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Darbības un korporatīvās
atbildības pārskats

EIB grupas 2009. gada pārskats sastāv no trīs atsevišķiem sējumiem:
• Darbības un korporatīvās atbildības pārskata, kas sniedz infor‑
māciju par EIB grupas darbību pagājušajā gadā un tās nākotnes
iecerēm;
• Finanšu pārskata, kas ietver EIB grupas finanšu pārskatus (saska‑
ņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS) un
ES vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem), EIB, Kotonū
Nolīguma ieguldījumu mehānisma, FEMIP Trasta fonda, ES – Āf‑
rikas infrastruktūras trasta fonda, Kaimiņattiecību politikas iegul‑
dījumu mehānisma trasta fonda un EIF finanšu pārskatus līdz ar
paskaidrojošiem pielikumiem;
• Statistikas pārskata, kurā uzskaitīti EIB 2009. gadā finansētie pro‑
jekti un piesaistītie līdzekļi, kā arī iekļauts EIF projektu uzskaitī‑
jums. Tajā iekļautas arī apkopojošas tabulas par pagājušo gadu
un par iepriekšējiem pieciem gadiem.
Gada pārskats pieejams arī bankas tīmekļa vietnē www.eib.org/report.
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Reaģējot uz krīzi, parakstī‑
to un izmaksāto aizdevumu
apjoms 2009. gadā strauji pie‑
auga ‑ banka atbalstīja vairāk
nekā 500 jaunus liela mēroga
projektus un 50 000 mazos un
vidējos uzņēmumus

Darbība 2009. gadā

(miljoni EUR)

Apstiprinātie projekti
Eiropas Savienība
Partnervalstis

103 898
93 615
10 283

Parakstītie aizdevumi
Eiropas Savienība
Partnervalstis

79 102
70 505
8 597

Izmaksātie aizdevumi
Eiropas Savienība
Partnervalstis

54 022
48 898
5 123

Piesaistītie līdzekļi (pirms mijmaiņas darījumiem)
Pamatvalūtās (EUR, GBP, USD)
Citās valūtās

79 386
70 205
9 182

Situācija uz 31.12.2009.
Neatmaksātās summas
Izmaksātie aizdevumi
Izmaksājamie aizdevumi
Finansējums no budžeta līdzekļiem
Piesaistītie līdzekļi

324 150
81 843
1 416
305 758

Pašu līdzekļi
Bilances kopsumma
Gada tīrā peļņa
Parakstītais kapitāls
no tā pieprasītais kapitāls

37 954
361 871
1 877
232 393
11 620

EIB grupa: statūtos noteiktie pamatrādītāji
Darbība 2009. gadā
Parakstītie aizdevumi
Riska kapitāls (39 fondi)
Garantijas (22 operācijas)

3 031
733
2 298

Situācija uz 31.12.2009.

2009. gadā ieguldīti vairāk nekā
730 miljoni eiro 39 jaunos riska
kapitāla fondos, un pašreizējās
saistības veido 4,1 miljardu eiro,
kas sadalīti vairāk nekā 300 fon‑
dos, tādējādi veicinot nodarbi‑
nātību un ieguldījumus mazos
uzņēmumos

Portfelis
Riska kapitāls – pārvaldībā esošie aktīvi (307 fondi)
Garantijas – pozīcijas (168 operācijas)

17 697
4 103
13 594

Uzkrātie parakstītie aizdevumi
Riska kapitāls (307 fondi)
Garantijas (168 operācijas)

5 136
13 987

Pašu līdzekļi
Bilances kopsumma
Gada tīrā peļņa
Parakstītais kapitāls
no tā pieprasītais kapitāls

1 015
1 157
-7
2 940
588

Saturs
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„Mēs esam sasnieguši vairāk nekā
bija paredzēts bankas akcionāru ‑ ES
dalībvalstu ‑ noteiktajos mērķos”.

Priekšsēdētāja ziņojums
Rekordlieli aizdevumu apjomi grūtos laikos
2009. gads bija nemierīgs, un es esmu lepns, ka
mūsu darbinieki spēja pārvarēt izaicinājumus un
paveikt vairāk darba labāk un ātrāk. Iepriekšē‑
jā gada laikā EIB atbalstīja Eiropas ekonomiku, iz‑
sniedzot aizdevumos nepieredzēti lielu summu –
79 miljardus eiro. Īsi sakot, mēs paveicām vairāk,
nekā bija paredzēts bankas akcionāru, t.i., ES dalīb‑
valstu, noteiktajos mērķos.
Kā mēs to panācām
Eiropas Savienībai bija ārkārtīgi svarīgi savlaicīgi
apzināties krīzes smagās sekas, nekavējoties reaģē‑
jot uz to, un banka ieņēma nozīmīgu vietu tirgū ar
kredītu nepieejamību saistīto problēmu risināšanā
Tai pat laikā ir skaidrs, ka banka vienmēr ir finansē‑
jusi un turpinās finansēt tikai ekonomiski dzīvot‑
spējīgus projektus un programmas. Projektiem jā‑
veicina Eiropas Savienības mērķu sasniegšana un
jāatbilst mūsu tehniskajiem un ekonomiskajiem,
kā arī sociālajiem un vides kvalitātes standartiem.
Tāpēc tika darīts viss nepieciešamais, lai paātrinā‑
tu projektu pieteikumu sagatavošanu, izskatīšanu
un, ja nepieciešams, izmaiņu veikšanu tajos, tādā
veidā nodrošinot to, ka bankas vadība un Direktoru
padome apstiprina lielāku projektu skaitu. Banka

2009. gadā ne tikai parakstīja projektus 79 miljardu
eiro vērtībā, bet arī izmaksāja 54 miljardus eiro reā‑
lajā ekonomikā – tie ir līdzekļi, kas kļuva pieejami
valsts iestādēm, rūpniecībai un galu galā iedzīvotā‑
jiem, lai palīdzētu risināt ar finanšu un ekonomisko
krīzi saistītos izaicinājumus.
Banka arī palīdzēja nodrošināt svarīgus projektus,
kas citādi nebūtu īstenoti sarežģītās ekonomis‑
kās situācijas dēļ tādās jomās kā infrastruktūra un
inovācijas.
Noteiktas trīs prioritātes
Eiropadome pilnvaroja EIB uzsākt papildu darbības
trīs noteiktās jomās: mazie un vidējie uzņēmumi
(MVU), konverģences reģioni un cīņa pret klimata
pārmaiņām.
MVU
MVU nozare, kuru uzskata par ekonomikas balstu
un kurai ir liela nozīme darbavietu nodrošināšanā,
2009. gadā ieguva 12,7 miljardus eiro jaunās kre‑
dītlīnijās, ko pārvalda vietējās starpniekbankas, lai
izsniegtu turpmākus aizdevumus mazajiem uzņē‑
mumiem. Līdztekus tam mēs centāmies nodrošināt,
lai vairāk kā 75 % no 21 miljardu eiro vērtā finansiā‑
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lā atbalsta, kas tika parakstīts 2008. un 2009. gadā,
būtu pilnībā pieejami bankām līdz 2009. gada bei‑
gām. Tika radīta iespēja 50 000 MVU 2009. gadā iz‑
mantot gandrīz 15 miljardus eiro lielu EIB finansē‑
jumu. Ņemot vērā nopietno kredītresursu trūkumu,
tas nodrošināja ārkārtīgi nepieciešamo finansiālo
atbalstu, kas tirgū nebija pieejams.
Konverģence
Aizdevumi mazāk attīstītiem Eiropas reģioniem
(konverģences reģioniem) sasniedza 29 miljardus
eiro, kas veido 41 % no kopējās EIB aizdevumu
summas ES, un tika līdzvērtīgi sadalīti starp ES‑15
dalībvalstīm un ES‑12 jaunajām dalībvalstīm, pie‑
šķirot 12,8 miljardus eiro ES‑12 valstīm. EIB sniedza
arī nozīmīgu tehnisko palīdzību konverģences re‑
ģioniem, lai sagatavotu projektus finansējuma sa‑
ņemšanai tādās nozarēs kā infrastruktūra un ener‑
ģētika, kā arī vides uzlabojumu jomā.
Klimata pārmaiņas
Lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, gandrīz
17 miljardi eiro tika aizdoti projektiem, kas veici‑
na siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju sama‑
zināšanu, ieskaitot ieguldījumus atjaunojamajos
energoresursos (4,2 miljardi eiro), energoefektivitā‑
tē (1,5 miljardi eiro), pētniecības un attīstības jomā
tīrākam transportam (4,7 miljardi eiro) un ieguldī‑
jumus pilsētas transporta jomā (5,5 miljardi eiro),
kā arī tādus ieguldījumus ārpus ES, kas risina ar kli‑
mata pārmaiņām saistītus jautājumus.
Mūsu nozīme pasaules mērogā
Aizdevumiem ārpus ES sasniedzot gandrīz 9 mil‑
jardus eiro, EIB nodrošina ievērojamu finansiālu at‑
balstu ES partnervalstīm tās ārējo darbību pilnvaru
ietvaros, par ko lēmusi Padome un Eiropas Parla‑
ments. Mēs meklējām iespējas izstrādāt vienotus rī‑
cības plānus ar citām daudzpusējām attīstības ban‑
kām, veidojot sinerģijas ne tikai saistībā ar finanšu
operācijām atsevišķās pasaules vietās, bet arī risi‑
not nozīmīgus pasaules mēroga izaicinājumus, pie‑
mēram, ar klimata pārmaiņām saistītus jautājumus.
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Raugoties nākotnē
Jaunā iniciatīva „ES 2020” paredz galvenos pasāku‑
mus, ar kuriem Eiropas Savienība un dalībvalstis var
pilnībā atgūties no krīzes, tai pat laikā paātrinot vir‑
zību uz konkurētspējīgāku ekonomiku. Mums jāri‑
sina Eiropas ekonomikas strukturālās nepilnības un
makroekonomiskie izaicinājumi, kas saasinājušies
krīzes rezultātā.
Šajā kontekstā EIB izvērsīs tās darbības saskaņā ar
stratēģijas „ES 2020” trīs piedāvātajām prioritātēm:
gudra izaugsme, ilgtspējīga izaugsme un integrējo‑
ša izaugsme. Mēs piedāvāsim inovatīvus finansēju‑
ma risinājumus. It īpaši sadarbosimies ar Komisiju
attiecībā uz piedāvājumiem uzlabot ES budžeta lī‑
dzekļu un EIB grupas finansējuma izmantojumu.
Papildus EIB zināšanām finanšu jomā tā paļaujas uz
uzņēmējdarbības analītiķu un nozares ekonomis‑
tu, inženieru, vides un sociālo ekspertu, pilsētvides
plānotāju un klimata pārmaiņu speciālistu zināša‑
nām. Šie speciālisti veido ievērojamu to darbinieku
daļu, kas pieņemti pēdējo piecu gadu laikā; viņi pa‑
līdz izstrādāt jaunas aizdevumu stratēģijas, nodro‑
šina tehnisko palīdzību projektu virzītājiem un uz‑
rauga, kā tiek īstenoti sarežģīti projekti.
Nākamais gads nebūs vieglāks, bet esmu pārlieci‑
nāts, ka mūsu organizācija un darbinieki pārvarēs
izaicinājumus. EIB vienmēr ir veltījusi visus spēkus,
lai atbalstītu ES politikas mērķus gan Eiropā, gan
arī ārpus tās robežām. Mēs turpināsim šo darbu un
izmantosim mūsu aizdevumu un tehniskās palīdzī‑
bas iespējas ES pilsoņu labā.

Filips Meištats (Philippe Maystadt)

Darbības stratēģija

Direktoru padome tās
sanāksmē 2010. gada 2.
februārī

Darbības un korporatīvās atbildības pārskats

7

EIB grupa

EIB uzņēmējdarbības plāns – Korporatīvais darbības
plāns – ir mainīgais plāns, ko izstrādā uz trīs gadiem
(2010.–2012. gadam) un kas nosaka prioritātes bankas
aizdevumu izsniegšanas darbībās. Kādas ir 2010. gada
uzņēmējdarbības plānā noteiktās prioritātes?

Neraugoties uz pazīmēm, ka straujais ekonomikas
kritums ir sasniedzis zemāko punktu, perspektīvas
joprojām ir ļoti nenoteiktas un nedrošas, un pare‑
dzams, ka ekonomikas atveseļošanās process būs
ilgstošs. Tāpēc banka pašreizējā ekonomiskajā situ‑
ācijā īpaši koncentrējas uz to, lai palīdzētu Eiropai iz‑
kļūt no krīzes, darot vairāk, labāk un ātrāk: 2010. ga‑
dam izvirzītais mērķis ir saglabāt augsto aizdevumu
izsniegšanas līmeni, kas tika sasniegts 2009. gadā,
kad parakstīto aizdevumu summa sasniedza 79 mil‑
jardus eiro.
Arī turpmākajos gados bankas aizdevumu izsnieg‑
šanas darbības galvenokārt tiks vērstas uz jomām,
kuras krīze Eiropā skārusi visvairāk: mazie un vidē‑
jie uzņēmumi (MVU), klimata pārmaiņas un kon‑
verģences reģioni. Tādējādi Eiropas ekonomikas
atveseļošanas plānā paredzētā papildu aizdevuma
lauvas tiesa tiks šīm trim prioritārajām jomām.

Bankas aizdevumu izsniegšanas darbī‑
bas galvenokārt tiks vērstas uz jomām,
kuras krīze Eiropā skārusi visvairāk
2009. gadā EIB atbalsts MVU pat pārsniedza ES atvese‑
ļošanās plānā noteikto mērķi, saskaņā ar kuru bankai
bija jāatkāpjas no tās ierastā ikgadējā atbalsta 5 miljar‑
du eiro apjomā, lai no 2008. līdz 2011. gadam sasnieg‑
tu 7,5 miljardu eiro lielu vidējo ikgadējo summu. Aiz‑
devumu apjoms 2008. gadā pieauga līdz 8 miljardiem
eiro, un 2009. gadā EIB parakstīto aizdevumu summa
sasniedza pat 12,7 miljardus eiro. Parakstīto aizdevu‑
mu summai 2008. un 2009. gadā sasniedzot 20,8 mil‑

EIB reakcija uz finanšu un eko‑
nomisko krīzi
EIB pakete reaģēšanai krīzes situācijās
no 2008. līdz 2010. gadam ietver papildu
50 miljardus eiro parakstītajos aizdevumos ES teritorijā. Šis īpašais aizdevums
ir kā papildinājums aptuveni 45 līdz
50 miljardiem eiro, kas ik gadu tika aizdoti pirms krīzes. EIB reakcija ekonomiskās krīzes situācijā neliecina par
pārmaiņām politikas mērķos, bet rada
jaunu intensitāti bankas darbībās.

EIB grupa
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jardus eiro, EIB veiksmīgi tuvojas mērķim, kas tika no‑
teikts 2008. gada ECOFIN sanāksmē Nicā, laika posmā
no 2008. līdz 2011. gadam izsniegt aizdevumos MVU
30 miljardus eiro. Lai veicinātu aizdevumu izsnieg‑
šanu ar partnerbanku starpniecību, EIB jau tagad ir
vienkāršojusi un padarījusi pārredzamāku tās piedā‑
vāto produktu „Aizdevumi MVU”. Jaunā MVU stratē‑
ģija 2009. gadā tika ieviesta plašā mērogā, un EIB tur‑
pināja strauji palielināt aizdevumu apjomus. Banka
2009. gadā iesaistīja daudz jaunu sadarbības partneru,
lai tādējādi nodrošinātu plašu atbalstu MVU, un kopā
ar tās starpniekiem paplašināja parakstīto aizdevumu
sadalījumu, ietverot 24 no 27 dalībvalstīm, salīdzinot
ar 16 dalībvalstīm 2008. gadā. 2010. gadā palielinātais
atbalsta apjoms MVU tiks papildināts ar jauniem pro‑
duktiem, kurus, lai rūpētos par MVU īpašajām vajadzī‑
bām, izstrādājusi EIB vai tās meitas sabiedrība Eiropas
Investīciju fonds (EIF).
Aizdevumu palielināšana konverģences jomā, lai vei‑
cinātu Eiropas atveseļošanos, ir loģisks solis, jo tieši Ei‑
ropas trūcīgākos reģionus krīze ir ietekmējusi visvairāk.
Tāpēc EIB palielināja aizdevumu apjomu konverģences
reģionos līdz 29 miljardiem eiro 2009. gadā, kas veido
41 % no kopējās aizdevumu summas ES teritorijā. Cen‑
trālās un Austrumeiropas valstis krīze skāra īpaši sma‑
gi. Atzīstot to, ka situācija pieprasa tūlītēju rīcību, EIB
ciešā sadarbībā ar Starptautisko finanšu korporāciju
(ietilpst Pasaules Bankas grupā) un ar Eiropas Rekons‑

trukcijas un attīstības banku pievienojās iniciatīvai, ku‑
ras mērķis ir nodrošināt 24 miljardus eiro, kas 2009. un
2010. gadā būtu pieejami bankām Centrāleiropā un
Austrumeiropā. Atbalsts MVU tiek sniegts ar vietējo
starpniekbanku palīdzību, un līdz 2009. gada beigām
EIB vien jau bija nodrošinājusi jaunus aizdevumus vai‑
rāk nekā 10 miljardu eiro apjomā MVU un pašvaldību
projektiem šajā reģionā. Tas nozīmē, ka EIB vienā gadā
gandrīz izpildīja apņemšanos nodrošināt 11 miljardus
eiro, ko tā bija solījusi veikt divu gadu laikā.
EIB Eiropas ekonomikas atveseļošanas programmā
ir ietverta arī klimata pārmaiņu. joma. EIB ir pilnībā
apņēmusies atbalstīt ES vadošo lomu globālajā cīņā
pret klimata pārmaiņām. Banka 2009. gadā aizdeva
17 miljardus eiro projektiem, kas sniedz ieguldīju‑
mu CO2 izmešu samazināšanā, ieskaitot ieguldīju‑
mus atjaunojamajos energoresursos, energoefek‑
tivitātē, pētniecības un attīstības jomā tīrākam
transportam un ieguldījumus pilsētas transporta
jomā. 2010. gadam ir izvirzīts mērķis atkal aizdot
vismaz tikpat lielu summu. Ir svarīgi, lai pasākumi
cīņai ar klimata pārmaiņām Eiropas Savienībā tiktu
apvienoti ar iniciatīvām, kas veicina zemas oglekļa
emisijas jaunattīstības valstīs. Tāpēc bankas Ener‑
goresursu ilgtspējas un drošas piegādes program‑
mas ietvaros tiks izmantoti 3 miljardi eiro, lai finan‑
sētu projektus jaunattīstības valstīs. EIB turpina arī
paplašināt atbalstu pasaules oglekļa tirgum.
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2009. gadā banka aizdeva 17 miljar‑
dus eiro projektiem, kas sniedz ieguldī‑
jumu CO2 izmešu samazināšanā
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EIB grupas darbība
2009. gadā
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Pieejami aizdevumi MVU darbavietu
radīšanai

Ar starpniekbankām noslēgto aizdevumu darījumu summai 2008. un 2009. gadā sasniedzot 20,8 miljardus eiro,
EIB veiksmīgi tuvojas mērķim, kas noteikts 2008. gada
decembrī valstu vai valdību vadītāju pieņemtajā Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānā, laika posmā no
2008. līdz 2011. gadam izsniegt aizdevumos MVU 30 miljardus eiro.

