfgangs ROTS
(Wolfgang Roth)

Viceprezidents

– Finansēšanas operācijas Vācijā,
Austrijā, Ungārijā, Slovēnijā,
Bulgārijā, Rumānijā un Turcijā

– Informācijas un komunikācijas 
politika

– Vienlīdzīgu iespēju politika
– Galvenā biroja paplašināšanās 

un ēkas
– EIB pārstāvis ERAB Valdē
– Apvienotās vienlīdzīgu iespēju 

komitejas (COPEC) 
priekšsēdētājs 

– EIB Mākslas komitejas 
priekšsēdētājs 

– Finansēšanas operācijas Spānijā,
Beļģijā, Portugālē, Luksemburgā,
Āzijā un Latīņamerikā

– Strukturētās finanses un jaunie
finansēšanas instrumenti; 
Nodrošinājums

– Juridiskie jautājumi (darbības aspekti)
– Sadarbība ar bankām IDB un AsDB
– MVU finansēšana

Izabella MARTINA KASTELIA
(Isabel Martín Castellá)

Viceprezidente

Pīters SEDGVIKS
(Peter Sedgwick)
Viceprezidents

– Finansēšanas operācijas Apvienotajā
Karalistē

– Vides aizsardzība
– Attiecības ar NVO; Atklātība un

pārskatāmība
– Darbības riski
– Iekšējā un ārējā revīzija un sakari ar

Revīzijas Komiteju 
– Atbilstība
– Sakari ar Eiropas Revidentu palātu 
– Sakari ar Eiropas biroju cīņai pret 

krāpšanu (OLAF)
– EIF Direktoru padomes loceklis

– Finansēšanas operācijas Francijā,
Maghreb un Mashreq valstīs, Izraēlā un
Gazas sektorā/West  
Bank

– Finansējums Eiro-Vidusjūras investīcijām
un partnerībai (FEMIP)

– Finanšu politika
– Kapitāla tirgi
– Resursu pārvalde

Filips de FONTENS VIVE KURTASS
(Philippe de Fontaine Vive Curtaz)

Viceprezidents

Džerlando DŽENUARDI
(Gerlando Genuardi)
Viceprezidents

– Finansēšanas operācijas Itālijā,
Grieķijā, Maltā un
dienvidrietumu Balkānu valstīs 

– Budžets
– Grāmatvedība un finanšu riska

kontrole
– Informācijas tehnoloģijas

Sauli NĪNISTO
(Sauli Niinistö)
Viceprezidents

– Finansēšanas 
operācijas Zviedrijā,
Somijā, Lietuvā,
Latvijā, Norvēģijā,
Islandē, Krievijā un
Ukrainā

– i2i programma
– Operāciju ex post 

novērtēšana
– Ekonomiskie un finanšu 

pētījumi
– Sadarbība ar

Ziemeļvalstu Investīciju 
Banku (NIB)

– EIF Direktoru padomes 
loceklis

– Finansēšanas operācijas Polijā, Čehijas 
Republikā un Slovākijā

– Viseiropas tīkli
– Sadarbība ar Eiropas Komisiju un

pēciestāšanās jautājumi

Ivans PILIPS
(Ivan Pilip)

Viceprezidents

Torstens GERSFELTS
(Torsten Gersfelt)

Viceprezidents

– Finansēšanas operācijas Nīderlandē, Dānijā, Īrijā,
ACP valstīs un Dienvidāfrikā

– Kotonū nolīguma Investīciju finansējums
– Ex ante projektu novērtēšana
– Reģionālā attīstība
– Globālie aizdevumi (vispārīgie aspekti) 
– Profesionālā apmācība
– Sadarbība ar AfDB
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Ģenerālsekretariāts 
un Juridiskā daļa

Eberhards ULMANS (Eberhard UHLMANN)
Ģenerālsekretārs un ģenerālpadomnieks juridiskajos 
jautājumos

u Starpinstitucionālie jautājumi un
Briseles birojs
Dominiks de KREIENKŪRS

 (Dominique de CRAYENCOUR)
Direktors

“ Pārvaldes institūcijas, Sekretariāts,
Protokola nodaļa
Hugo WESTMANS (Hugo WOESTMANN)
Direktora vietnieks

“ Audita nodaļa, EIB Grupas attīstības nodaļa
Helmuts KURTS (Helmut KUHRT)

“ Resursu pārvalde un paplašināšanās 
Ferdinands SASSENS (Ferdinand SASSEN)

“ Institucionālie jautājumi
Evelīna PORTO (Evelyne POURTEAU)
Direktora vietniece

 ≠ Gudruna LEITMANE-FRŪ
(Gudrun LEITHMANN-FRÜH)

Juridiskais dienests
u Kopienas un finanšu jautājumi; 

juridiskās konsultācijas par finansējuma
nodrošināšanu ārpus Eiropas
Marks DUFRENS (Marc DUFRESNE) 
Direktors

≠ Žans-Filips MINERTS
(Philippe MINNAERT)

(Datu aizsardzība)
≠ Luidži LA MARKA (Luigi LA MARCA)

“ Finansiālo jautājumu juridiskie aspekti
Nikola BARRA (Nicola BARR)

“ Institucionālo un personāla jautājumu
juridiskie aspekti
Karloss GOMESS DE LA KRUZS

 (Carlos GÓMEZ DE LA CRUZ)
“ Vidusjūras (FEMIP) valstis, Āfrikas, Karību,

Klusā okeāna (Kotonū Investīciju finansējums) 
valstis, Āzija un Latīņamerika
Rigana VAILĪ-OTTE (Regan WYLIE-OTTE)
Direktora vietniece

u Juridiskās konsultācijas par finansējuma
nodrošināšanu Eiropā
--
Direktors

“ Darbības politika
Roderiks DANNETS (Roderick DUNNETT)
Direktora vietnieks

“ Vācija, Polija, Čehijas Republika, Slovākija,
Centrāleiropa, Krievija, Ukraina
Gerhards HUCS (Gerhard HÜTZ)
Direktora vietnieks

≠ Žans Domeniko SPOTA
(Gian Domenico SPOTA)

“ Spānija, Portugāle
Ignasio LAKORCANA (Ignacio LACORZANA)
≠ Marija ŠAVA - BARRAGAN

(Maria SHAW-BARRAGAN)
“ Apvienotā Karaliste, Zviedrija,Dānija, Somija,

Īrija, Baltijas valstis, EBTA valstis
Patriks Hjū ČEMBERLENS

 (Patrick Hugh CHAMBERLAIN)
“ Francija, Beļģija,Nīderlande, Luksemburga

Pjērs ALBŪZS (Pierre ALBOUZE)
“ Itālija,Malta,Dienvidaustrumeiropa

Manfredi TONČI OTJERI
 (Manfredi TONCI OTTIERI)

Direktora vietnieks

Galvenā
administrācija

Remī ŽAKOBS (Rémy JACOB)
Ģenerālsekretāra vietnieks 

Vadības kontrole

u Finanšu audits
Luis BOTELJA MORALESS

 (Luis BOTELLA MORALES)
Finanšu direktors

 “ Galvenā grāmatvedība
Henrikuss SĒRDENS

  (Henricus SEERDEN)

 “ Trešo personu grāmatvedība un
administratīvie izdevumi
Franks TASONE (Frank TASSONE)

“ Plānošana, budžets un kontrole
Teoharijs GRAMATIKOSS

 (Theoharry GRAMMATIKOS)
Direktora vietnieks

 ≠ Janniks MORVANS (Yannick MORVAN)

Organizācija
Patrīcija TIBELS (Patricia TIBBELS)

u Komunikācija un informācija
--
Direktors

“ Attiecības ar plašsaziņas līdzekļiem
Pols Gerds LOZERS (Paul Gerd LÖSER)

“ Institucionālā zināšanu bāze un iekšējā
komunikācija
Ēriks VAN DER ELSTS (Éric VAN DER ELST)

“ Institucionālais un produktu mārketings
Ādams MAKDONO (Adam McDONAUGH)

 ≠ Ivonna BERGHORSTA
(Yvonne BERGHORST)

“ Bibliotēku pakalpojumi, kontakti
un klientu datubāzes
Dankans LEVERS (Duncan LEVER)

Vispārīgie jautājumi

u Parīzes birojs: sadarbība ar starptautis-
kajām institūcijām un organizācijām,
kas atrodas vai ir pārstāvētas Parīzē
Anrī MARTĪ-GOKJĒ

 (Henry MARTY-GAUQUIÉ)
Direktors

“ Iepirkumu un administratīvie pakalpojumi
Manfredo PAULUČI de KALBOLI

 (Manfredo PAULUCCI de CALBOLI)
Direktora vietnieks

“ Saimnieciskā pārvalde
Agustīns AURIA (Agustin AURÍA)
Direktora vietnieks

“ Tulkošana
Georgs AIGNERS (Georg AIGNER)
Direktora vietnieks

≠ Kenets PETERSENS
(Kenneth PETERSEN)