2009. gadā kredītlīnijās starpniekbankām turpmā‑
ku aizdevumu izsniegšanai mazajiem uzņēmumiem
EIB atvēlēja 12,7 miljardus eiro, kas ir par 55 % vai‑
rāk nekā iepriekšējā gadā. Bankas atbalstu saņēma
vairāk nekā 50 000 MVU visā ES teritorijā. Tika iesais‑
tīti starpnieki 24 dalībvalstīs. EIB, cenšoties sniegt
atbalstu maziem uzņēmumiem, rada papildu efek‑
tu ar to, ka tā pieprasa visiem finanšu starpniekiem
pievienot katram EIB aizdotajam eiro vismaz vienu
eiro no starpnieku pašu līdzekļiem.
Plašāks atbalsts MVU vēl vairāk bija jūtams jaunajās
dalībvalstīs, kurās mazos uzņēmumus krīze skāra
īpaši smagi. Parakstīto aizdevumu summai sasnie‑
dzot 2,1 miljardu eiro, kredītlīniju summa salīdzinā‑

jumā ar 2008. gadu gandrīz divkāršojās. Saskaņā ar
vienotu rīcības plānu, EIB cieši sadarbojas ar ERAB
un Pasaules Bankas grupu, lai palielinātu starptau‑
tisko finanšu institūciju sniegto atbalstu MVU Cen‑
trāleiropas, Austrumeiropas un Dienvidaustrumu
Eiropas valstīs. Iniciatīva tika ieviesta 2009. gada
februārī un tās ietvaros bija cieši jāsadarbojas ar

Reaģējot uz likviditātes trūkumu, ko
pieredzēja MVU, tika ieviesti vairāki
uzlabojumi šiem uzņēmumiem pie‑
dāvātajos produktos
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vietējām partnerbankām. Līdz 2009. gada beigām
EIB starpniekiem šajā reģionā jau bija apņēmusies
sniegt 10,5 miljardus eiro.
2009. gadā, reaģējot uz likviditātes trūkumu, ko pie‑
redzēja MVU, tika ieviesti vairāki uzlabojumi šiem uz‑
EIB aizdevumi MVU 2007.–2009. gadā: ar
starpniekiem parakstītās kredītlīnijas

EUR m
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ņēmumiem piedāvātajos finanšu produktos. Banka,
piemēram, konstatēja lielāku nepieciešamību pēc
apgrozāmā kapitāla un nekavējoties rīkojās, lai šo
pieprasījumu apmierinātu. Ģeogrāfiskais produkta
„Aizdevumi MVU” pārklājums 2009. gadā tika papla‑
šināts, lai ietvertu arī kandidātvalstis un potenciālās
kandidātvalstis, kā arī austrumu partnervalstis.
Eiropas Investīciju fonds, kas kopā ar EIB veido EIB
grupu, ir tās īpaši specializējusies struktūra riska fi‑
nansēšanas operāciju sniegšanā MVU. EIB ir galve‑
nais tā akcionārs, bet pārējie akcionāri ir Eiropas
Komisija un vairākas valsts un privātās finanšu ies‑
tādes. Jomas, kurās tas specializējas, ietver atbal‑
stu riska kapitāla fondiem un izaugsmes kapitāla
fondiem, ieguldot pašos MVU un MVU aizdevumu
portfeļu garantijās. Tāpat kā EIB atbalsts maziem
uzņēmumiem, arī EIF atbalsts tiek sniegts ar finanšu
starpnieku palīdzību, un fonda sadarbības partneri
ir riska kapitāla, izaugsmes un mezanīna („mezzani‑
ne”) fondi, bankas, garantiju iestādes un savstarpē‑
jo garantiju fondi.

Darbības un korporatīvās atbildības pārskats

EIF 2009. gadā ieguldīja vairāk nekā 730 miljonus
eiro 39 riska kapitāla izaugsmes fondos Eiropā. Tā
saistības pašlaik veido 4,1 miljardu eiro, kas sadalī‑
ti vairāk nekā 300 fondos, tādējādi padarot EIF par
vienu no galvenajiem privātā akciju kapitāla noza‑
res dalībniekiem Eiropā. EIB 2009. gadā uzticēja Ei‑
ropas Investīciju fondam 1 miljardu eiro, lai tas šo
summu EIB vārdā ieguldītu kā Mezanīna finansē‑
juma mehānismu izaugsmei. Mezanīna finansēju‑
mā ir apvienotas gan aizņēmuma, gan pašu kapitā‑
la finansēšanas iezīmes, un tas bieži tiek piedāvāts
kā aizdevums ar zemāku atmaksas prioritāti vai ar
mērķi to pārvērst pašu kapitālā, kas ir īpaši piemē‑
roti tiem mazajiem uzņēmumiem, kuri atrodas at‑
tīstības un straujas izaugsmes stadijā. Mezanīna fi‑
nansējuma mehānisma izaugsmei līdzekļi nākamo
trīs gadu laikā tiks ieguldīti ieguldījumu fondos,
kas paredzēti augošiem un inovatīviem uzņēmu‑
miem visā Eiropā, lai palīdzētu pārvarēt finansēju‑
ma trūkumu.
2009. gadā tika izstrādātas dažādas mikrofinansē‑
juma iniciatīvas. Jauns riska kapitāla mehānisms
20 miljonu eiro vērtībā, kuru bankas vārdā pārval‑
da EIF, ir paredzēts mikrofinansējuma iestādēm, kas
neietilpst tradicionālajā banku sektorā. Turklāt EIB
un Komisijas finansētā Mikrofinansēšanas instru‑
menta PROGRESS (PMF) darbības mērķis ir sociālā
ekonomika. Gaidāms, ka uzlabota piekļuve mikro‑
finansējumam ievērojami veicinās jaunu mikrouz‑
ņēmumu izveidi un pašnodarbinātības attīstību, kā
arī aktīvi sekmēs vienlīdzīgu iespēju principu.
Kamēr EIF pašu kapitāla instrumenti veicina MVU
piekļuvi kapitālam, kas paredzēts plaša spektra ma‑
zajiem uzņēmumiem, tikpat svarīgi ir risināt MVU
nepieciešamību pēc aizņēmumiem, nodrošinot ga‑
rantijas un pārvēršanu vērtspapīros. EIF 2009. gadā
piešķīra garantijas par 2,3 miljardiem eiro. Tā ko‑
pējais nenomaksāto garantiju portfelis 2009. gada
beigās veidoja 13,6 miljardus eiro.
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Atbalsts maziem uzņēmumiem – partnerības loģika
Kaut gan vietējais pieprasījums pēc rūpnieciskajām iekārtām un pakalpojumiem ir samazinājies par 15 %,
Équipements et Techniques Industrielles (ETI) nevis atlaiž darbiniekus, bet gluži otrādi – pieņem darbā papildu cilvēkus. Uzņēmums ETI, kas atrodas Francijas pilsētā Havrā un kurā ir nodarbināti 80 cilvēki, cīnās ar
kredītresursu trūkumu, paplašinot savu darbību ārzemēs ar EIB aizdevuma palīdzību, kas saņemts ar Société Générale vietējās filiāles starpniecību.
Ievērojama daļa ETI klientu ir rūpniecības uzņēmumi, kas pārsvarā izvietoti apkārtējā Normandijas reģionā un
pārcieš krīzes radītās sekas. Visi šo uzņēmumu vietējie piegādātāji izjūt spriedzi, bet ETI apkalpo ari starptautiskus klientus, gan importējot iekārtas no aptuveni 15 valstīm, gan eksportējot tās uz tādu pašu valstu skaitu.
ETI noliktavās gan tās galvenajā birojā Havrā, gan filiālēs Djepā (Dieppe) un Lepetitkevilī (Le Petit-Quevilly)
atrodas aptuveni 15 000 vienības, no kurām dārgākā iekārta ir izmaksājusi vairākus miljonus eiro. Tomēr iekārtu glabāšana ir tikai starpposms ārkārtīgi specializētajā procesā, kurā uzņēmums ir iesaistīts: iekārtu izvēle, diagnosticēšana un konsultācijas par klienta vajadzībām, rūpnieciskā aprīkojuma montāža, iesaiņošana
un nosūtīšana un pat apmācību organizēšana, lai šo aprīkojumu varētu izmantot.
„ETI paplašināšanās stratēģija ārvalstīs, lai kompensētu vietējā pieprasījuma kritumu, ir balstīta uz trīs galvenajiem pīlāriem,” skaidroja ETI Eksporta nodaļas projektu vadītāja Ivonna Kervella. „Pirmkārt, tiešais rūpniecisko iekārtu eksports plašam klientu lokam. Tad vēl tehniskie semināri un laboratorijas, kas lieliem projektiem tiek izveidotas uz vietas. Visbeidzot, ETI piedāvā arī profesionālo apmācību.”
Alžīrija ir nozīmīgākais ETI eksporta tirgus vispār, bet it īpaši profesionālās izglītības jomā. Uzņēmumam Alžīrā ir birojs, un nesen tika pabeigts Alžīrijas Profesionālās izglītības ministrijas pasūtīts projekts, kurā iesaistītas
kopumā 44 skolas.
„Pēc tam, kad bijām uzvarējuši konkursā, process šoreiz sākās ar santehnikas instrumentu un piederumu izvēli, kā
arī to apkopošanu instrumentu komplektos,” stāstīja Kervella. „Tad sekoja nosūtīšana uz Alžīru, muitošana, piegāde skolām, kvalitātes un kvantitātes pārbaude, nodošana ekspluatācijā un darbības uzsākšana, kā arī vienas nedēļas apmācības kurss skolotājiem, kuri šobrīd izglīto jaunu profesionālu santehniķu un montieru paaudzi.”
Šāda veida projektiem, kuri no uzsākšanas līdz pilnīgai izpildei var ilgt līdz pat diviem gadiem, samaksa parasti tiek saņemta pēc to pabeigšanas. Tāpēc, lai finansētu uzņēmuma starptautisko paplašināšanos, ETI
bija nepieciešams papildu apgrozāmais kapitāls, un Société Générale aizdeva uzņēmumam 375 000 eiro
no līdzekļiem, kas kļuva pieejami, pateicoties EIB. Tā kā ETI saņēma aizdevumu no EIB resursiem, piedāvātie nosacījumi bija labāki nekā tie būtu bijuši iespējami citur. „Mēs uzticamies ETI un uzskatām, ka ir svarīgi turpināt izsniegt aizdevumus mūsu labajiem klientiem arī sarežģītos laikos, un šajā situācijā izmantojam EIB atbalstu,” norādīja Société Générale Havras biroja pārstāvis Jannis Fosijons. „Es to saucu par
partnerības loģiku.”

Darbības un korporatīvās atbildības pārskats

ETI pārvar kreditēšanas krīzi, papla‑
šinot savu uzņēmējdarbību ārzemēs
ar EIB aizdevuma palīdzību
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Aizdevumi konverģences jomā
sekmē Eiropas atgūšanos

Ieguldījumi ES konverģences reģionos bija viena no galvenajām jomām, kam Ekonomikas un finanšu padome (ECOFIN)
piešķīra prioritāti EIB rīcības, kas vērsta cīņai ar ekonomisko
krīzi, ietvaros. Aizdevumu darbības konverģences reģionos
2009. gadā sasniedza 29 miljardus eiro (par 36 % vairāk nekā
2008. gadā, kad tika ieguldīts 21 miljards).

Banka konverģences reģionos ieguldīja 41 % no
kopējā aizdevumu apjoma ES. Eiropas Savienībā
aizdevumi tika līdzvērtīgi sadalīti starp ES‑15 un
ES‑12 jaunajām dalībvalstīm, piešķirot 12,8 miljar‑
dus eiro ES‑12 valstīm un 16,2 miljardus eiro ES‑15.
Tomēr, par pamatu ņemot saņemto summu uz vie‑
nu iedzīvotāju, jaunās dalībvalstis bija vadībā. Tur‑
klāt kopējā aizdevumu summā minētajās valstīs,
kas lielā mērā tiek uzskatītas arī par konverģences

reģioniem, vērojams izteikts 60 % liels ikgadējs
pieaugums.
EIB vairāk iesaistās līdzfinansēšanā ar struktūrfon‑
diem, palīdzot dalībvalstīm izpildīt pienākumu, kas
saistīts ar ES dotāciju papildināšanu ar pašu budže‑
ta līdzekļiem. Šie Strukturālo programmu aizdevumi sniedz elastīgu integrētu pieeju, sekmējot ES
struktūrfondu līdzekļu veiksmīgāku izmantošanu
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JASPERS – Kopēja palīdzība projektu sagatavošanai Eiropas reģionos



JESSICA – Vienotais Eiropas atbalsts ilgtspējīgiem ieguldījumiem pilsētu
apvidos

(EIB, Eiropas Komisija, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka un Vācijas Attīstības
bankas grupa (KfW Bankengruppe);

(EIB, Eiropas Komisija un Eiropas Padomes Attīstības banka);



JEREMIE – Eiropas apvienoto resursu mehānisms mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem
(EIF, Eiropas Komisija);



JASMINE – Iniciatīva mikrofinanšu iestāžu atbalstam Eiropā

(EIF un Eiropas Komisija).

un to papildināšanu. Strukturālo programmu aiz‑
devumi konverģences reģionos 2009. gadā sasnie‑
dza vairāk nekā 3,1 miljardu eiro.
Turklāt EIB bija galvenais partneris ES Baltijas jūras
stratēģijas (BJS) izstrādāšanā, uzsākšanā un īsteno‑
šanā un pirmā meklēja risinājumus jaunās makro‑
reģionālās stratēģijas ieviešanai, ko pēc Eiropado‑
mes pieprasījuma izstrādājusi Komisija. EIB atbalsta
šo stratēģiju, izsniedzot aizdevumus, nodrošinot
tehnisko palīdzību, pastiprinot sadarbību ar Zieme‑
ļu investīciju banku, kā arī līdzdarbojoties Ziemeļu
dimensijas forumos. Līdzīgu teritoriālu stratēģiju
Komisija varētu ieviest Donavas reģionā, un EIB cie‑
ši sekos šīs iniciatīvas ieviešanai.
Pie tam EIB un Komisija atbalsta konverģenci, pie‑
dāvājot konsultāciju un finanšu inženierijas pakalpojumus, kā arī pielāgotus finanšu produktus, it

EIB un Komisija konverģences atbals‑
tam izmanto Kohēzijas politikas ie‑
tvaros īpaši izveidotas kopējās ini‑
ciatīvas, kas tiek dēvētas par “4 J”

īpaši jaunajās dalībvalstīs. Kohēzijas politikas ietva‑
ros ir četras īpaši izveidotas kopējās iniciatīvas, kas
tiek dēvētas par „4 J”un ir radušās, pateicoties part‑
nerībām, kas dibinātas starp Eiropas Komisiju, EIB/
EIF un citām starptautiskām finanšu iestādēm. Un
tās ir šādas:

JASPERS iniciatīva ir vērsta uz to, lai palīdzētu sa‑
ņēmējām valstīm sagatavot rūpīgi izstrādātus infra‑
struktūras projektu pieteikumus finansējuma pie‑
šķīrumam struktūrfondu ietvaros. Uzsvars tiek likts
uz transporta tīklu un vides uzlabošanu, energo‑
efektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo ener‑
goresursu izmantošanu. JASPERS ietver arī pilsētas
transporta sistēmas uzlabošanu, kā arī noteiktus
projektus citās nozarēs, ja tie ir tiesīgi saņemt ES at‑
balstu, piemēram, veselības aprūpe, pētniecība un
attīstība, kā arī pilsētvides atjaunošana. Projektu
sagatavošanas process 2009. gadā tika ievērojami
paātrināts. Tika pabeigti aptuveni 130 uzdevumi,
no kuriem lielākā daļa bija Polijā, Čehijā un Rumāni‑
jā. Kopumā, kopš iniciatīvas uzsākšanas 2006. gada
beigās, JASPERS ietvaros pabeigti 240 uzdevumi.
Uz 2009. gada beigām šī kopējā iniciatīva sniedza
palīdzību 430 vēl nepabeigtiem uzdevumiem. Gal‑
venās tās portfelī iekļautās nozares ir ūdenssaim‑
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niecība un notekūdeņu apsaimniekošana (23 %),
ostas, lidostas un dzelzceļš (20 %), cieto atkritumu
apsaimniekošana un enerģētika (19 %), ceļi (17 %)
un pilsētvides attīstība (10 %).