Jaunās ēkas darba grupa
Enco UNFERS (Enzo UNFER)

Aizdevumu 
operāciju direktorāts  
Eiropā

Tomas HAKETS (Thomas HACKETT)
Ģenerāldirektors

u Palīgdienests

Jurgens MĒRKE (Jürgen MOEHRKE)
Galvenais koordinators 

“ Koordinācija
Dominiks KURBĒNS (Dominique COURBIN)

“ Informācijas sistēmas un pielietojums
Tomass FĀRTMANS (Thomas FAHRTMANN)

“ Atbalsts Komercdarbībai
Bruno DENISS (Bruno DENIS)

u Apvienotā Karaliste, Īrija, Dānija, EBTA
valstis 
Tomass BARETS (Thomas BARRETT)
Direktors

“ Banku darbība, industrija un aktīvu 
kapitalizācija
Roberts ŠOFĪLDS (Robert SCHOFIELD)

“ Infrastruktūra
Tilmans ZEIBERTS (Tilman SEIBERT)
Direktora vietnieks

 ≠ Ale Jans GERKAMA (Ale Jan GERCAMA)

“ Strukturētās finanses un PPP
Šerila FIŠERE (Cheryl FISHER)

u Spānija, Portugāle
Karloss GILS (Carlos GUILLE)
Direktors

“ Spānija – PPP, infrastruktūra, sociālais un
pilsētu sektors
Kristofers KNOULS (Christopher KNOWLES)
Direktora vietnieks

≠ Margarita MAKMAHONA
(Marguerite McMAHONA)

“ Spānija – bankas, industrija, enerģija un
telekomunikācijas
Fernando de la FUENTE

 (Fernando de la FUENTE)
Direktora vietnieks

Madrides birojs
Andrea TINALJI (Andrea TINAGLI)

“ Portugāle
Rui Artūrs MARTINS (Rui Artur MARTINS)

Lisabonas birojs
Pedro EIRASS ANTUNESS
(Pedro EIRAS ANTUNES)

u Francija, Beniluksa valstis
Lorēns de MOTORS (Laurent de MAUTORT)
Direktors

“ Francija - infrastruktūra
Žaks DIO (Jacques DIOT)
Direktora vietnieks

“ Francija - uzņēmējdarbība
Žans-Kristofs ŠALINS

 (Jean-Christophe CHALINE)

“ Beļģija, Luksemburga,Nīderlande
Henks DELSINGS (Henk DELSING)
Direktora vietnieks

≠ Luka LACAROLLI (Luca LAZZAROLI)

Organizatoriskā shēma (2005.gada 1.jūlijā)
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u Vācija, Čehijas Republika, Slovākija
Joahims LINKS (Joachim LINK)
Direktors

“ Vācija (ziemeļu federālās zemes)
Pegija NĪLUNDE-GRĪNA

 (Peggy NYLUND-GREEN)
Berlīnes birojs
Margarēta KVEHENBERGERE
(Margarethe QUEHENBERGER)

“ Vācija (dienvidu federālās zemes)
Kims KREILGORS (Kim KREILGAARD)

“ Čehijas Republika, Slovākija
Žans VRLA (Jean VRLA)
≠ Pauls MUNINI (Paolo MUNINI)

u Itālija, Malta
Antonio PULJĒZS (Antonio PUGLIESE) 
Direktors

“ Infrastruktūra un valsts sektors 
Bruno LAGO (Bruno LAGO)
Direktora vietnieks

≠ Flavio SKIAVO KAMPO de GREGORIO
(Flavio SCHIAVO CAMPO de GREGORIO)

“ Enerģija, vide un telekomunikācijas
Paolo MUNINI (Paolo MUNINI)

“ Bankas un uzņēmumi
Aleksandrs ANDO (Alexander ANDÒ)
≠ Euženio LEANZA

(Eugenio LEANZA)

u Centrāleiropa
Emanuels MARAVIČS (Emanuel MARAVIC)
Direktors

“ Austrija,Horvātija
Francis-Jozefs FETERS (Franz-Josef VETTER)

“ Ungārija, Slovēnija
Kormaks MĒRFIJS (Cormac MURPHY)

“ Bulgārija, Rumānija
Rainers SERBEKS (Rainer SAERBECK)

u Dienvidaustrumeiropa
Gramatiki TSINGU-PAPADOPETRU

 (Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU)
Direktore

“ Grieķija
Temistoklis KUVARAKIS

 (Themistoklis KOUVARAKIS)
≠ Alēns TERELONS (Alain TERRAILLON)

Atēnu birojs
Kristos KONTOGEORGOSS
(Christos KONTOGEORGOS)

“ Balkāni, Kipra
Romualdo MASSA BERNUČI

 (Romualdo MASSA BERNUCCI)
“ Turcija

Patriks VOLŠS (Patrick WALSH)
Direktora vietnieks

u Baltijas jūras valstis

Andreas VERIKIOS
(Andreas VERYKIOS)
Ģenerāldirektora vietnieks

“ Polija, Eiratom
Heincs OLBERS (Heinz OLBERS)

“ Baltijas valstis, Krievija
Konstantīns SINADINO

 (Constantin SYNADINO)
≠ Anna-Luīze AKTIV VIMONTA

(Ann-Louise AKTIV VIMONT)

“ Somija, Zviedrija
Maikls O’HALORANS

 (Michael O’HALLORAN)

Aizdevumu 
operāciju direktorāts 
ārpus Eiropas 

Žans-Luī BIANKARELLI
(Jean-Louis BIANCARELLI)
Ģenerāldirektors

“ Ekonomikas attīstības konsultāciju dienests 
Daniels OTOLENGI (Daniel OTTOLENGHI)
Galvenais attīstības ekonomists
Direktora vietnieks

≠ Bernards ZILLERS (Bernard ZILLER)

u Vidusjūras valstis (FEMIP)
Klaudio KORTESE (Claudio CORTESE)
Direktors

≠ Alens NADO (Alain NADEAU)

“ Maghreb
Bernards GORDONS(Bernard GORDON)

Tunisas birojs
Diederiks ZAMBONS
(Diederick ZAMBON)

Rabatas birojs
Renē PEREZS (René PEREZ)

“ Machreq
Džeina MAKFERSONE (Jane MACPHERSON)

Kairas birojs
Luidži MARKONS (Luigi MARCON)

“ Īpašie darījumi
Žans-Kristofs LALU
(Jean-Christophe LALOUX)

u Āfrika, Karību, Klusā okeāna valstis 
(Kotonū investīciju finansējums)
Martins KURVENS (Martin CURWEN) 
Direktors

“ Rietumāfrika un Sahel reģions
Gustavs HEIMS (Gustaaf HEIM)

Dakāras birojs
Žaks REVERSADS (Jack REVERSADE)

“ Centrālā un Austrumāfrika
Tassilo HENDUS (Tassilo HENDUS)

Nairobi birojs
Karmelo KOKUZZA
(Carmelo COCUZZA)

“ Dienvidāfrika un Indijas okeāns
Džastins LOZBIJS (Justin LOASBY)
Direktora vietnieks

Pretorijas birojs
Deivids VAITS (David WHITE)

“ Karību jūras un Klusā okeāna valstis
Deivids KRAŠS (David CRUSH)

“ Resursi un attīstība
Žaklīna NOELA (Jacqueline NOËL)
Direktora vietniece

“ Aizdevumu portfeļa pārvaldība un stratēģija
Flāvija PALANZA (Flavia PALANZA)

u Āzija un Latīņamerika
Francisko de PAULA KOELJO

 (Francisco de PAULA COELHO)
Direktors

“ Latīņamerika
Alberto BARAGANS (Alberto BARRAGÁN)

“ Āzija
Matiass ZOLNERS

 (Matthias ZÖLLNER)
≠ Filips ŽIMČAKS

(Philippe SZYMCZAK)

Finanšu 
direktorāts

Renē KARSENTI (René KARSENTI)
Ģenerāldirektors 

u Kapitāla tirgi
Barbara BARGALJI PETRUČI

 (Barbara BARGAGLI PETRUCCI) 
Direktore

“ Eiro
Karlos FEREIRA DA SILVA

 (Carlos FERREIRA DA SILVA)

≠ Aldo ROMANI (Aldo ROMANI)

“ Eiropa (izņemot eiro), Āfrika
Deivids KLARKS (David CLARK)

“ Amerika, Āzija, Klusā okeāna valstis
Eila KREIVI (Eila KREIVI)

“ Investoru attiecības unmārketings
Pīters MANRO (Peter MUNRO)

u Finanšu pārvalde
Anneli PEŠKOFA (Anneli PESHKOFF)
Direktore

“ Likviditātes pārvalde
Fransiss ZĒGERS (Francis ZEGHERS)
≠ Timotejs O’KONNELS

(Timothy O’CONNELL)