JESSICA mērķis ir palīdzēt institūcijām ES reģionos,
uz kuriem attiecas 2007.–2013. gada struktūrfondi,
izmantot finanšu inženierijas mehānismus, lai efek‑
tīvāk atbalstītu ieguldījumus ilgtspējīgā pilsētu at‑
tīstībā. JESSICA mehānisms ar pilsētu attīstības fon‑
du starpniecību ļauj ieguldīt struktūrfondu līdzekļus
atmaksājama (tātad atkārtoti izmantojama) finansē‑

juma veidā peļņu nesošos pilsētu projektos. Šādi ie‑
guldījumi, kas var tikt veikti pašu kapitāla, aizdevu‑
mu un/vai garantiju veidā, tiek sniegti projektiem,
kas ietverti integrētos pilsētu plānos, un saistībā ar
kuriem pašvaldības, bankas un privātie investori tiek
aicināti veidot partnerības. Līdz 2009. gada beigām
EIB bija veikusi gandrīz 50 īpašus valstu un reģionā‑
los JESSICA novērtējuma pētījumus, kuru ietvaros
tika vērtēts finanšu inženierijas instrumentu tirgus,
lai atbalstītu ilgtspējīgu pilsētu attīstību. Tai pat laikā
nākamie pētījumi jau ir plānošanas stadijā. Turklāt
ir parakstīti 15 saprašanās memorandi ar Bulgāriju,

EIB aizdevumi paver ceļu Berlīnes‑Brandenburgas lidos‑
tas paplašināšanai
EIB aizdevumi sniedz atbalstu Berlīnes starptautiskā transporta
mezgla – Brandenburgas lidostas paplašināšanai. Šis „Vācijas vienotības projekts” ir īpaši svarīgs, pateicoties ieguldījumam, ko tas
sniedz Austrumvācijas ekonomikas attīstībā.
EIB 2009. gadā apstiprināja 1 miljardu eiro lielu aizdevumu, kas tiek
papildināts ar 1,4 miljardiem, ko nodrošina vairākas vietējās bankas, padarot šo projektu par vienu no apjomīgākajām infrastruktūras finansēšanas operācijām Eiropā. Pateicoties šim aizdevumam,
būs iespējams paplašināt un pilnveidot esošo Brandenburgas lidostu, kā rezultātā tā kļūs par nozīmīgu transporta mezglu. EIB finansējums nodrošinās to jaudu, kas lidostai nepieciešama, lai apkalpotu gaisa satiksmi, kas ievērojami palielināsies pēc divu iekšpilsētas
lidostu – Tēgeles un Tempelhofas lidostas – slēgšanas. Vēsturisko
notikumu rezultātā un tamdēļ, ka pilsēta „aukstā kara” laikā bija
sadalīta, Berlīnē izveidojās lidostu sistēma, kas sastāvēja no divām
lidostām pilsētas iekšienē (Tēgele un Tempelhofa) un vienas lidostas ārpus pilsētas (Brandenburga).
Gaisa satiksmes novirzīšana uz vienu punktu ārpus pilsētas sniegs
ievērojamu ieguvumu vides tīrības ziņā, kā arī uzlabos to cilvēku
drošību, kas dzīvo Berlīnē un Brandenburgas teritorijā. Banka paredz, ka tas pozitīvi ietekmēs arī citu Austrumvācijas teritoriju ekonomisko attīstību. Tā kā tie ir arī ES konverģences reģioni, EIB tiem
pievērš īpašu uzmanību. Uzlabota gaisa satiksmes pieejamība, kā
arī jaunu darbavietu izveide gan tiešā, gan netiešā veidā ir vieni no
tūlītējiem ieguvumiem, ko šie reģioni saņems projekta rezultātā.
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Konverģence ES
2009. gadā parakstīto atsevišķo aizdevumu
sadalījums pa nozarēm
Kopā
Summa
(miljoni EUR)

%

8 840
4 365
1 682

37
18
7

2 128

9

1 007
3 836
1 771

4
16
7

Atsevišķo aizdevumu kopsumma

23 630

100

Kredītlīnijas konverģences reģionos

5 320

Komunikāciju infrastruktūra
Enerģētika
Pilsētvides attīstība
Ūdenssaimniecība, kanalizācija,
atkritumu apsaimniekošana
Veselības aprūpe, izglītība
Rūpniecība
Citi pakalpojumi

Kipru, Grieķiju un Portugāli, kā arī virkni reģionu, lai
sadarbībā ar EIB īstenotu JESSICA iniciatīvas pasā‑
kumus. Astoņi līdzdalības fondu līgumi par kopējo
summu, kas pārsniedz 900 miljonus eiro, ir noslēgti
starp EIB un vadošajām iestādēm. Lai veicinātu tālā‑
ku rīcību šajā jomā, Komisija sadarbībā ar EIB un Ei‑
ropas Padomes attīstības banku 2009. gadā ieviesa
JESSICA sadarbības platformu, ar kuras palīdzību va‑
rēs dalīties zināšanās, prasmēs un pieredzē, kas sais‑
tīta ar JESSICA iniciatīvu un finanšu inženierijas ins‑
trumentiem pilsētu attīstības jomā.
EIB ir tieši iesaistīta JASPERS un JESSICA iniciatīvās.
Pārējie divi „J”, t.i., JEREMIE un JASMINE ietilpst EIB
meitas sabiedrības Eiropas Investīciju fonda atbildī‑
bas jomā, jo tās ir attiecīgi saistītas ar riska kapitāla
fondiem/garantijām MVU un mikrofinansējumu.

JEREMIE mērķis ir veicināt MVU piekļuvi finansē‑
jumam un finanšu inženierijas produktiem reģio‑
nos. JEREMIE iniciatīvas ietvaros valsts un reģionā‑
lās iestādes var izvēlēties izmantot līdzekļus, kas
kļuvuši pieejami, pateicoties Eiropas Reģionālās at‑
tīstības fondam, uz tirgu orientētu finanšu instru‑
mentu veidā, nevis piedāvājot dotācijas.

JASMINE īpaši paredzēts mikrokreditēšanas attīs‑
tībai, lai atbalstītu izaugsmi un nodarbinātību. EIF
ir pilnvarots pārvaldīt daļu šīs iniciatīvas, lai nodro‑
šinātu finansiālu atbalstu, piedāvājot līdzekļus no
EIB resursiem ārpus banku sektora esošām mikro‑
finansējuma iestādēm un mikrokredītu piedāvātā‑
jiem, kā arī tehnisko palīdzību no Eiropas Komisijas
līdzekļiem.
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Cīņa pret klimata pārmaiņām
Trešā prioritāte, kas saistīta ar EIB reakciju uz ekonomisko krīzi,
ir strauji palielināt atbalstu ieguldījumiem, kas palīdz cīnīties
ar klimata pārmaiņām. Salīdzinot ar 9,8 miljardiem eiro, kas
2008. gadā tika izsniegti ar klimata pārmaiņām saistītajos aizdevumos, banka 2009. gadā aizdeva gandrīz 17 miljardus eiro
projektiem, kas sniedz ieguldījumu CO2 izmešu samazināšanā,
ieskaitot ieguldījumus atjaunojamos energoresursos energoefektivitātē, pētniecības un attīstības jomā tīrākam transportam un ieguldījumus ilgtspējīga transporta jomā.

Papildus atbalstam, kas paredzēts ieguldījumiem
klimata pārmaiņu mazināšanai, svarīga loma ir arī
spējai pielāgoties globālās sasilšanas radītajām se‑
kām. EIB šobrīd palielina aizdevumu apjomu un pa‑
plašina tehnisko palīdzību ūdenssaimniecības un
citās viegli ietekmējamās nozarēs, kur pielāgoša‑
nās ir steidzami vajadzīga. Banka 2007. gadā nolē‑
ma, ka uz projektiem, kas saistīti ar klimata pārmai‑
ņu mazināšanu un pielāgošanos tām, neattieksies
ierastais 50 % ierobežojums, un tie varēs saņemt
finansējumu līdz pat 75 % apjomā no projekta iz‑
maksām, kā arī garākus aizdevuma atmaksas termi‑
ņus. EIB jau ir guvusi ievērojamu pieredzi attiecībā
uz projektiem, kas saistīti ar pielāgošanos klimata
pārmaiņām, it īpaši ūdenssaimniecības un infra‑
struktūras jomās, un tā sistemātiski un konsekventi
pārbauda savus projektus saistībā ar klimata risku.
Bankas speciālās zināšanas ir īpaši nozīmīgas jaun‑
attīstības valstīs, sevišķi nabadzīgākajās no tām, jo
tās ir pakļautas klimata pārmaiņu radītajām sekām
to ģeogrāfiskā izvietojuma un zemo ienākumu dēļ,
kā arī tāpēc, ka tās ir vairāk atkarīgas no nozarēm,
kas ir jutīgas pret klimata pārmaiņām, piemēram,
zemkopība, mežsaimniecība un zvejniecība.
EIB aizdevumu politika dažādās nozarēs ir īpaši vēr‑
sta uz siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju sama‑
zināšanu, sevišķi saistībā ar enerģētiku, ūdenssaim‑
niecību, transportu, atkritumu apsaimniekošanu,
pētniecību, attīstību un inovāciju, kā arī mežsaim‑
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niecību. Ar prasībām un nosacījumiem, kas jāievē‑
ro projektu virzītājiem, banka veicina atjaunojamo
energoresursu attīstību un efektivitātes ieguvumus
ūdens un energopatēriņa jomā. Tā arī atbalsta tīrā‑
ku transporta veidu izplatību, atkritumu izmanto‑
šanu kā atjaunojamās degvielas avotu, klimatam
draudzīgu tehnoloģisku jauninājumu izstrādi un
komercializēšanu un bioloģisko oglekļa sekvestrā‑
ciju, veicot apmežošanu un mežu atjaunošanu.
EIB atbalsta plaša spektra ieguldījumus atjaunojamajos resursos. Tā ir uzkrājusi pieredzi un speciālās
zināšanas inovatīvo tehnoloģiju jomā un ražošanas
procesā, it īpaši, fotoelementu, jūras vēja enerģijas,
koncentrētas saules enerģijas un otrās paaudzes
biodegvielas ražošanā. Lai palielinātu tās ietekmi,
banka pašlaik izstrādā aizdevumu politiku atjauno‑
jamo tehnoloģiju nozares atbalstam. Atjaunojamo
energoresursu projektos 2009. gadā tika ieguldīti
4,2 miljardi eiro, salīdzinot ar 2,2 miljardiem eiro ie‑
priekšējā gadā.
Energoefektivitātes jomā uzsvars tiek likts uz ener‑
goresursu taupīšanu ēkās, pilsētas transportā, ražojo‑
šās rūpniecības nozarē un enerģijas ražošanā. Banka
īpaši aktīvi darbojas, atbalstot pašvaldību ieguldīju‑
mus energoefektivitātes un atjaunojamu energore‑
sursu projektos. Plašākā kontekstā EIB sistemātiski
pārbauda visus projektus, lai rastu iespējas energo‑
efektivitātes veicināšanai, un pieprasa, lai tiktu iz‑
mantotas labākās pieejamās tehnoloģijas. Aizdevumi
energoefektivitātes jomā sasniedza 1,5 miljardus eiro,
kas ir divas reizes vairāk nekā 2008. gadā, kad tie vei‑
doja 730 miljonus eiro.
Darbības pētniecības, attīstības un inovāciju jomā,
ieskaitot, piemēram, dzinēju un degvielas tehnoloģi‑
jas, kas veicina energoefektivitāti un samazina emisi‑
jas, kā arī energoefektīvu automašīnu jomā ir devušas
ievērojamu ieguldījumu. Lai atbalstītu šādus ieguldī‑
jumus, EIB reakcijas uz ekonomisko krīzi ietvaros ir
izveidots īpašs Eiropas Tīra transporta mehānisms.
Kopumā pētniecībai, attīstībai un inovācijai tīru teh‑
noloģiju jomā tika aizdoti 4,7 miljardi eiro, salīdzinot
ar 1,3 miljardiem eiro iepriekšējā gadā.
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EIB aizdevumu politika transporta nozarē ir vērsta
uz klimata pārmaiņām draudzīgiem transporta vei‑
diem, piemēram, uz dzelzceļu un pilsētas sabiedris‑
ko transportu, pārorientēšanos uz citiem transporta
veidiem un iekšzemes ūdensceļu izmantošanu, kā
arī uz jūras ūdensceļu projektiem. Ieguldījumi ilgtspējīgā transportā 2009. gadā sasniedza 5,5 miljar‑
dus eiro, salīdzinot ar 5,1 miljardu eiro 2008. gadā.
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Dažādi citi ieguldījumi, kas palīdz cīnīties ar klima‑
ta pārmaiņām, sasniedza 0,5 miljardus eiro, un tieši
šādu summu banka arī aizdeva ar klimata pārmai‑
ņām saistītiem projektiem ārpus Eiropas.
Visbeidzot, EIB arī aktīvi pārvalda oglekļa fondus. EIB
un Vācijas Attīstības bankas (KfW) 2. oglekļa prog‑
ramma tika ieviesta 2009. gadā. Šī ir Eiropas Inves‑
tīciju bankas un Vācijas attīstības bankas izveidotās
programmas oglekļa kredītu iegādei otrā fāze. Jaunā
programma ir paredzēta projektiem vismazāk attīstī‑
tajās valstīs. Tā ietver oglekļa kredītus gan laika pos‑
mam līdz 2012. gadam, gan pēc 2012. gada.
Ar klimata pārmaiņām saistītie apsvērumi arvien vai‑
rāk tiek integrēti EIB darbībās. Tādējādi bankas finan‑
sēto projektu kvalitāte tiek pārbaudīta attiecībā uz
to devumu klimata pārmaiņu jomā. Vairākas darbī‑
bas ir jau stabili ieviestas: tās ietver oglekļa emisiju
izmaksu aprēķinu termoelektrostaciju projektos, ap‑
rēķinot to ekonomiskā ienesīguma normu; oglekļa
ietekmes novērtējumu ceļu būves projektos, mērot
to transporta līdzekļu radītās oglekļa emisijas, kas
šos ceļus izmantos; projektu pārbaudi, lai apzinātu
energoefektivitātes iespējas un komponentus; sā‑
kumstadijas projektu pārbaudi, lai apzinātu iespē‑
jas radīt oglekļa kredītus Kioto mehānismu ietvaros.
Projektu virzītājiem tiek piedāvāta tehniskā palīdzī‑
ba, lai sagatavotos šīm iespējām un ieviestu tās tir‑
gū. Banka īsteno labāko praksi un pakāpeniski veic
uzlabojumus vadības struktūrā, pilnveido darbinie‑
ku spējas un vairo informētību. Vēl nebijusi iniciatī‑
va šajā kontekstā ir bankas finansēto projektu radīto
siltumnīcefektu izraisošo gāzu novērtējums, ar kura
palīdzību varēs noteikt EIB oglekļa izmešu ietekmi.
Tā kā klimata pārmaiņas ir globāla problēma, un, lai
atrastu efektīvus risinājumus, ir nepieciešama kolek‑
tīva darbība, EIB īpaši pievēršas sadarbībai ar citām
daudzpusējām un divpusējām finanšu iestādēm. Kas
attiecas uz pielāgošanos, Apvienoto Nāciju Organi‑
zācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmai‑
ņām (UNFCCC) sanāksmē, kas 2009. gada decembrī
notika Kopenhāgenā, sadarbībā ar Eiropas Komisi‑
ju, Francijas Attīstības aģentūru, ERAB un KfW tika
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organizēts papildu pasākums par finansēm, kas ne‑
pieciešamas, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, un
par Eiropas finansēšanas iestāžu lomu. Šī pasākuma
rezultātā tika izveidota darba grupa, kuras mērķis
ir dalīties zināšanās par labo praksi ar pielāgošanos
saistītos projektos un iekšējās politikas jautājumos
un izpētīt iespējas, kā saskaņot apstiprinātās pieejas.
Pirms UNFCCC sanāksmes Kopenhāgenā atklāša‑
nas daudzpusējo attīstības banku vadītāji un SVF
rosināja konvencijas dalībniekus likt pamatus vē‑
rienīgam, vispusīgam un taisnīgam globālo kli‑
mata pārmaiņu režīmam. Daudzpusējās attīstības
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bankas apņēmās uzlabot finansējuma koordinē‑
šanas un ar klimata pārmaiņām saistītās darbības,
lai klienti un partneri varētu efektīvāk izmantot šos
resursus. Kopenhāgenas konferences rezultātā ne‑
tika noslēgts juridiski saistošs līgums. Tā vietā tika
pieņemta „Kopenhāgenas vienošanās”, kurā izteikta
nepieciešamība mobilizēt papildu finansējumu, lai
mazinātu klimata pārmaiņas un pielāgotos tām, it
īpaši jaunattīstības valstīs. Daudzpusējās attīstības
bankas, tai skaitā arī EIB, pašlaik pārrunā iespējas,
kā palīdzēt īstenot šo apņemšanos.