“ Aktīvu/pasīvu pārvalde
Žans-Dominiks POTOKI

 (Jean-Dominique POTOCKI)

“ Portfeļa pārvaldība
Džeimss RANEVOSONS

 (James RANAIVOSON)

“ Finanšu inženērija un konsultatīvie
 pakalpojumi

Guido BIKISAO (Guido BICHISAO)

u Plānošana un operāciju norēķini
Žanmarija MUSELLA

 (Gianmaria MUSELLA)
Direktore

≠ Šarls ANIZĒ (Charles ANIZET)

“ Aizdevumu un aizdevumu operāciju atbalsta
datu apstrādes nodaļa
Ralfs BASTS (Ralph BAST)

“ Resursu pārvaldes atbalsta nodaļa
Ivess KIRPAČS (Yves KIRPACH)

“ Aizņēmumu atbalsta nodaļa
Erlings KRONKVISTS  (Erling CRONQVIST)

“ Sistēmas un procedūras
Georgs HUBERS (Georg HUBER)
Direktora vietnieks

“ Koordinācija un finanšu politika
Marija Luče SAMPIETRO

 (Maria Luce SAMPIETRO)

≠ Džizlēna RIOSA (Ghislaine RIOS)
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“ Telekomunikācijas un informācijas 
tehnoloģija
Kariljo ROVERE (Carillo ROVERE)

u Industrija un pakalpojumi
Konstantīns KRISTOFIDIS

 (Constantin CHRISTOFIDIS)
Direktors

≠ Žans-Žaks MERTENS
(Jean-Jacques MERTENS)
Direktora vietnieks

“ Pārstrādes industrija un zinātnes par dzīvību
Džons DEIVISS (John DAVIS)

≠ Eberhards GŠVINTS
(Eberhard GSCHWINDT)

≠ Filips GINĒ (Philippe GUINET)

“ Rūpniecība un pakalpojumi
Hanss-Haralds JĀNS (Hans-Harald JAHN)

≠ Pedro OŠOA (Pedro OCHOA)
≠ Peders PEDERSENS (Peder PEDERSEN)
≠ Rūdigers ŠMITS (Rüdiger SCHMIDT)

“ Cilvēkresursi
Stīvens RAITS (Stephen WRIGHT)

Riska vadības 
direktorāts

Pjerluidži ŽILBĒRS (Pierluigi GILIBERT)
Ģenerāldirektors 

u Kredītrisks
Pērs JEDEFORSS (Per JEDEFORS)
Direktors

“ Uzņēmumi, sabiedriskais sektors,
infrastruktūra
Stjuarts ROULANDS (Stuart ROWLANDS)

“ Finanšu institūcijas 
--

≠ Pērs de HĀSS (Per de HAAS)

“ Projektu finanses, Eiropas investīciju fonds (EIF)
Klauss TROMELS (Klaus TRÖMEL)
Direktora vietnieks

u Finanšu un darbības riski
Alēns GODĀRS (Alain GODARD)
Direktors

“ Aktīvu/pasīvu un tirgus riska vadība
Žankarlo SARDELLI (Giancarlo SARDELLI)

“ Atvasinātie finanšu instrumenti
Lui GONZALESS-PAČECO

 (Luis GONZALEZ-PACHECO)

“ Darbības riski
Antonio ROKA IGLESIASS

 (Antonio ROCA IGLESIAS)

“ Koordinācija un atbalsts
Elizabete MATISA (Elisabeth MATIZ)
Direktora vietniece

Cilvēkresursi

Alfonso KEREHETA (Alfonso QUEREJETA)
Direktors

≠ Žans-Filips BIRKELS
(Jean-Philippe BIRCKEL)

“ Vadības sistēmas
Zahariass ZAHARIADIS

 (Zacharias ZACHARIADIS)
Direktora vietnieks

“ Personāla komplektēšana
--

“ Attīstība
Lui GARIDO (Luis GARRIDO)

≠ Ute PĪPERS-SEKELMANS
(Ute PIEPER-SECKELMANN)
≠ Bruno TURBANGS (Bruno TURBANG)

“ Administrācija
Mišels GRILLI (Michel GRILLI)

Informācijas 
tehnoloģijas 

Patriks KLEDKE (Patrick KLAEDTKE)
Nodaļas vadītājs

“ Plānošana, atbalsts, atbilstība
Džozefs FOISS (Joseph FOY)