Bankas finansēto projektu kvalitāte
tiek pārbaudīta attiecībā uz to ietek‑
mi uz klimata pārmaiņām

EIB grupa
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Vides ilgtspējības veicināšana

Uzsverot vides ilgtspējības izšķirošo nozīmi
mūsu nākotnē, EIB 2009. gadā palielināja aizdevumu apjomu šajā jomā par 41 %, sasniedzot
25,3 miljardu eiro kopsummu, kas pieejama visā
pasaulē, un tas ir ievērojams pieaugums, salīdzinot ar 18 miljardiem eiro iepriekšējā gadā. Aizdevumi vides ilgtspējības veicināšanai veidoja
32 % no bankas kopējā aizdevumu apjoma.

Eiropas Investīciju banka, atbalstot ES ilgtspējīgas
attīstības politiku, veicina vides ilgtspējību. Bankas
vispārējā pieeja ir izklāstīta Korporatīvajā darbības
plānā, dažādos dokumentos par korporatīvo atbil‑

Banka pievērš īpašu uzmanību di‑
viem lielākajiem 21. gadsimta izaici‑
nājumiem vides jomā: nepieciešamī‑
bai mazināt klimata pārmaiņas un
cīnīties ar ekosistēmu nelīdzsvarotu
izmantošanu

dību un pārstrādātajā Vides un sociālajā ziņojumā.
Jaunais ziņojums ietver vides un sociālās prasības,
ko banka piemēro tās finansētajiem projektiem.
Tajā arī pievērsta īpaša uzmanība diviem lielākajiem
21. gadsimta izaicinājumiem vides jomā: nepiecie‑
šamībai mazināt klimata pārmaiņas un pielāgoties
tām, kā arī cīnīties ar ekosistēmu degradēšanos un
nelīdzsvarotu izmantošanu un risināt ar to saistītos
bioloģiskās daudzveidības jautājumus.
Definējot bankas vides un sociālo atbildību, EIB ir
izvirzījusi trīs galvenos mērķus: pirmkārt, ir jānod‑
rošina, ka visi tās finansētie projekti atbilst ES vi‑
des un sociālajiem principiem un standartiem. Otrs
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mērķis ir veicināt konkrētus projektus, kas aizsar‑
gā un uzlabo dabisko un mākslīgi radīto vidi un
sekmē sociālo labklājību, lai atbalstītu ES politi‑
ku, kas izstrādāta Sestās vides rīcības programmas
„Vide 2010: mūsu nākotne, mūsu izvēle” ietvaros.
Treškārt, banka cenšas pārzināt tās ietekmi uz vidi
ne tikai saistībā ar pašas radītajām sekām, bet arī
attiecībā uz tās finansētajiem projektiem.

tomēr to pozitīvi ietekmē. Aizdevumi vides aizsar‑
dzības projektiem paplašināšanās valstīs sasnie‑
dza 695 miljonus eiro. Vidusjūras partnervalstīs vi‑
des programmām tika piešķirti 446 miljoni eiro. Vēl
89 miljoni eiro tika sniegti vides projektiem ĀKK val‑
stīs, 410 miljoni eiro projektiem Āzijā un Latīņame‑
rikā, kā arī 18 miljoni eiro austrumu kaimiņvalstīm.

Lielākā daļa aizdevumu vides jomā, t.i., 23,6 miljar‑
di eiro no kopsummas 25,3 miljardu eiro apmērā,
tika izsniegti projektiem ES dalībvalstīs. Šis skaitlis
neietver vides komponentus tajos projektos, kuru
vispārējais mērķis nav tieši saistīts ar vidi, bet kuri

Vides ilgtspējība ir saistīta ar daudzām nozarēm un
zināms progress ir sasniegts, īstenojot citus EIB po‑
litikas mērķus, piemēram, veicot ieguldījumus ilgt‑
spējīgā enerģētikā un energoefektivitātē un finansē‑
jot pētniecību un attīstību tīrāka transporta jomā.
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GEMASOLAR – saules enerģijas izman‑
tošanas aizsākumi
Pēdējo piecu gadu laikā saules enerģijas izmantošana Spānijā ir pieaugusi par vairāk kā 200 %, kas liecina par iespaidīgu izaugsmi šajā
jomā. Gemasolar projekts ir jaunākais izteikti novatoriskais projekts
septiņu saules elektrostaciju virknē, kuras banka finansējusi kopš
2005. gada. Šis modernais projekts ļaus radīt jaunās paaudzes saules
termālās enerģijas ražošanas tehnoloģijas, kas ir efektīvāka alternatīva
parabolveida komerciālajām saules termoelektrostacijām.
Šis projekts ietilpst bankas izstrādātajā stratēģijā, kuras ietvaros atbalsts novatorisku komerciālo ražošanas uzņēmumu attīstībai tiek
papildināts ar aizdevumiem pētniecības, attīstības un inovāciju jomā
tiem uzņēmumiem, kas uzskatāmi parādījuši spēju veicināt jaunu tehnoloģiju izstrādi. Gemasolar atrodas Seviljā un tam būs 17 megavatu
liela jauda. Tā būs pasaulē pirmā komerciālā mērogā izmantotā saules
enerģijas koncentrēšanas stacija, kas balstīta uz „centrālā torņa” tehnoloģiju, kur kausētu sāli izmanto kā siltuma apmaiņas un glabāšanas šķidrumu.
Koncentrētas saules enerģijas tehnoloģiju attīstība ir viena no Eiropas
energotehnoloģiju stratēģiskajā plānā izvirzītajām prioritātēm. Šis
projekts atbalsta potenciāli nozīmīgas atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas. Paredzams, ka šo tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana, proporcionāla atsevišķu elektrostaciju jaudas megavatu palielināšana,
sīvāka konkurence, termālā glabāšana, jauni siltuma apmaiņas šķidrumi un uzlabota darbība un apkope nākotnē samazinās koncentrētas saules enerģijas ražotās elektrības izmaksas, ļaujot tai drīz konkurēt ar vidēja izmēra gāzes staciju ražoto termālo enerģiju.
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Ieguldījumi ilgtspējīgā,
konkurētspējīgā un drošā enerģētikā
EIB ir izvēlējusies ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un drošu
enerģētiku par vienu no tās politikas galvenajiem mērķiem un ir ievērojami palielinājusi finansējumu enerģētikas nozarē: pēdējo gadu laikā bankas aizdevumu izsniegšanas darbības šajā jomā ir arvien paplašinājušās
un 2009. gadā tika sasniegti 14,8 miljardi eiro, kas ir par
44 % vairāk nekā tika aizdots 2008. gadā, kad šī summa
veidoja 10,2 miljardus eiro.

Ar ES 2009. gada Rīcības plānu enerģētikai un kli‑
mata pārmaiņām Eiropas Savienība apņemas līdz
2020. gadam par 20 % samazināt siltumnīcefek‑
tu radošo gāzu izmešu apjomus salīdzinājumā ar
1990. gada rādītājiem; nodrošināt, lai atjaunojamie
energoresursi veidotu 20 % no kopējiem ES patē‑
rētajiem energoresursiem; nodrošināt, lai biodeg‑
viela veidotu 10 % no autotransportam paredzētā
benzīna un dīzeļdegvielas apjoma. Šis plāns arī pa‑
redz par 20 % samazināt energopatēriņu, kas atbil‑
stoši bāzes prognozēm noteikts 2020. gadam.
Klimata pārmaiņu radīto izaicinājumu pārvarēšana ir
arī izdevība, kas paver iespējas jaunu darbavietu ra‑
dīšanā, „zaļās” uzņēmējdarbības veicināšanā un kon‑
kurētspējas stiprināšanā. Banka koncentrē tās aiz‑
devumus enerģētikas jomā uz šādām prioritārajām
jomām: atjaunojamie energoresursi, energoefektivitā‑
te, pētniecība, attīstība un inovācija enerģētikas jomā
un iekšējo piegāžu (tostarp Eiropas enerģētikas tīklu)
drošība un dažādošana. 2009. gadā atjaunojamo energoresursu projektiem banka aizdeva 4,2 miljardus eiro
(2008. gadā 2,2 miljardus eiro). Kopš 2005. gada EIB aiz‑
devumi atjaunojamo energoresursu projektiem ir palie‑
linājušies no 43 % līdz 70 % no kopējā aizdevumu apjo‑
ma elektroenerģijas ražošanai. Turklāt EIB aizdevumi
energoefektivitātes projektiem salīdzinājumā ar
2008. gada līmeni arī gandrīz divkāršojās, 2009. gadā
sasniedzot 1,5 miljardus eiro. Papildus aizdevumiem
banka sadarbībā ar citām institūcijām, ieskaitot Eiro‑

Klimata pārmaiņu radīto izaicinājumu
pārvarēšana ir arī izdevība, kas paver ie‑
spējas jaunu darbavietu radīšanā, „za‑
ļās” uzņēmējdarbības veicināšanā un
konkurētspējas stiprināšanā
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pas Komisiju, uzsāka virkni iniciatīvu, lai atbalstītu ener‑
goefektivitāti, sniedzot tehnisko palīdzību projektu
sagatavošanā.
2009. gadā tika ieviests „Pilsētu mēru pakts”, kura
mērķis ir izstrādāt energoefektivitātes un ilgtspē‑
jīgas enerģētikas programmas Eiropas pilsētās un
reģionos. Šī iniciatīva paredzēta risinājumiem, kas
saistīti ar sabiedriskām ēkām, ielu apgaismoju‑
mu un tīru sabiedrisko transportu. EIB pārvalda arī
15 miljonus eiro lielo ELENA (Palīdzība Eiropas vie‑
tējās enerģijas jomā) mehānismu, kas palīdz saga‑
tavot ilgtspējīgus ieguldījumus enerģētikā.
EIB cieši sadarbojas ar Eiropas Komisiju, lai paātrinā‑
tu ES virzību uz ekonomiku, kurai raksturīgs neliels
oglekļa emisiju daudzums, it īpaši Eiropas energo‑
tehnoloģiju stratēģiskā plāna (EES plāna) ietvaros,
kura mērķis ir paātrināt ekonomiski izdevīgu zema
oglekļa satura tehnoloģiju plašāku izmantošanu.
Šajā kontekstā banka arvien vairāk koncentrējas uz
jaunām tehnoloģijām, piemēram, oglekļa savākša‑
nai un uzglabāšanai. Tā ir iesaistījusies nesen uz‑
sāktajās apspriedēs par iniciatīvu izveidi vairākās
reģionālajās kopienās, ieskaitot Hambersaidu Ap‑
vienotajā Karalistē un Roterdamu Nīderlandē.
Elektrības piegādes tīkli un dabasgāzes transportē‑
šanas un uzglabāšanas infrastruktūra joprojām gūst

Aizdevumi enerģētikas nozarē ES un pievienošanās
valstīs
Kopā
(miljardi EUR)

TEN enerģētika
Atjaunojamie energoresursi
Energoefektivitāte
Iekšējās apgādes dažādošana un drošība
Piekļuve moderniem enerģijas avotiem
pievienošanās valstīs
Kredītlīnijas
Kopā

2,0
4,2
1,5
5,9
0,3
0,2
14,2

labumu no EIB aizdevumiem, tādējādi dodot ieguldī‑
jumu enerģijas piegādes dažādošanā un drošībā Eiro‑
pas Savienībā. Liela daļa EIB aizdevumu enerģētikas
nozarē 2009. gadā tika atvēlēti elektrotīkliem (34 %)
un dabasgāzes transportēšanas infrastruktūrai (11 %).
Banka ir samazinājusi finansējumu ogļūdeņraža iegu‑
ves nozarē, kas kopš 2005. gada ir saņēmusi mazāk
nekā 1 % no EIB aizdevumiem enerģētikas jomā. Tur‑
klāt naftas pārstrādes rūpniecības nozarē bankas fi‑
nansējums tiek koncentrēts uz energoefektivitātes un
enerģijas pārveides projektiem, bet netiek piešķirts
jaudas palielināšanai. EIB piemēro diferencētāku pie‑
eju tādas elektrības ražošanas finansēšanai, kas rada
lielas oglekļa emisijas. Piemēram, tikai tādas ogļu/
brūnogļu elektrostacijas, kas aizstāj esošās iekārtas,
izmanto labākās pieejamās tehnoloģijas, ir gatavas
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Paātrināta virzība uz ekonomiku ar
zemu oglekļa izmantošanas līmeni

Saņemtās atzinības par bankas iegul‑
dījumu atjaunojamos energoresursos
2009. gadā EIB saņēma vairāku specializēto izdevumu apbalvojumus,
kas atzina bankas arvien pieaugošo lomu atjaunojamo energoresursu
aizdevumu jomā. Īpaši jāpiemin nosaukums „Gada aizdevējs atjaunojamo resursu jomā”, ko bankai piešķīra Euromoney un Ernst & Young.
Environmental Finance Review to izvēlējās par „Labāko finanšu iestādi” atjaunojamo energoresursu jomā Eiropā un Project Finance International bankai piešķīra “Gada daudzpusējās bankas” nosaukumu.
Citi apbalvojumi tika piešķirti konkrētiem bankas finansētiem projektiem. Pieci no Euromoney izdotā žurnāla Project Finance „Gada darījums 2009” apbalvojumiem tika piešķirti EIB atbalstītiem projektiem, no
kuriem divi pārstāvēja atjaunojamo energoresursu jomu. EIB 30 miljonu vērtais aizdevums vēja ģeneratoru parka celtniecībai Osmaniye apgabalā Turcijas austrumos tika nosaukts par „Eiropas sauszemes vēja
enerģijas darījumu 2009”. Paredzams, ka šis vēja ģeneratoru parks ar tā
135 MW lielo jaudu palīdzēs ietaupīt vairāk nekā 300 000 tonnu CO2
emisiju gadā.
EIB 300 miljonu eiro lielais aizdevums Beļģijas 165 MW jūras
vēja tehnoloģiju projektam Belwind ieguva apbalvojumu
„Gada labākais darījums enerģijas jomā”. Saskaņā ar Project Finance „šis finansējums ir kļuvis par labu paraugu
turpmākai Eiropas jūras vēja tehnoloģiju darījumu īstenošanai”. Tā bija pirmā reize, kad EIB uzņēmās risku finansēt
jūras vēja enerģijas parka izveides projektu. EIB nodrošināja gandrīz 50 % nepieciešamā finansējuma.
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savākt oglekli un nodrošina vismaz 20 % lielu oglekļa
koncentrācijas samazinājumu elektroenerģijas ražo‑
šanā, var saņemt EIB finansējumu.
Ārpus ES EIB īsteno 3 miljardu eiro vērto daudzgadu
energoresursu ilgtspējas un drošas piegādes prog‑
rammu, kuras mērķis ir finansēt projektus kaimiņval‑
stīs, ĀKK valstīs, Dienvidāfrikā un ĀLA. Lai sekmētu
uzņēmumu un mājsaimniecību ieguldījumus atjau‑
nojamo energoresursu un energoefektivitātes veici‑
nāšanā, EIB sadarbībā ar citām finanšu iestādēm un
Eiropas Komisiju ir izveidojusi Dienvidaustrumu Eiro‑
pas energoefektivitātes fondu, kas darbosies Albāni‑
jā, Bosnijā un Hercegovinā, Horvātijā, Bijušajā Dien‑
vidslāvijas Maķedonijas Republikā, Kosovā (saskaņā
ar ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 1244), Meln‑
kalnē, Serbijā un Turcijā. Fonda sākotnējais apjoms ir
95 miljoni eiro, kas četru līdz piecu gadu laikā, piesais‑
tot papildu līdzekļus no publiskā un privātā sektora
ieguldītājiem, būtu jāpalielina līdz 400 miljoniem eiro.
EIB atbalsta arī Saules enerģijas izmantošanas plānu
Vidusjūras reģionam, piedāvājot plašu instrumentu
klāstu, kas ietver aizdevumus, kapitāla un kvazikapi‑

tāla finansējumu, kā arī nodrošinot tehnisko palīdzī‑
bu projektu sagatavošanas posmā Vidusjūras reģiona
un ĀKK valstīs. Turklāt banka ir palīdzējusi izveidot Pa‑
saules energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas
fondu, kuru pārvalda EIB grupa. Šis fonds ar reģionā‑
lo fondu starpniecību veic ieguldījumus visā pasaulē
jaunattīstības valstīs un valstīs, kur ekonomika atro‑
das pārejas posmā, lai paātrinātu pāreju uz videi drau‑
dzīgām tehnoloģijām, sekmētu to attīstību un izman‑
tošanu pasaules trūcīgākajos reģionos. Fonds līdz šim
ir veicis ieguldījumus Dienvidāfrikas un Āzijas fondos.
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EIB paplašina atbalstu inovāciju jomā

Ieguldījumiem uz zināšanām balstītas ekonomikas jomā EIB 2009. gadā
aizdeva 18,2 miljardus
eiro lielu summu, salīdzinot ar 12,5 miljardiem eiro 2008. gadā.
Šis ir gandrīz 50 % liels
ikgadējs pieaugums aizdevumu darījumos, kas
panākts, pateicoties saskaņotiem EIB pasākumiem, kas veikti, lai palielinātu
ieguldījumus
pētniecībā, attīstībā un
inovācijā.