“ Uzņēmējdarbības programnodrošinājums
Saimons NORKROSS (Simon NORCROSS)

≠ Dereks BARVAIS (Derek BARWISE)

“ Tehnoloģija un infrastruktūra
Hosē GRINČO (José GRINCHO)

Ģenerālinspektorāts

Pīters MERTENS (Peter MAERTENS)
Ģenerālinspektors

“ Iekšējā revīzija
Kirans HOLIVUDS (Ciaran HOLLYWOOD)

≠ Sivards de VRĪSS (Siward de VRIES)
≠ Lučiāno DI MATIA (Luciano DI MATTIA)

“ Darbības novērtējums
Alēns SĒVE (Alain SÈVE)
Direktora vietnieks

≠ Kembels TOMSONS
(Campbell THOMSON)

Saskaņošanas 
galvenais vadītājs

Konstantīns ANDREOPOULOS
KONSTANTIN ANDREOPOULOS

Vadības komitejas 
padomnieks
par EIB Grupas stratēģiju un sarunām

Frensiss KARPENTERS (Francis CARPENTER)
Ģenerāldirektors 

Direktoru Padome
Eiropas Rekonstrukcijas un
Attīstības banka

Terenss BRAUNS (Terence BROWN)
EIB pārstāvošais Direktors

Projektu 
direktorāts

Mišels DELO (Michel DELEAU)
Ģenerāldirektors

Mateo TURO KALVĒ (Mateo TURRÓ CALVET)
Direktora vietnieks
(Viseiropas tīkli un PPP)

“ Ekonomiskie un finanšu pētījumi
Eriks PERĒ (Éric PERÉE)

u Politikas atbalsts
Patriss ŽERO (Patrice GÉRAUD) 
Direktors

≠ Žanni KARBONARO
(Gianni CARBONARO)
(Pilsētu attīstība)

“ Operatīvā aizdevumu politika
Gijs KLOSS (Guy CLAUSSE)
Direktora vietnieks

≠ Gijs BĒRS (Guy BAIRD) (Briseles birojs)

≠ Jūdžīnija KAZAMAKI-OTERSTENA
(Eugenia KAZAMAKI-OTTERSTEN)
(Kohēzijas politika)

“ Projektu kvalitāte un uzraudzība
Anželo BOIOLI (Angelo BOIOLI)

“ Resursu pārvalde
Dafne VENTURAS (Daphné VENTURAS)
Direktora vietniece

“ Vides grupa
Pīters KARTERS (Peter CARTER)
Direktora vietnieks

u Infrastruktūra
Kristofers HERSTS (Christopher HURST)
Direktors

≠ Filips OSTENKS (Philippe OSTENC)
Direktora vietnieks
(Iepirkums)

≠ Aksels HORHAGERS (Axel HÖRHAGER)
(Balkāni un ekonomiskā koordinācija)

“ Dzelzceļš un autoceļi
Hosē Luiss ALFARO (José Luis ALFARO)

≠ Džons SENIORS (John SENIOR)

“ Gaisa, jūras un pilsētas transports 
Endrjū ALENS (Andrew ALLEN)
(Galvenā infrastruktūras un resursu pārvalde)

≠ Mario AIMERIKS (Mario AYMERICH)

“ Ūdens un notekūdeņi
Žosē FRADE (José FRADE)
Direktora vietnieks

≠ Mišels DEKERS (Michel DECKER)

u Enerģija, telekomunikācijas, atkritumu 
pārvaldība
Ginters VESTERMANS

 (Günter WESTERMANN)
Direktors

≠ Huans ALARIO GASULLA
(Juan ALARIO GASULLA)
Direktora vietnieks

“ Elektrība, atjaunojamās enerģijas un
atkritumu pārvaldība
Renē van ZONNEVELDS

 (René van ZONNEVELD)

≠ Heiko GEBHARDS (Heiko GEBHARDT)
≠ Naidžels HOLS (Nigel HALL)

“ Nafta un gāze
Angus NIKOLSONS (Angus NICOLSON)

≠ Fransuā TREVO (François TREVOUX)
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EIF vadības institūcijas

EIF vada un administrē šādas trīs institūcijas:

• Akcionāru pilnsapulce (EIB, Eiropas Savienība, 34 finanšu institūcijas), kas sanāk vismaz vienreiz gadā; 

• Direktoru padome, ko veido septiņi locekļi un septiņi vietnieki, kas 
pieņem lēmumus par Fonda darbību;

• Ģenerāldirektors, kurš vada Fonda darbību saskaņā ar tā Statū-
tiem un Direktoru padomes pieņemtajiem norādījumiem un
rīkojumiem.