EIB aizdevumus koncentrē uz „zināšanu
trīsstūri”, kas apvieno izglītības, pētnie‑
cības, attīstības un inovācijas jomas

EIB savus aizdevumus koncentrē uz „zināšanu trīs‑
stūri”, kas apvieno izglītības, pētniecības, attīstības
un inovācijas jomas, un saskaņā ar kuru izglītība,
pētniecība un attīstība ir inovācijas priekšnosacīju‑
mi. Kopš 2000. gada EIB ir ieguldījusi 86,7 miljardus
eiro uz zināšanām balstītā ekonomikā, kas ir Eiropas
konkurētspējas un ilgtermiņa ekonomiskās izaug‑
smes atslēga.
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Veicot ieguldījumus pētniecībā, attīstībā un inovāci‑
jā, nākas eksperimentēt un kļūdīties, un tāpēc šādu
ieguldījumu finansēšana ir saistīta ar potenciāli lielā‑
ku risku, bet var sniegt lielāku ieguvumu. Lai varētu
atbalstīt šādus ieguldījumus, EIB un Eiropas Komisi‑
ja 2007. gadā izveidoja Riska dalīšanas finanšu mehānismu. Ņemot vērā kapitāla ieguldījumu 1 miljar‑
da eiro apmērā no bankas līdzekļiem un vēl viena
miljarda eiro apmērā no Komisijas 7. izpētes pamat‑
programmas, šim mehānismam ir 2 miljardu eiro liels
kapitāla ietaupījums, kas, lai gūtu lielāku pievienoto
vērtību, ļauj veikt tādus aizdevumus līdz pat 10 miljar‑
du eiro apjomā, kas saistīti ar lielāku risku un poten‑
ciāli lielākiem ieguvumiem pētniecības, attīstības un
inovācijas jomā 2006.–2013. gada periodā. Trīs gadu
laikā, kopš Riska dalīšanas finanšu mehānisms ir pie‑
ejams finanšu instrumenta veidā, ir notikusi ļoti strau‑
ja attīstība: no aizdevumiem 0,5 miljardu eiro vērtībā
2007. gadā līdz pat 1 miljardam eiro 2008. gadā un
gandrīz 3 miljardiem eiro 2009. gadā. Galvenās noza‑
res bija inženierija, biozinātnes un enerģētika, kā arī
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.
Kad 2008. gada beigās, lai reaģētu uz ekonomisko
krīzi, bankai tika prasīts 2009. un 2010. gadā palie‑
lināt ikgadējos aizdevumus par aptuveni 15 miljar‑
diem eiro, viena no nozarēm, kas saņēma atbalstu
bija autorūpniecība. Plašas enerģētikas un klimata
pārmaiņu paketes ietvaros tika izveidots Eiropas
Tīra transporta mehānisms. Tā mērķis ir veikt ie‑
guldījumus, lai ievērojami samazinātu CO2 izmešu
daudzumu, veicot ar pētniecību, attīstību un inovā‑
ciju saistītas darbības visas nozares mērogā. Šī me‑
hānisma ietvaros EIB 2009. gadā autorūpniecības
nozarei aizdeva 3,4 miljardus eiro.
Uz zināšanām balstīta ekonomika
Parakstītie aizdevumi

(miljoni EUR)

2009

20002009

Inovācija un IKT infrastruktūra

6 419

20 447

Izglītība un apmācība

2 530

17 951

Pētniecība un attīstība

8 605

45 906

18 235

86 741

Kopā

Biozinātnes ir joma, kurai EIB finansēti ieguldījumi
tiek piedāvāti arvien vairāk, un šajā nozarē aizdevu‑
mos ir izsniegti vairāk nekā 1,5 miljardi eiro, it īpaši
vēža diagnosticēšanas, progresīvu farmācijas pro‑
duktu un medicīnas ierīču jomā.
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Jaunu iespēju meklējumos diabēta ārstēšanā
Varšavas Orlovski slimnīcā tiek pārbaudīta jauna ķirurģiski implantēta ierīce,
kas palīdzēs pacientiem kontrolēt diabētu un, neskatoties uz slimību, ļaus šiem
cilvēkiem dzīvot normālu dzīvi. „Sistēmai, ko mēs pašreiz pārbaudām, ir labas
izredzes kļūt par svarīgu alternatīvu ārstniecības metodi 2. tipa diabēta slimniekiem,” skaidro profesors Tarnovskis. „Tā ļauj izvairīties no insulīna lietošanas un
novērš strauju cukura līmeņa samazināšanos un paaugstināšanos asinīs, kas ir
ar ierastajām diabēta ārstniecības metodēm saistītas komplikācijas. Ja šie izmēģinājumi pierādīs, ka ierīce mūsu pacientos veic tai paredzētās funkcijas – par ko
es esmu cieši pārliecināts – tā būs sava veida revolūcija.”
Šīs nebijušās ārstniecības metodes izpēte kļuva iespējama, pateicoties EIB aizdevumam, kas tika izsniegts Medinvest - piecu mazu un vidēju uzņēmumu konsorcijam, kurā katrs uzņēmums atradās vēlīnā tādu inovatīvu medicīnas ierīču
izstrādes stadijā, kam ir augsts starptautiskās komercializēšanas potenciāls. Medinvest projekta ietvaros ārstētās slimības ietver gan hronisku sirds mazspēju un
infarktus, gan diabētu un korpulenci – problēmas, kurām pakļauts liels pacientu
skaits visā pasaulē un kas saistītas ar ievērojamām veselības aprūpes izmaksām.
Diabēta ārstēšana jau tagad ierindojas valsts veselības aprūpes budžeta augšgalā
un veido 8 % no kopējiem izdevumiem. Tā kā diabēts ir viena no izplatītākajām slimībām, tas joprojām ir uzskatāms par globālo epidēmiju. Īpaši pēdējo gadu laikā
ir pieaudzis saslimšanas gadījumu skaits ar 2. tipa diabētu (saistīts ar lieko svaru).
Medicīnas tehnoloģiju izstrādē nepieciešamas gan progresīvas speciālās zināšanas izpētes jomā, gan klīniskā prakse, un tamdēļ parasti ir nepieciešami ievērojami sākotnēji ieguldījumi pētniecībā un attīstībā. Medicīnas tehnoloģiju rūpniecībā dominē mazi un vidēji uzņēmumi. Šie mazākie tirgus dalībnieki bieži
vien saskaras ar grūtībām, kad produktu izstrādes vēlīnos posmos ir nepieciešami lieli ieguldījumi, piemēram, klīnisko izmēģinājumu veikšanai. Riska dalīšanas finanšu mehānisms var palīdzēt sadalīt pakārtotos riskus. Medinvest bija
viens no pirmajiem pētniecības projektiem, kas saņēma atbalstu, un tādējādi
EIB 30 miljonu eiro lielais aizdevums tika sniegts projektam, kas saistīts ar lielāku risku, bet tai pat laikā nodrošina lielāku pievienoto vērtību.
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Eiropas transporta tīkli (TEN) Eiropai

2009. gadā EIB aizdeva 11,9 miljardus eiro Eiropas transporta tīkliem
un galvenajiem transporta koridoriem, kas ir par 20 % vairāk nekā
2008. gadā. Gadu gaitā EIB ir bijusi vadošais finansējuma avots nozīmīgiem augstas kvalitātes transporta tīkliem. Ņemot vērā pastāvīgo nepieciešamību pēc ieguldījumiem Savienības pamata infrastruktūrā, EIB ir apņēmusies nodrošināt vismaz 75 miljardus eiro Eiropas
transporta tīklu projektiem laika posmā no 2004. līdz 2013. gadam.
2009. gada beigās jau bija ieguldīti 52 miljardi eiro.

Eiropas transporta tīklu politikas mērķis ir atbalstīt
Eiropas Savienības ekonomisko un sociālo integrā‑
ciju un attīstību. Eiropas transporta tīkli veicina pre‑
ču un cilvēku brīvu kustību un palīdz attīstīt mazāk
labvēlīgās teritorijas. Tie arī savieno ES ar plašāku
Eiropas kaimiņvalstu loku (pievienošanās valstīm
un kaimiņvalstīm uz dienvidiem un austrumiem).
Dzelzceļam, kas kļūst par arvien nozīmīgāku nozari
EIB, tika izmantoti 3,2 miljardi eiro. Šo tendenci at‑
spoguļo 32 % pieaugums šajā nozarē 2009. gadā
salīdzinājumā ar 2008. gada līmeni. Aizdevumi ceļu
būves projektiem vispārējā Eiropas transporta tīklu
finansējumā 2009. gadā sasniedza 4,5 miljardus eiro.
Aizdevumos aviācijas nozarē tika piešķirti 1,7 miljar‑
di eiro. Finansējums jūras ūdensceļu projektiem, os‑
tām, konteineru termināļiem un iekšzemes ūdensce‑

ļiem „jūras maģistrāļu” koncepcijas ietvaros veidoja
1 miljardu eiro. Mazākiem ieguldījumiem tika novir‑
zīts 341 miljons eiro, galvenokārt izmantojot prog‑
rammas aizdevumus un ieguldījumus fondos. Ār‑
pus Eiropas Savienības EIB aizdeva 1,2 miljardus eiro
dzelzceļa un ceļu būvniecības projektu atbalstam
Melnkalnē, Marokā, Serbijā, Tunisijā un Turcijā.

Eiropas transporta tīkli veicina preču
un cilvēku brīvu kustību un palīdz at‑
tīstīt mazāk labvēlīgās teritorijas
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Publiskā un privātā sektora partnerībām (PPP)
ir svarīga loma ieguldījumu veikšanā transpor‑
ta tīklu nozarē. 2009. gadā šo partnerību projek‑
ti saņēma aizdevumus 9 % apmērā no EIB kopējā
aizdevumu apjoma transporta nozarē. Banka ir uz‑
krājusi plašu pieredzi un speciālās zināšanas pub‑
liskā un privātā sektora partnerību finansējuma
jomā un tāpēc Eiropas Komisija un ES dalībvalstis
tai uzticēja izveidot Eiropas publiskās un privātās
partnerības ekspertīzes centru. Šī centra mērķis ir
veicināt efektīvu pieredzes un labās prakses ap‑
maiņu PPP jomā un atbalstīt publiskā sektora prio‑
ritāro Eiropas transporta tīklu projektu virzītājus,
sniedzot projektu sagatavošanas un konsultāciju
pakalpojumus.
Papildus Eiropas publiskās un privātās partnerības
ekspertīzes centra izveidei EIB turpina cieši sadar‑
boties ar ES koordinatoriem, Eiropas Komisiju, ES
dalībvalstīm, ražošanas asociācijām un banku sek‑
toru, lai pēc iespējas paātrinātu faktisko TEN pro‑
jektu ieviešanu un finansēšanu. EIB un Komisijas
sadarbība ietver gan pasākumus, kas palīdz novirzīt
struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļus Eiropas
transporta tīklu projektiem, it īpaši Centrāleiropas

Eiropas transporta tīkli
(2005.–2009. gads: 53 miljardi eiro)
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un Austrumeiropas dalībvalstīs, gan arī darbu, kas
saistīts ar Eiropas dzelzceļa satiksmes vadības sis‑
tēmu ieviešanu izvēlētos kravu pārvadājumu kori‑
doros un ar Eiropas vienotās gaisa telpas satiksmes
pārvaldības pētījumiem.
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Atbalsts Eiropas dienvidu vārtu attīstībai: Barselonas osta
Ilgstošās (20 gadu) EIB un Barselonas Ostas pārvaldes (Autoridad Portuaria de
Barcelona – APB) savstarpējās attiecības ir labs piemērs tam, kā sadarbība, kas
balstīta uz abpusēju uzticību un mērķtiecīgu dialogu, var būt par pamatu nozīmīgas ostas infrastruktūras veiksmīgai attīstībai. Pateicoties stabilam EIB finanšu
atbalstam un pārdomātai stratēģiskai plānošanai, gadu gaitā Katalonijas lielākajā ostā ir izveidota iespaidīga infrastruktūra, kas palīdz stiprināt Barselonas kā
nozīmīga starptautiska loģistikas mezgla lomu Vidusjūras reģionā.
Tā kā tā ir starptautiska jūras osta Eiropas transporta tīklu ietvaros, kuras specializācija ir vispārējās kravas un augstas pievienotās vērtības preces, tā ir izveidojusies par vienu no lielākajām Vidusjūras reģionā un nodrošina 77 % no Katalonijas
un 23 % no Spānijas starptautiskajiem jūras kravu pārvadājumiem. Ostas kā Eiropas transporta tīklu sastāvdaļas statusu veicina efektīvi multimodālie savienojumi ar galvenajām autoceļu maģistrālēm un dzelzceļu, kā arī Barselonas lidostas
tuvums.
Reaģējot uz ievērojamu pieaugumu vispārējo kravas pārvadājumu jomā pēdējās
desmitgades laikā, ostā ir īstenoti nozīmīgi paplašināšanās projekti, lai pielāgotu ostas jaudu un veicinātu konkurētspēju, it īpaši Vidusjūras reģiona jūras pārvadājumu tirgū. Šajā sakarā EIB gadu gaitā ir nodrošinājusi Barselonas Ostas pārvaldi ar ilgtermiņa finansējumu, kas pielāgots ostas infrastruktūras prasībām, kā
rezultātā uz 2009. gada beigām noslēgto aizdevumu darījumu kopsumma bija
sasniegusi 539 miljonus eiro.
Pēdējā 2009. gadā parakstītā finanšu pakete ietver ieguldījumus, kas tiks īstenoti līdz 2012. gadam, ieskaitot termināļa Catalunya otro fāzi, vairāku kompleksu
paplašināšanu (konteineru, daudzfunkcionālie un īso jūras pārvadājumu) South
Quay un Adosado Quay piestātnēs, kā arī vispārēju daudzfunkcionālo savienojumu (ar autoceļiem/dzelzceļu) pilnveidošana, kas nepieciešama, lai osta varētu pielāgoties paredzētajam satiksmes pieaugumam Barselonas intensīvi noslogotajā piekrastes zonā. Sadarbība ar Barselonas Ostas pārvaldi ir labs paraugs
bankas ieguldījumam Spānijas ostu modernizācijas stratēģijā.
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EIB piedalījās arī Eiropas transporta tīklu aizdevumu garantijas instrumenta izveidē. Šis jaunais fi‑
nanšu instruments nodrošina ar satiksmes apjo‑
mu saistīto ieņēmumu risku mazināšanu svarīgajā
projekta darbības uzsākšanas posmā. Tas ir instru‑
ments, kas īpaši paredzēts, lai atļautu plašāku pri‑
vātā sektora līdzdalību tajos TEN projektos, kas pa‑
kļauti satiksmes apjoma riskam. 2009. gadā veiktais
darījums, kurā iesaistīta A5 automaģistrāle starp
Bādenbādeni un Ofenburgu Vācijā un kas tika pa‑
rakstīts finanšu krīzes laikā, bija īsts sasniegums,
kam tika izmantots pilns EIB produktu klāsts (prio‑
ritārais aizdevums, pakārtotais aizdevums un pašu
kapitāla finansējums, kas tika nodrošināts, izman‑
tojot Meridiam fondu, kurā EIB pieder akcijas).
2009. gadā EIB kopā ar piecām vadošajām Eiropas
finanšu institūcijām1 izveidoja arī Marguerite infrastruktūras fondu. Tā sākotnējais kapitāls ir 600 mil‑
joni eiro, bet līdz fonda slēgšanai 2011. gadā tā ap‑
jomam jāsasniedz 1,5 miljardus eiro. Fonds ir īpaši
paredzēts, lai darbotos kā katalizators infrastruktū‑
ras ieguldījumos, kas palīdz ieviest ES politiku kli‑
mata pārmaiņu, energoapgādes drošības un Ei‑
ropas transporta tīklu jomā. Tam būtu jākalpo par
paraugu citu līdzīgu fondu izveidē ES, tādā vei‑
dā apvienojot uz tirgu balstītus ieguldītāju peļņas
principus un publiskās politikas mērķu izpildi.

1

Caisse des Dépôts et Consignations, Cassa Depositi e Prestiti, Kreditanstalt für Wiederaufbau, Instituto de Credito Official un Powszechna
Kasa Oszędności
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Nozīmīgs finanšu tirgus dalībnieks
ārpus ES robežām
Tā kā ārējo ieguldījumu summa sasniedz 8,6 miljardus eiro, tas nozīmē, ka EIB sniedz nozīmīgu finansiālu atbalstu arī projektiem ārpus ES. Lielākā daļa tās finansēšanas darījumu ārpus Savienības
tiek veiktas ES budžeta garantijas, tā saukto ārējo darbību pilnvaru, ietvaros, kas nosaka bankas darbības mērķus dažādos pasaules
reģionos.

2009. gadā tika uzsākts plānveida vidusposma pār‑
skats par bankas darbībām ārpus ES, un tā ietvaros
„viedo ļaužu” komiteja bijušā SVF izpilddirektora
Mišela Kamdesī vadībā veica neatkarīgu novērtē‑
jumu. Tās 2010. gada februārī publicētais ziņojums
kalpos par pamatu Eiropas Komisijas piedāvāju‑
mam un turpmākam Eiropas Parlamenta un Pado‑
mes koplēmumam.
Tiek pārskatīts arī Kotonū nolīgums, kas nosaka
vadlīnijas EIB attiecībām ar ĀKK valstīm. Šādas pār‑
skatīšanas tiek veiktas reizi piecos gados. Secināju‑
mi tiks iesniegti līdz 2010. gada beigām.
EIB nodrošina aizdevumus un garantijas kandidātvalstīs (Horvātijā, Turcijā un Bijušajā Dienvidslāvijas
Maķedonijas Republikā (FYROM)) un potenciālajās
kandidātvalstīs (Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā,
Melnkalnē, Serbijā un Kosovā (saskaņā ar ANO Dro‑
šības padomes Rezolūciju Nr. 1244)). Bankas darbību
pamatā ir ārējo aizdevumu pilnvaras, ko piešķīrusi
Eiropas Savienība un pašas bankas Pirmspievienoša‑
nās fonds. EIB ir vadošā starptautiskā finanšu iestā‑
de, kas darbojas Dienvidaustrumu Eiropā.
Aizdevumi Turcijā 2009. gadā sasniedza 2,6 miljardus
eiro, kas bija tikpat, cik 2008. gadā sasniegtā visu lai‑
ku lielākā summa. Šo operāciju lielo apjomu galve‑
nokārt veicināja nepieciešamība reaģēt uz pasaules
finanšu krīzi un tās sekām. Pēdējo divu gadu laikā
EIB ir nekavējoties reaģējusi, lai, palielinot aizdevu‑
mu apjomu, atbalstītu Turcijas ekonomiku – 500 mil‑
jonu eiro gadā papildus ierastajiem aptuveni 2 mil‑
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Kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis




Āzija un Latīņamerika

Vidusjūras valstis
Austrumu kaimiņvalstis
Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstis, aizjūras zemes un teritorijas (AZT) un Dienvidāfrika
Vidusāzijas valstis

jardiem eiro – un it īpaši, lai šajā valstī stiprinātu MVU
sektoru, kam ar starpniekbanku palīdzību 2009. gadā
aizdevumos tika izsniegti 1,5 miljardi eiro.
Aizdevumu
summa
Rietumbalkānu2
valstīs
2009. gadā sasniedza vēl nepieredzētu līmeni un
veidoja gandrīz 1,7 miljardus eiro, kopējai aizdevu‑

mu summai kopš 2005. gada veidojot 4,3 miljardus
eiro. Kopš 2001. gada, kad banka atsāka savas darbī‑
bas Rietumbalkānos, Serbija ir bijusi galvenā EIB fi‑
nansējuma saņēmēja. Izsniegto aizdevumu summai
2009. gadā sasniedzot 897 miljonus eiro, ir panākts
jauns rekords attiecībā uz šo valsti. Liela līdzekļu daļa
tika veltīta Eiropas transporta tīklu pabeigšanai.

Kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis
Izsniegtie aizdevumi 2009. gadā

2

Kopā (miljoni EUR)

Turcija
Serbija
Horvātija
Bosnija un Hercegovina
Melnkalne
Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika
Albānija

2 648
897
415
153
111
103
13

Kopā

4 340

Albānija, Bosnija un Hercegovina, Horvātija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Kosova (saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju Nr. 1244), Melnkalne un Serbija.
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Vidusjūras reģiona valstis
Izsniegtie aizdevumi 2009. gadā
Maroka
Tunisija
Jordānija
Sīrija
Ēģipte
Izraēla
Libāna
Reģionālie
Kopā

Kopā
(miljoni EUR)

no kuriemriska
kapitāls

540
434
166
155
122
82
70
25

25

1 593

27

2

Tā kā pamazām tiek veidota Vidusjūras reģiona sa‑
vienība, EIB, izmantojot tās finanšu instrumentu Vi‑
dusjūras reģionā – FEMIP (Eiropas un Vidusjūras re‑
ģiona ieguldījumu un partnerības instruments), ir
ievērojami palielinājusi atbalstu šī reģiona partner‑
valstīm. Palielinot tā darījumu apjomu 2009. gadā
līdz nepieredzētai 1,6 miljardu eiro lielai summai,
FEMIP saviem Vidusjūras partneriem apliecināja
spēju palīdzēt modernizēt to sabiedrisko politiku
par spīti pasaules ekonomiskajai krīzei un nostipri‑
nāja savas pozīcijas kā vadošais ieguldītājs Vidusjū‑
ras reģiona attīstībā.
Ar FEMIP aizdevumiem 2009. gadā tika finansē‑
ti 19 liela mēroga projekti, kā arī sniegts atbalsts
MVU un mikrofinansējuma attīstībai. Kopš tā di‑
bināšanas 2002. gada oktobrī FEMIP ir nodrošinā‑

jis vairāk nekā 10 miljardus eiro, lai atbalstītu Vi‑
dusjūras reģiona partnervalstu modernizāciju un
palīdzētu radīt un saglabāt darbavietas šajā re‑
ģionā. Privātie uzņēmumi saņēma gandrīz 60 %
no FEMIP finansējuma parakstīto aizdevuma darī‑
jumu skaita ziņā un vairāk nekā 40 % no piešķir‑
tās summas. Papildus aizdevuma darījumu pie‑
augumam FEMIP darbība radīja arī ievērojamu
pievienoto vērtību, it īpaši sarežģītu finanšu shē‑
mu izveides ziņā (publiskā un privātā sektora part‑
nerības, finansējums projektiem, kā arī darbības,
kas saistītas ar augstāku risku, nekā banka parasti
uzņēmusies). Tika pilnveidotas sinerģijas ar finan‑
šu partnerinstitūcijām, par ko liecina līdzfinansē‑
juma darījumu apjoms, kas sasniedza vairāk nekā
1,1 miljardu eiro (gandrīz 70 % no 2009. gadā pa‑
rakstītajiem darījumiem).
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Cieši sadarbojoties ar ERAB, banka arī finansē pro‑
jektus austrumu partnervalstīs – Armēnijā, Azer‑
baidžānā, Baltkrievijā (atkarībā no Padomes un Par‑
lamenta turpmākās vienošanās), Gruzijā, Moldovā,
Krievijā un Ukrainā – saskaņā ar pilnvarām 3,7 mil‑
jardu eiro apmērā aizdevumiem laika posmā no
2007. līdz 2013. gadam. Uzsvars tiek likts uz ES in‑
teresēm atbilstošiem projektiem transporta (Eiro‑
pas transporta tīklu koridori), enerģētikas, teleko‑
munikāciju un vides jomā. Papildus ES pilnvarām
EIB izveidoja pati savu Austrumu partnervalstu me‑
hānismu 1,5 miljardu eiro apjomā, lai uz savu risku
piedāvātu aizdevumus un garantijas ES ieguldīju‑
miem šajās valstīs.
EIB iesaistīšanās Āfrikas, Karību jūras reģiona un
Klusā okeāna valstīs un aizjūras teritorijās ietver
darbības, kas veicina privātā sektora iniciatīvu attīs‑
tību un ekonomisko izaugsmi, tai pat laikā sniedzot
atbalstu plašākai sabiedrībai un reģionam. Publiskā
sektora projekti tiek atbalstīti situācijās, kad tas ir
svarīgi privātā sektora attīstībai, un lai radītu kon‑
kurētspējīgu uzņēmējdarbības vidi. Tiek izvēlēti
projekti, kas nodrošina ilgstošu ieguvumu ekono‑
mikas, sociālajā un vides jomā.
Finansējums EIB darbībām tiek nodrošināts no ES
dalībvalstu budžeta ar Ieguldījumu mehānisma palī‑
dzību, kā arī izsniedzot aizdevumus uz savu risku no
bankas pašas līdzekļiem. Ieguldījumu mehānisma

ietvaros parakstīto aizdevumu apjoms palielinājās
no 336 miljoniem eiro 2008. gadā līdz 450 miljoniem
eiro 2009. gadā. Vēl 413 miljoni eiro 2009. gadā tika
izsniegti ĀKK projektiem no bankas pašas līdzekļiem,
salīdzinot ar 225 miljoniem eiro 2008. gadā. Atseviš‑
ķu pilnvaru ietvaros banka aizdeva 280 miljonus eiro
projektiem Dienvidāfrikas Republikā, salīdzinot ar
203 miljoniem eiro 2008. gadā.
Pasaules finanšu tirgus svārstības pārtrauca ekono‑
misko izaugsmi vairumā ĀKK valstu. Šī iemesla dēļ
atbalsts privātajam sektoram arī turpmāk būs se‑
višķi svarīgs. Reaģējot uz ekonomiskās krīzes radī‑
tajiem izaicinājumiem visā pasaulē, EIB palielināja
tās aizdevumu apjomu, lai palīdzētu atjaunot uzti‑
cēšanos un radītu pamatu turpmākai izaugsmei.

Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstis, aizjūras zemes un teritorijas (AZT) un Dienvidāfrika
Izsniegtie aizdevumi 2009. gadā

Kopā
(miljoni EUR)

no kuriem
riska kapitāls

Āfrika
Dienvidu un Indijas okeāna reģions
Rietumu reģions
Austrumu reģions
Centrālais un ekvatoriālais reģions
Daudzreģionālie
Karību jūras reģions
Klusā okeāna reģions
ĀKK reģioni
AZT

625
180
137
133
99
76
64
23
178
10

222
5
105
6
30
76
43
7
178

ĀKK-AZT

863

450

Dienvidāfrika

280

–

EIB grupa

42

Darbības un korporatīvās atbildības pārskats

Āzija un Latīņamerika
Izsniegtie aizdevumi 2009. gadā
Latīņamerika
Panama
Argentīna
Kolumbija
Nikaragva
Āzija
Vjetnama
Ķīna
Pakistāna
Indija
Kopā

Kopā (miljoni EUR)

823
538
170
100
15
466
147
119
100
100
1 288

Saskaņā ar pašreizējām pilnvarām EIB Āzijā un Latīņamerikā laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam
var aizdot līdz 3,8 miljardiem eiro. Bankas aizdevu‑
mu izsniegšanas darbības ĀLA valstīs tiek veiktas
kā daļa no ES stratēģijas, kas paredz sadarbību ar
šiem reģioniem. Šī stratēģija atbalsta ES klātbūtni
ar ārvalstu tiešo ieguldījumu, kā arī tehnoloģiju un
prasmju nodošanas starpniecību, bet ietver arī vi‑
des aizsardzības projektus (ieskaitot ar klimata pār‑
maiņām saistītus projektus) un projektus, kas veici‑
na ES iekšējās energoapgādes drošību. 2009. gadā
EIB Āzijā un Latīņamerikā aizdeva 1288 miljonus
eiro, kas gandrīz trīs reizes pārsniedz 2008. gadā

aizdoto summu (469 miljoni eiro). Āzijā tika iegul‑
dīti aptuveni 466 miljoni eiro, bet ieguldījumi Latī‑
ņamerikā sasniedza 823 miljonus eiro.
No tām Vidusāzijas valstīm, kas atbilst EIB finansē‑
juma saņemšanai (Kazahstāna, Kirgizstāna, Tadži‑
kistāna, Turkmenistāna un Uzbekistāna), Tadžikistā‑
nas Republika bija pirmā, kas 2009. gadā parakstīja
pamatnolīgumu. Attiecībā uz principiem, saskaņā
ar kuriem tiks izsniegti turpmākie aizdevumi šajā
valstī, EIB akcentē vērienīgus enerģētikas projektus,
kā arī ieguldījumus vides aizsardzības jomā.
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Moma Titanium derīgo izrakteņu rak‑
tuve ir saņēmusi divas nozīmīgas bal‑
vas korporatīvās sociālās atbildības
un sociālās ekonomikas jomā

EIB finansēts raktuvju projekts Mozambikā 2009. gadā iegūst korporatīvās sociālās at‑
bildības balvu un sociālās ekonomikas balvu
Ieguves rūpniecības un kalnrūpniecības projekti bieži vien ir sarežģīti un pilni ar izaicinājumiem. Bet tie var
arī būt lielisks veids, kā radīt pievienoto vērtību vietējiem dabas resursiem, palielinot eksporta ienākumus,
kā arī veicot nomas un uzņēmumu nodokļu maksājumus, un tādā veidā radot budžeta ienākumus valstīs, kur šādi dabas resursi ir pieejami. Lai nodrošinātu lielāku pārskatāmību attiecībā uz veiktajiem maksājumiem un saņemtajiem ienākumiem, EIB aktīvi atbalsta Ieguves rūpniecības pārredzamības iniciatīvu
(EITI). Banka popularizē EITI un mudina savus aizņēmējus pieņemt EITI principus, ziņojot par ieguves rūpniecības ienākumiem un publicējot tos.
Dažās valstīs, it īpaši Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna reģionos, derīgo izrakteņu ieguve ir labākais
iespējamais veids, kā veicināt ekonomikas attīstību. Turklāt šīs nozares projekti var radīt pastāvīgas darbavietas gan tiešā, gan netiešā veidā, kā arī nodrošināt apmācību, kas veicina vietējo prasmju attīstību.
Šajā kontekstā EIB bija patīkami saņemt paziņojumu, ka viens no tās finansētajiem kalnrūpniecības projektiem, proti, Moma Titanium derīgo izrakteņu raktuve Mozambikas ziemeļos ir saņēmusi divas nozīmīgas balvas – korporatīvās sociālās atbildības balvu un sociālās ekonomikas balvu. 2009. gada septembrī
Kenmare Resources plc, kas ir Moma Titanium raktuves īpašnieki un apsaimniekotāji, no Īrijas tirdzniecības kameras un Īrijas Valdības Kopienas lietu departamenta saņēma Prezidenta balvu, kas paredzēta Kenmare Moma Development Association (KMDA) par labāko starptautisko korporatīvās sociālās atbildības
programmu. Pēc tam 2009. gada oktobrī KMDA saņēma vēl vienu prestižu balvu par pasākumiem kas tiek
veikti, lai veicinātu raktuvju tuvumā esošās sabiedrības sociāli ekonomisko attīstību. Nedbank sociālās ekonomikas balvu piešķīra neatkarīgu un kompetentu speciālistu grupa pēc sarunām un trīs dienu vizītes uz
vietas, lai pārbaudītu KMDA darbu un tiktos ar projekta atbalsta saņēmējiem. Nedbank īpaši uzslavēja to,
ka KMDA attīstības veicināšanas darbi tika sākti pirms kalnrūpniecības darbu uzsākšanas un ka KMDA ir
izstrādājusi vispārīgu stratēģisko vīziju un „augšupēju” pieeju, kā arī cieši sadarbojas ar starptautiskām un
vietējām nevalstiskām organizācijām un valsts pārvaldes iestādēm.
KMDA, kuru 2004. gadā dibināja Kenmare, mērķis ir stiprināt Moma raktuvju tuvumā esošās aptuveni
10 000 cilvēku plašās sabiedrības sociāli ekonomisko attīstību. Izmantojot vietējo un starptautisko partnerinstitūciju atbalstu, KMDA ir izveidojusi mazos uzņēmumus olu ražošanas, broileru un dārzeņu audzēšanas jomā, kas sešiem ciematiem nodrošina ikgadējos ienākumus 150 000 ASV dolāru apmērā. Turklāt
KMDA izveidoja arī pārvietojamo ārstniecības iestādi, kurā pieņem ģimenes ārsts un zobārsts, ieviesa ar
pārtikas drošību un HIV/veselību saistītus projektus, uzcēla četras jaunas skolas, izveidoja uzkrājumu un
kredītu shēmu, ierīkoja ūdens sūkņus un nodibināja futbola līgu. Kaut gan joprojām ir ļoti daudz darba, kas jāpaveic, nav tādas ģimenes šajā reģionā, kura jau tagad nebūtu guvusi kādu labumu no KMDA
programmas. Līdz šim vairāk nekā 200 cilvēki ir guvuši tiešu labumu no dažādajām sociālajām aktivitātēm. Cilvēki, kas iesaistīti KMDA peļņu nesošajās darbībās, pelna vairāk par minimālo algu Mozambikā
un raktuvēs nodarbinātie arī saņem krietni vairāk par valsts vidējo algu.
EIB 2004. un 2005. gadā finansēja Moma Titanium projektu, izsniedzot aizdevumos gandrīz 58 miljonus
eiro nesen izveidotā Ieguldījumu mehānisma ietvaros.
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Nozīmīgākās EIB līdzekļu
piesaistīšanas darbības 2009. gadā

Lielāko daļu aizdevumu izsniegšanai paredzēto līdzekļu EIB
piesaista starptautiskos kapitāla tirgos, kur tā, emitējot obligācijas, piesaista ilgtermiņa līdzekļus. EIB ir viena no vadošajiem līdzekļu piesaistītājiem pasaules obligāciju tirgū un,
veicot vairāk kā 260 darījumus, banka 2009. gadā palielināja
tās finansējuma summu par 33 % un sasniedza 79,4 miljardus
eiro. Tas ļāva tai palielināt aizdevumu apjomu ES ekonomikas
atveseļošanas programmas ietvaros.