Fonda pārskatu revīziju veic Revīzijas kolēģija, kuru ieceļ Pilnsapulce
un kuru veido trīs cilvēki.

EIF Struktūra

Frensiss KARPENTERS (Francis CARPENTER) Prezidents
Tomass MAIJERS (Thomas MEYER) Nodaļas vadītājs, Riska vadība un uzraudzība

Roberts VAGENERS (Robert WAGENER) Ģenerālsekretārs 

Marks ŠUBLENS (Marc Schublin) Nodaļas vadītājs, Politika un institucionālā koordinācija/Konsultāciju pakalpojumi
Žaks LILĪ (Jacques Lilli) Vadības konsultants
Marija LEANDERE (Maria Leander) Nodaļas vadītāja, Juridiskie pakalpojumi
Frederiks ŠEPĒNS (Frédérique Schepens) Grāmatvedība un Resursu pārvalde
Petra de BRISELE (Petra de Bruxelles) Cilvēkresursi

John A. Holloway (Džons A. HOLOVEJS) Operāciju daļas direktors

Žans-Filips BURKLENS (Jean-Philippe Burclen) Nodaļas vadītājs, Riska kapitāls 1 (Beļģija, Spānija, Francija,
Grieķija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande, Apvienotā Karaliste)

Ulrihs GRĀBENVARTERS (Ulrich Grabenwarter) Nodaļas vadītājs, Riska kapitāls 2 
 (Vācija, Austrija, Kipra, Dānija, Igaunija, Somija, Ungārija, Īrija, Latvija, Lietuva, Malta,

Polija, Portugāle, Slovākija, Čehijas Republika, Slovēnija, Zviedrija, Kandidātvalstis)

Matiass UMMENHOFERS (Matthias Ummenhofer) Nodaļas vadītājs

Alesandro TAPI (Alessandro Tappi) Nodaļas vadītājs, Garantijas, nodrošinājums un “MAP”
Krista KARISA (Christa Karis) Nodaļas vadītāja vietniece

Detalizēta informācija par Fonda pārvaldes institūcijām (sastāvu, locekļu curricula vitae,atalgojumu) un pakalpojumiem (sastāvu,ģenerāldirektoru undirektoru
curricula vitae, visu darbinieku atalgojumu) tiek regulāri atjaunota un ievadīta EIF mājas lapā www.eif.org.
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EIB Grupas prasības projektiem, kas 
pretendē uz finansējumu

Projektiem, kuri Eiropas Savienībā un Kandidātvalstīs pretendē uz finansējumu, jāsekmē viena
vai vairāku šādu mērķu sasniegšana:

• ekonomiskās un sociālās vienotības stiprināšana: uzņēmējdarbības veicināšana nolūkā sekmēt
mazāk attīstītu reģionu ekonomisko attīstību;

• tādu investīciju veicināšana, kuras sekmē uz zināšanām un inovācijām balstītas sabiedrības
attīstību;

• infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošana veselības un izglītības jomā, būtiski sekmējot 
cilvēkresursu veidošanu;

• transporta, telekomunikāciju un enerģijas pārvades infrastruktūras tīklu attīstība Kopienas
dimensijas ietvaros;

• vides saglabāšana un dzīves kvalitātes uzlabošana, jo īpaši pievēršoties atjaunojamajiem vai
alternatīvajiem enerģijas veidiem;

• enerģijas piegādes nodrošināšana, racionāli izmantojot vietējos resursus un variējot
importētos;

• palīdzība MVU attīstībai, paplašinot to finanšu vidi, kurā tie darbojas, un izmantojot:
– vidēja termiņa un ilgtermiņa EIB globālos aizdevumus; 
– EIF riska kapitāla operācijas;
– EIF MVU garantijas.

Partnervalstīs Banka piedalās Eiropas Savienības attīstības un sadarbības politikas īstenošanā,
izsniedzot ilgtermiņa aizdevumus no saviem resursiem vai ar subordinētajiem aizdevumiem un
riska kapitāla līdzekļiem no ES vai dalībvalstu budžeta līdzekļiem. Banka darbojas:

• Vidusjūras reģiona valstīs, kuras nav dalībvalstis, palīdzot sasniegt Eiro-Vidusjūras partnerības 
noteiktos uzdevumus ar mērķi izveidot brīvās tīrdzniecības zonu līdz 2010.gadam;

• Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs (ĀKK), Dienvidāfrikā un AZT, kur tā veicina pamata
infrastruktūras un vietējā privātā sektora attīstību;

• Āzijā un Latīņamerikā, atbalstot zināmus projektus, kuri izraisa interesi gan Eiropas Savienībā,
gan arī attiecīgajās valstīs;

• Balkānos, kur tā dod ieguldījumu Stabilitātes Pakta mērķu īstenošanā, novirzot aizdevumus ne
tikai pamata infrastruktūras rekonstrukcijai un projektiem ar reģionālu nozīmi, bet arī privātā
sektora attīstībai.



Eiropas Investīciju banka

100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

www.eib.org – U info@eib.org

3 (+352) 43 79 1
5 (+352) 43 77 04

Citās valstīs

Apvienotā Karaliste 2 Royal Exchange Buildings

London EC3V 3LF

3 (+44) 20 73 75 96 60

5 (+44) 20 73 75 96 99

Beļģija Rue de la loi 227 / Wetstraat 227

B-1040 Bruxelles / Brussel

3 (+32-2) 235 00 70

5 (+32-2) 230 58 27

Francija 21, rue des Pyramides

F-75001 Paris

3 (+33-1) 55 04 74 55

5 (+33-1) 42 61 63 02

Grieķija 364, Kifi ssias Ave & 1, Delfon

GR-152 33 Halandri / Athens

3 (+30) 210 68 24 517

5 (+30) 210 68 24 520

Itālija Via Sardegna 38

I-00187 Roma

3 (+39) 06 47 19 1

5 (+39) 06 42 87 34 38

Portugāle Avenida da Liberdade, 190-4°, A

P-1250-147 Lisboa

3 (+351) 213 42 89 89

5 (+351) 213 47 04 87

Spānija Calle José Ortega y Gasset, 29, 5°

E-28006 Madrid

3 (+34) 914 31 13 40

5 (+34) 914 31 13 83

Vācija Lennéstraße 11

D-10785 Berlin

3 (+49-30) 59 00 47 90

5 (+49-30) 59 00 47 99

EIB Grupas adreses



EIB mājas lapā būs atrodamas visas izmaiņas esošo banku sarakstā un informācija par jaunām bankām, kuras varētu izveidoties pēc šīs 
brošūras publicēšanas

Ēģipte 6, Boulos Hanna Street

Dokki, Giza 12311, Cairo

3 (+20-2) 336 65 83

5 (+20-2) 336 65 84

Dienvidāfrika 5 Greenpark Estate

27 George Storrar Drive

Groenkloof

0181 Tshwane (Pretoria)

3 (+27-12) 425 04 60

5 (+27-12) 425 04 70

Kenija Africa Re Centre, 5th floor

Hospital Road. PO Box 40193,

KE-00100 Nairobi

3 (+254-20) 271 03 79

5 (+254-20) 271 32 78

Maroka Riad Business Center Aile sud, 4e

Boulevard Er-Riad

Rabat

3 (+212) 37 56 54 60

5 (+212) 37 56 53 93 

Senegāla 3, rue du Docteur Roux

BP 6935, Dakar-Plateau

3 (+221) 889 43 00

5 (+221) 842 97 12

Tunisija 70, avenue Mohamed V

TN-1002 Tunis

3 (+216) 71 28 02 22

5 (+216) 71 28 09 98

Eiropas Investīciju fonds

43, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg

www.eif.org – U info@eif.org

3 (+352) 42 66 88 1
5 (+352) 42 66 88 200

Beļģija Rue de la loi 227 / Wetstraat 227

B-1040 Bruxelles / Brussel

3 (+32-2) 235 00 70

5 (+32-2) 230 58 27
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EIB vēlas pateikties tiem, kas veicinājuši un piegādājuši fotogrāfijas, kas ilustratīvi papildina šo pārskatu:

Boeringer Ingelheim GmbH (18.,27.lpp.), Danielam Jamme (Daniel Jamme) - Photothegue Eiffage, arhitektam: Cien. Normanam Fosteram
(Norman Foster) (22.lpp), Eiropas Komisijai (EK) (26.,28.lpp), Eiropas Parlamentam - “Association des Architectes du CIC: Vanden Bossche
sprl. C.R.V. s.a. CDG sprl. Studiegroep D. Bontinck (43.,44.,45.lpp).

Pārējās bildes un attēli ir no EIB personīgās fotogrāfiju kartotēkas.
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