Šādu rezultātu sasniegšana ārkārtīgi svārstīgos tir‑
gus apstākļos bija iespējama, pateicoties bankas
elastīgajai un līdzsvarotajai finansēšanas stratēģijai.
Šīs stratēģijas ietvaros nepārtraukta uzmanība tika
vērsta uz tirgus pieprasījuma mainīgo struktūru, tai
pat laikā saglabājot etalonemisiju klāstu un finan‑
sējuma avotu dažādību.
2009. gada sākumā situāciju tirgū sarežģītu pada‑
rīja fakts, ka no 2008. gada oktobra vidus līdz pat
gada beigām tirgus bija tuvu slēgšanai. Turklāt jau
sākumā pastāvēja nopietnas bažas par obligāciju
piedāvājumu un pieprasījumu EIB tirgus segmen‑
tā pēkšņo glābšanas plānu dēļ, ko izstrādāja valstu
valdības, un ar to saistīto nepieciešamību piesaistīt
līdzekļus. Šādas tirgus situācijas rezultātā visi aktīvi
tika ievērojami pārcenoti. Gada laikā situācija tirgū
ievērojami uzlabojās, tomēr joprojām bija jūtamas
lielas svārstības un nenoteiktība.

EIB ir viena no vadošajiem līdzekļu pie‑
saistītājiem pasaules obligāciju tirgū
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Bankas trīs pamatvalūtās (EUR, GBP, USD)2009. gadā
tika piesaistīti 70,2 miljardi eiro.
43,2 miljardi jeb vairāk nekā puse līdzekļu tika pie‑
saistīti eiro tirgū, kas salīdzinājumā ar 2008. gadu
(16,8 miljardi eiro jeb 28,2 % no kopējās summas)
ir ievērojams pieaugums. Eirozonas etalonobligāci‑
ju (Euro Area Reference Note – EARN) emisijas vei‑
doja lielāko šīs summas daļu (32,1 miljardu eiro).
Mērķa un strukturētajā segmentā bija ievērojams
apjoma pieaugums līdz 11 miljardiem eiro. Pateico‑
ties sistemātiskām pūlēm vēl vairāk dažādot finan‑
sējuma avotus un ieguldītāju bāzi, EIB pirmo reizi
piekļuva Vācijas tirgū eiro valūtā denominētām pa‑
rādzīmēm (Schuldscheine) un reģistrētām obligā‑
cijām (Namensschuldverschreibungen), piesaistot
2,7 miljardus eiro. Banka arī emitēja kooperatīvās
parādzīmes ar mainīgu procentu likmi, kas veidoja
4,5 miljardus eiro, un pirmo reizi sindikātā ietilpa ti‑
kai Eiropas bankas, kas pārstāv kooperatīvo banku,
tautas banku un krājbanku sektoru.
Britu sterliņu mārciņās 2009. gadā tika piesaistīti
5,8 miljardi, un, neraugoties uz mazāku emisiju ap‑
jomu, EIB palika lielākais nevalstiskais vērtspapīru
emitents sterliņu mārciņās. Banka spēja veikt dažus
neierasti lielus etalonemisiju darījumus. Pirmais da‑
rījums bija februārī emitētā jaunā 1 miljardu britu
sterliņu mārciņu vērtā obligācija, kas ir bankas visu
laiku lielākā viena laidiena fiksētas procentu likmes
emisija britu sterliņu mārciņās. Jūnijā tai sekoja vēl
viena ievērojami liela fiksētas procentu likmes emi‑
sija 600 miljonu britu sterliņu mārciņu vērtībā ar 20
gadu atmaksāšanas termiņu.
ASV dolāru tirgū gada laikā tika piesaistīti 28 mil‑
jardi dolāru. Šī summa ietvēra piecas etalonemi‑
sijas globālā formātā ar fiksētu procentu likmi un
vienu mainīgas procentu likmes emisiju. Sākot ar
otro ceturksni, kad tirgus sāka atgūties, nākamajās
emisijās samazinājās cenas starpība starp piepra‑
sījumu un piedāvājumu. ASV dolāru etalonemisi‑
ju programma kulminācijas punktu sasniedza, kad
2009. gada septembrī banka veica savu visu laiku
lielāko globālās obligācijas emisiju ASV dolāros –
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5 miljardu ASV dolāru vērto 3 gadu emisiju. Pielā‑
gotie darījumi arī sasniedza lielu apjomu – 5 miljar‑
dus ASV dolāru.
Bankas līdzekļu piesaistīšanas darbības citās valūtās tika veiktas apstākļos, kad starp ieguldītājiem
dominēja izteikta nevēlēšanās uzņemties risku, kas
arī ietekmēja to, ka gandrīz visa pirmā pusgada ga‑
rumā lielā mērā tika slēgti jaunie valūtu tirgi. Tāpēc
ir svarīgi, ka EIB citās valūtās piesaistīja 9,2 miljar‑
dus eiro lielu summu, sasniedzot 11 % lielu pie‑
augumu. Banka 2009. gadā piesaistīja līdzekļus 16
citās valūtās (un papildus Brazīlijas reālos, Ganas
sedos un Zambijas kvačās, kas tika emitētas sintē‑
tiskā formātā), veidojot gandrīz 12 % no kopējās fi‑
nansējuma programmas. Lielākos apjomus sasnie‑
dza emisijas Austrālijas dolāros, Šveices frankos un
Japānas jenās.
Banka nostiprināja savu vietu starp sociāli atbildīgiem investoriem, it īpaši pateicoties jaunajām Kli‑
mata obligācijām, kas tika emitētas Zviedrijas tir‑
gū. Galvenā šo obligāciju iezīme ir tā, ka ieņēmumi
tiek veltīti EIB finansētiem projektiem atjaunojamo
energoresursu un energoefektivitātes jomā. Kopš
2009. gada beigām jau ir izmaksāta ievērojama
daļa ieņēmumu no šīm jaunajām obligācijām.

Korporatīvā pārvaldība

Žozē Manuels Barozu, Eiropas
Komisijas priekšsēdētājs,
Briselē uzņem Filipu Meištatu,
Eiropas Investīciju bankas
priekšsēdētāju,
2009. gada martā
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EIB korporatīvā atbildība
EIB uzskata, ka korporatīvā atbildība un ilgtspējīga attīstība ir saprātīga uzņēmējdarbības prakse, kuras mērķis ir panākt līdzsvaru starp ekonomisko izaugsmi, sociālo labklājību un vides aizsardzību. Lai sniegtu atbalstu sabiedrībai kopumā, EIB veic brīvprātīgas
darbības, kas ir daudz plašākas par likumos noteikto prasību ievērošanu, un konsekventi
piemēro tās politiku, standartus un procedūras.

EIB veicina korporatīvo atbildību ar to, kā tā īsteno
savu misiju un iekšējās pārvaldes funkcijas. Tā atzīst,
ka tās darbības tiešā veidā ietekmē klientus, piegā‑
dātājus un darbiniekus, savukārt bankas ēkas ietek‑
mē apkārtējo vidi. Banka apzinās iespējamās sekas,
kādas var radīt tās lēmumi ieguldījumu jomā, kā arī
to, kā tie var ietekmēt pasaules mēroga izaicināju‑
mus, ar kuriem nākas saskarties mūsu sabiedrībai.
Tāpēc vides un sociālajiem kritērijiem ir svarīga
loma visos EIB finansētajos projektos.

Jaunais klimata pārmaiņu rādītājs
ļaus bankai ziņot par projektiem, kas
atbalsta klimata pārmaiņu mazinā‑
šanu un pielāgošanos tām

Tā kā cīņa pret klimata pārmaiņām bankas darbībās
kļūst arvien nozīmīgāka, EIB nolēma izstrādāt jaunu
klimata pārmaiņu rādītāju, kas tika iekļauts tās kor‑
poratīvajā darbības plānā 2010.–2012. gadam. Tas
ļaus bankai ziņot par projektiem, kas atbalsta kli‑
mata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām,
objektīvi izmērot aizdevumu apjomu tiem pro‑
jektiem, kas palīdz cīnīties ar klimata pārmaiņām.
Ir izvirzīts mērķis izsniegt aizdevumus ar klimata
pārmaiņām saistītiem projektiem 20 % apmērā no
visiem EIB aizdevumiem 2010. gadā, 22 % apmērā
2011. gadā un sasniegt 25 % 2012. gadā.

Jaunākā iniciatīva, ar kuru EIB rāda piemēru, ir ban‑
kas finansēto projektu radīto siltumnīcefektu iz‑
raisošo gāzu novērtējums, ar kura palīdzību tiks
noteikta EIB oglekļa izmešu ietekme. EIB cieši sa‑
darbojas ar citām starptautiskām finanšu iestā‑
dēm, lai dalītos labākajā praksē un apmainītos ar
informāciju.
Ja vides standartu mērķis ir aizsargāt un uzlabot
dabisko un mākslīgi radīto vidi, tad sociālo stan‑
dartu mērķis ir aizsargāt to cilvēku tiesības, kurus
ietekmē EIB finansētie projekti, vairot šo cilvēku iz‑
tikas līdzekļus, kā arī sekmēt individuālo labklājību,
sociālo iekļaušanu un ilgtspējīgas kopienas.
EIB sniedz finansējumu tikai projektiem, kas ievēro
cilvēktiesības un ir saskaņā ar EIB sociālajiem stan‑
dartiem, kas balstīti uz Eiropas Savienības Pamat‑
tiesību hartas un starptautiskās labās prakses prin‑
cipiem. Cilvēktiesības ir plaša tēma, kurai lielāku
uzmanību pievērš tieši sabiedrība, tai skaitā arī at‑
balsta grupas, kuru darbība vērsta uz tādām starp‑
tautiskām finanšu iestādēm kā Eiropas Investīciju
banka. Pilsoniskā sabiedrība, vietējās kopienas un
iedzīvotāji ir atkārtoti un taisnīgi lūguši EIB un citas
starptautiskas finanšu iestādes ņemt vērā cilvēktie‑
sības un vides jautājumus. EIB ir izveidojusi iekšē‑
jo sūdzību izskatīšanas mehānismu, un, ja iesaistītā

EIB vēlas palīdzēt veidot labāko prak‑
si cilvēktiesību jomā
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sūdzību mehānismiem un ar cilvēktiesību jautāju‑
miem saistītu konfliktu risināšanu.
EIB ļoti labi apzinās pati savu ietekmi uz vidi. Jau‑
nākie projekti ietver stimulus darbiniekiem izman‑
tot sabiedrisko transportu privāto transportlīdzek‑
ļu vietā, „zaļo” IT plānu, kā arī vides pārvaldības
sistēmu (EMS), kuras ietvaros tiks veikti pastāvīgi
uzlabojumi.
Lai atbalstītu vides aizsardzības un CO2 izmešu sa‑
mazināšanas pasākumus, EIB 2009. gadā paraks‑
tīja līgumu ar Luksemburgas pašvaldību, saskaņā
ar kuru darbinieki tiek nodrošināti ar bezmaksas
braukšanas kartēm pilsētas autobusos Luksem‑
burgas transporta tīklā. Atbilstoši aprēķiniem, ja to
darbinieku skaits, kas regulāri izmanto sabiedrisko
transportu, palielināsies par 10 %, CO2 izmešu dau‑
dzums samazināsies par 170 tonnām gadā.
Kopējais bankas darbības radītais CO2 izmešu
daudzums 2009. gadā sasniedza 16 576 tonnas,
no kurām 94 % bija saistīti ar mobilitāti un 6 % ar
enerģiju, atkritumiem un papīra patēriņu. Tas lie‑
cina par 16 % lielu samazinājumu salīdzinājumā ar
2008. gadā reģistrēto daudzumu.
EIB jaunā ēka Luksemburgas Kiršbergas rajonā, kas
tika atklāta 2008. gadā, ir pazīstama ar tās vides

EIB jaunajai ēkai piešķirts teicams novēr‑
tējums tās videi draudzīgo rādītāju dēļ

persona nav apmierināta ar to, kā banka ir risināju‑
si attiecīgo sūdzību, tā var iesniegt sūdzību par EIB
Eiropas ombudam. Šajā ziņā EIB unikāli atšķiras no
citām starptautiskām finanšu iestādēm. EIB vēlas
palīdzēt veidot labāko praksi cilvēktiesību jomā. Tā‑
pēc banka 2010. gadā organizē virkni starptautisku
semināru par uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām,
kuros tā pētīs galveno ieinteresēto grupu viedokli,
it īpaši par ieteikumiem attiecībā uz pienācīgu rū‑
pību liela mēroga ieguldījumu darbībās, kā arī par

ilgtspējību un energoefektivitāti. Tā ir sertificēta
saskaņā ar BREEAM Standartu ilgtspējīgām ēkām.
BRE vides novērtējuma metode ir vadošā un vis‑
plašāk izmantotā vides novērtējuma metode ēkām
visā pasaulē. Tā nosaka standartu labākajai praksei
ilgtspējīgu ēku projektu jomā un ir kļuvusi par fak‑
tisko mērauklu, ko izmanto, lai raksturotu ēku rādī‑
tājus vides aizsardzības jomā, kas EIB jaunās ēkas
gadījumā nosaukti par teicamiem tās videi draudzī‑
go novērtējumu dēļ.
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EIB rīkojas kā atbildīgs darba devējs, kurš tiecas
pilnveidot darbinieku potenciālu. Bankas cilvēk‑
resursu politika un procedūras atspoguļo labāko
praksi un atbilst prasībām, kas noteiktas pastāvīgi
mainīgajos tiesību aktos.
Personāla nodaļa 2009. gadā turpināja īstenot
bankas dažādības stratēģiju, kas tika pieņem‑
ta 2008. gadā un tagad ir pilnībā integrēta ban‑
kas cilvēkresursu stratēģijā. Dažādības stratēģi‑
jai ir piešķirta izšķiroša loma bankas panākumu
nodrošināšanā.
Papildus tam, ka tiek veicināta darbinieku dažādība
kvantitatīvā ziņā, banka vēlas sekmēt iekļaušanu
darba vietā attiecībā pret visiem tās darbiniekiem.
„Iekļaušana” nozīmē, ka tiek novērtēts unikālais ie‑
guldījums, ko katrs darbinieks sniedz darba kolek‑
tīvam. Cilvēki uzrāda labāko sniegumu, strādājot
savstarpējas cieņas un uzticības apstākļos, kad tiek
garantēta maksimāla elastība un neatkarība viņu
izmantotajam darba stilam, tai pat laikā nodrošinot
maksimālu atdevi izvēlēto mērķu sasniegšanā.
EIB īsteno elastīgu pieeju attiecībā uz darba laiku.
Lai uzlabotu līdzsvaru starp profesionālajām un
personīgajām vajadzībām un pielāgotos mainīgai
darba videi, 2009. gadā bankas darbā tika ieviesta
papildu elastība, kuras mērķis ir atbalstīt EIB dažā‑
dības stratēģiju un radīt iekļaujošu darba vidi. Tur‑
klāt elastīga darba organizācija, kas samazina dar‑
binieku pārvietošanos un enerģijas patēriņu, var
dot ievērojamu ieguldījumu bankas oglekļa izmešu
ietekmes mazināšanā.
Tāldarba izmantošanas iespējas 2009. gadā tika pa‑
darītas elastīgākas, it īpaši ieviešot iespēju izman‑
tot tāldarbu gan regulāri, gan laiku pa laikam. Citi
uzlabojumi ietver iespēju sadalīt darba laiku visa
gada garumā, lielāku elastību attiecībā uz laiku, kad
darbiniekiem noteikti jābūt uz vietas (par ko tagad
darbinieki var vienoties individuāli ar savu tiešo
vadību), kā arī lielāku elastību uzkrāto virsstundu
izmantošanā.
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Elastīga pieeja attiecībā uz darba laiku

2009. gadā tika sasniegts kulminācijas punkts dar‑
binieku pārstāvju pārrunās par reformām darbi‑
nieku pensiju plānā. Ar darbinieku pārstāvjiem pa‑
nāktā vienošanās ir īpaša ar to, ka tā ne tikai aptver
pašu pensiju plānu, bet paredz arī papildu pasāku‑
mus, kuru mērķis ir uzturēt augstu sociālā nodroši‑
nājuma līmeni darbiniekiem.
Visbeidzot, 2009. gadā tika pārskatīti noteikumi par
īslaicīgu un/vai daļēju darba nespēju. Šī jaunā pie‑
eja nodrošina lielāku elastību dažādu ar veselību
saistītu jautājumu risināšanā. Pārskats par to, kā šie
noteikumi ir piemēroti, tiks veikts 2013. gadā, kon‑
sultējoties ar darbinieku pārstāvjiem.
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EIB apvieno spēkus ar ES un
starptautiskām partnerinstitūcijām

Lai sasniegtu bankas mērķus, ir ārkārtīgi svarīgi pastāvīgi iesaistīties atklātā dialogā un intensīvā sadarbībā ar Eiropas institūcijām, kas sagatavo, ierosina un lemj par Savienības politiku. EIB ir iesaistījusies Eiropas institūciju darbā kā stratēģisks un aktīvs partneris, tai pat laikā cieši sadarbojoties
ar citām starptautiskām un divpusējām finanšu iestādēm.

Arī 2009. gadā turpinājās ļoti intensīva sadarbība ar
Eiropas Savienības Padomi. Bankas priekšsēdētājs
Meištats aktīvi piedalījās debatēs ar ES ekonomikas
un finanšu ministriem ikmēneša Ekonomikas un fi‑
nanšu padomes (ECOFIN) sanāksmē un piedāvāja
EIB grupas skatījumu un ieguldījumu svarīgos ES po‑
litikas jautājumos. ECOFIN padome atzinīgi novērtēja
EIB grupas speciālās zināšanas ieguldījumu finansēša‑
nā, it īpaši finansiālās un ekonomiskās lejupslīdes aps‑
tākļos, kā arī to, ka banka ir pievienojusies dalībvalstu
un Komisijas kopējiem centieniem cīņā ar krīzi.
Eiropas Parlamenta septītais sasaukums (2009.–
2013.) arī sākās ekonomiska un sociāla rakstu‑

EIB ir iesaistījusies Eiropas institū‑
ciju darbā kā stratēģisks un aktīvs
partneris

ra problēmu apstākļos. Bankas priekšsēdētājs
Meištats tika uzaicināts uz vairāku parlamentāro
komiteju atklātajām sēdēm, īpaši Budžeta komi‑
tejas, Attīstības komitejas, Ekonomikas un mone‑
tārās komitejas un Budžeta kontroles komitejas
sēdēm. Eiropas Parlamenta gada pārskats par EIB
darbībām 2009. gadā tika apvienots ar ERAB gada
pārskatu un pieņemts gandrīz vienbalsīgi. EIB ir
pilnībā ievērojusi Eiropas Parlamenta ieteikumus.
Parlaments un Padome koplēmuma procedūrā
lems par bankas ārējo darbību pilnvaru viduspos‑
ma pārskatu.
Turpinājās cieša sadarbība ar Eiropas Komisiju, un tas
veicināja jaunu kopēju iniciatīvu izveidi. Viena no šā‑
dām iniciatīvām bija Mikrofinansēšanas instrumenta
PROGRESS (PMF) ieviešana. Šo instrumentu pārval‑
da EIF, un tā ietvaros finansējums līdz pat 200 miljo‑
nu eiro apjomā no Komisijas un EIB tiks apvienots jau‑
nā mehānismā, kas paredzēts tādu mikrofinansējuma
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iestāžu finansēšanai, kas koncentrējas uz mazākiem
uzņēmumiem, sociālo ekonomiku jeb cilvēkiem, kas
zaudē darbu un saskaras ar sarežģījumiem, atgriežo‑
ties darba tirgū. Banka kopā ar Reģionālās politikas
ģenerāldirektorātu nodrošināja efektīvu „J” iniciatīvu
(JESSICA, JEREMIE, JASMINE un JASPERS) pieņemšanu
un veicināja šo kopējo iniciatīvu īstenošanu.
EIB cieši sadarbojas ar Eiropas Komisiju, lai paāt‑
rinātu ES virzību uz ekonomiku, kurai raksturīgs
neliels oglekļa emisiju daudzums, it īpaši Eiropas
energotehnoloģiju stratēģiskā plāna (EES plāna)
ietvaros, kura mērķis ir paātrināt ekonomiski iz‑
devīgu zema oglekļa satura tehnoloģiju plašāku
izmantošanu.
EIB arī paplašināja savas darbības, lai atbalstītu
vietējo un reģionālo pašvaldību izstrādātās ener‑
goefektivitātes un atjaunojamo energoresursu
programmas, it īpaši 2009. gada februārī ieviestās
„Pilsētu mēru pakta” iniciatīvas ietvaros, kas pa‑
redzēta ar sabiedriskām ēkām, ielu apgaismo‑
jumu un tīru sabiedrisko transportu saistītiem
risinājumiem.
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izveidotu Energoefektivitātes un vides partnerību,
kas tika ieviesta 2009. gada beigās un apvieno aiz‑
devumus un subsīdijas projektiem šajā reģionā. EIB
un Komisija kopā ar ERAB strādā arī pie MVU mehā‑
nisma austrumu kaimiņvalstīm, kas arī apvieno aiz‑
devumus un subsīdijas.
Banka uztur nepārtrauktu dialogu un savstarpēji iz‑
devīgas attiecības ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju. Tāpat kā ie‑
priekšējos gados EIB piedalījās „Atvērtajās dienās”,
ko ik gadu organizē Reģionu komiteja sadarbībā
ar Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenerāldi‑
rektorātu. Tā piedāvāja praktisko semināru par „EIB
grupas un ES strukturālajiem fondiem inovāciju at‑
balstam reģionos” un piedalījās semināros par mik‑
rokredītiem, kā arī par JASMINE, JEREMIE, JESSICA,
enerģētiku (par rīcības plānu ilgtspējīgas enerģēti‑
kas veicināšanai saskaņā ar Pilsētu mēru paktu) un
kohēziju (finanšu inženierijas instrumentiem kohē‑
zijas politikas ietvaros).
Banka 2009. gadā padziļināja tās ciešo sadarbību
ar citām starptautiskām finanšu iestādēm un Ei-

Eiropas teritoriālās sadarbības jomā EIB bija gal‑
venais partneris ES Baltijas jūras stratēģijas (BJS)
plānošanā, uzsākšanā un īstenošanā. Banka ir arī
iesaistījusies līdzīgas makroreģionālās stratēģijas
izstrādē, kas paredzēta Donavas baseinam.
Banka cieši sadarbojās ar Komisiju un dalībvalstīm
ekspertu darba grupas ietvaros, lai apvienotu sub‑
sīdiju un aizdevumu finansējumu ārpus ES. Institū‑
cijas arī apvienoja finanšu līdzekļus ES‑Āfrikas in‑
frastruktūras trasta fonda un 2009. gadā ieviestās
Rietumbalkānu ieguldījumu sistēmas atbalstam. Kā
norādīts Padomes 2009. gada maija secinājumos,
banka sadarbojās ar Komisiju, lai reaģētu uz krīzi
jaunattīstības valstīs. Komisija nolēma ieguldīt no
Eiropas Attīstības fonda papildu 200 miljonus eiro
ES‑Āfrikas infrastruktūras trasta fondā. Kas attiecas
uz Austrumu partnerību, EIB, Komisija, Ziemeļu in‑
vestīciju banka, ERAB un Pasaules Bankas grupa
strādāja kopā ar Austrumeiropas dalībvalstīm, lai

Ieinteresēto pušu tikšanās ar „viedo ļaužu” komiteju
Mišela Kamdesī vadībā Briselē, 2010. gada aprīlī
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ropas divpusējām iestādēm, īpaši saistībā ar EIB
darbību ārpus ES. Kopējā sadarbība, reaģējot uz
krīzi, veicināja vairāku iniciatīvu izveidi, kas tika ie‑
viestas gada laikā. To skaitā bija „Kopējs starptau‑
tisko finanšu institūciju rīcības plāns, lai atbalstītu
banku sistēmu un aizdevumus reālajai ekonomi‑
kai Centrāleiropā un Austrumeiropā”, kas ir kopē‑
ja EIB, ERAB un Pasaules Bankas grupas iniciatīva;
SFK (Starptautisko finanšu korporāciju) Infrastruk‑
tūras krīzes mehānisms, kurā banka iesaistās ar
aizdevumiem līdz pat 1 miljarda eiro apjomā; SFK
Mikrofinansēšanas iniciatīva, kurā banka iegulda
100 miljonus ASV dolāru; PPI (Pirmspievienošanās
palīdzības instrumenta) pakete reaģēšanai krīzes

EIB cenšas panākt ciešāku finanšu
iestāžu sadarbību

situācijā, it īpaši energoefektivitātes veicināšanai
Rietumbalkānos un Turcijā (ar Dienvidaustrumu
Eiropas energoefektivitātes fonda starpniecību)
un Turcijas MVU.
Turklāt banka sadarbojās ar citām starptautiskām
finanšu iestādēm, līdzdarbojoties starpiestāžu ho‑
rizontālajās iniciatīvās, piemēram, tādās kā Kopē‑
jais daudzpusējo attīstības banku ziņojums par
klimata pārmaiņām, kas tika pieņemts 2009. gada
decembrī. Oktobrī banka organizēja tās pirmo
daudzpusējo attīstības banku vadītāju un mikrofi‑
nanšu iestāžu vadītāju tikšanos Stambulā kopā ar
Pasaules Bankas/SVF ikgadējo sanāksmi. Novem‑
brī banka un Ekonomiskās sadarbības un attīstī‑
bas organizācija (ESAO) parakstīja kopīgu sadar‑
bības paziņojumu. Ir padziļinājusies sadarbība ar
ERAB un Eiropas Padomes attīstības banku, īpaši
saistībā ar Rietumbalkānu ieguldījumu sistēmas
ieviešanu, kā arī saistībā ar valstīm, uz kurām at‑
tiecas kaimiņattiecību politika.

EIB un ESAO 2009. gada novembrī paraksta kopīgu paziņojumu par sadarbību.
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Daudzpusējo attīstības banku vadītāju tikšanās EIB telpās 2010. gada 9. aprīlī

EIB cenšas panākt ciešāku finanšu iestāžu sadarbī‑
bu un kopā ar Francijas Attīstības aģentūru (AFD)
un Vācijas Attīstības banku (KfW) ir ieviesusi Sav‑
starpējas uzticības iniciatīvu, ar kuru šīs trīs iestādes
centīsies veicināt to kopējo lietderību un efektivitā‑
ti, savstarpēji atzīstot un paļaujoties uz standartiem
un kārtību, ko katra iestāde piemēro līdzfinansēta‑

jiem projektiem. Pašreizējā izmēģinājuma posma
laikā tiks gūta pieredze, lai to varētu ieviest kopā ar
vēl vairāk iestādēm. EIB ir arī parakstījusi līdzfinan‑
sēšanas vienošanos ar Āzijas Attīstības banku par
Atjaunojamo energoresursu programmu Pakistā‑
nā, kuras ietvaros tiek deleģēti iepirkuma, norēķinu
un citi administratīvi uzdevumi.
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Pārskatāmība, sabiedrības informēšana
un attiecības ar pilsonisko sabiedrību

Informācijas publiskošana ir būtisks atskaites punkts,
lai īstenotu EIB apņemšanos nodrošināt pārskatāmī‑
bu. Tāpēc EIB nepārtraukti uzlabo par savām dar‑
bībām sniegtās informācijas kvalitāti. Tā ir vienīgā
starptautiskā finanšu iestāde, kas publicē tās Korpo‑
ratīvo darbības plānu (KDP), kas ir mainīgais uzņē‑
mējdarbības plāns, ko izstrādā trīs gadu periodam,
bet reizi gadā pārskata. EIB tīmekļa vietne ir galvenā
platforma, kur informācija tiek aktīvi izplatīta sabied‑
rībai, ko apliecina aptuveni 6,8 miljoni apmeklētāju
2009. gadā (salīdzinot ar 4 miljoniem 2008. gadā).
EIB mājas lapa ���.eib.org 2009. gadā tika pārvei‑
dota, lai labāk atbilstu ārējo apmeklētāju vajadzī‑
bām un atspoguļotu šodienas labāko praksi tīmekļa
vietņu dizaina un funkcionalitātes ziņā. Informācija
par vairāk nekā 500 projektiem, kas atrodas novērtē‑
šanas posmā, 2009. gadā tika darīta zināma bankas
tīmekļa vietnē līdztekus citiem ar pārskatāmību sais‑
tītiem dokumentiem, piemēram, Bankas ziņojumam
par vides un sociālajiem principiem un standartiem,
tās Ziņošanas politikai un jaunajai pārskatītajai pa‑
gaidu politikai attiecībā uz ārzonu finanšu centriem.

EIB stiprina tās pārskatāmību un at‑
bildību pret pilsoņiem

EIB uzskata, ka, ņemot vērā, ka tā ir gan
banka, gan publiska iestāde, atklātība
tās lēmumu pieņemšanas procesā, darbībās un ES politikas ieviešanā stiprina
bankas uzticamību un atbildību pret pilsoņiem. Pārskatāmība arī veicina lielāku
bankas operāciju efektivitāti un ilgtspējību, samazina korupcijas risku un sekmē attiecības ar ārējām ieinteresētām
pusēm.

Būtisks elements bankas saziņā ar sabiedrību ir EIB
informācijas publiskošanas politika, kas ir balstīta
uz atklātības prezumpciju, ja vien nav pārliecino‑
ša iemesla informāciju neatklāt. Tā tika pārskatīta
2009. gadā saskaņā ar plašu sabiedriskās apsprie‑
šanas procesu, kas ietvēra arī EIB pārskatāmības
politiku (2004) un sūdzību izskatīšanas mehānisma
politiku (2008). Direktoru padome jauno politiku
apstiprināja 2010. gada sākumā, un līdz ar to tā jau
ir stājusies spēkā. Katru gadu EIB tās tīmekļa vietnē
publicē novērtējumu par tās informācijas publisko‑
šanas politikas īstenošanu.
Banka veic sabiedrisko apspriešanu par izvēlēta‑
jiem korporatīvajiem un svarīgiem daudznozaru
politikas dokumentiem, par kuriem parasti intere‑
si izrāda visas EIB ieinteresētās puses. Galvenie sa‑
biedriskās apspriešanas procesa mērķi ir veicināt
ieinteresēto pušu ieguldījumu un sekmēt pārska‑
tāmību un atbildību. Ieinteresēto pušu ieguldījumu
pārbauda un vērtē iekšējā pārbaudes komisija. Pēc
Vadības komitejas apstiprinājuma galīgais politikas

Darbības un korporatīvās atbildības pārskats

projekts kopā ar sabiedriskās apspriešanas ziņoju‑
mu informatīvos nolūkos tiek publicēts EIB tīmekļa
vietnē 15 dienas pirms Direktoru padome uzsāk tā
apspriešanu. Ziņojums sniedz informāciju par ap‑
spriežu norisi un apkopo visu ieinteresēto pušu ie‑
sniegumus un bankas pamatoto nostāju par to, cik
lielā mērā šie iesniegumi tika ņemti vērā. Pēc Direk‑
toru padomes apstiprinājuma politika tiek publicē‑
ta EIB tīmekļa vietnē un, ja nepieciešams, Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Sabiedriskajai ap‑
spriešanai par informācijas publiskošanas politiku,
kas tika veikta 2009. gadā, 2010. gadā sekos sabied‑
riskā apspriešana saistībā ar bankas aizdevumu po‑
litiku transporta nozarē. EIB, ņemot vērā apskatāmā
dokumenta vai jautājuma veidu un saturu, izmanto
arī vienkāršotas tīmeklī organizētas sabiedriskās
apspriešanas vai neformālas ieinteresēto pušu sa‑
nāksmes par atsevišķiem politikas dokumentiem.
Bankas attiecības ar pilsonisko sabiedrību, tai skaitā
NVO un citām sabiedrības interešu grupām, balstās
uz atziņu, ka šīs organizācijas var sniegt vērtīgu ie‑
guldījumu EIB politikas izstrādē. Tās var arī būtiski
palīdzēt bankai izprast vietēja mēroga problēmas
un sniegt citu lietderīgu informāciju, tādējādi pa‑
augstinot EIB finansēto projektu kvalitāti.

EIB iesaistās dialogā un partnerattiecībās

Sadarbību ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām
(PSO) koordinē Pilsoniskās sabiedrības nodaļa. Tā
darbojas kā saskarsmes punkts, kura uzdevums ir
nodrošināt saziņas konsekvenci un kvalitāti, kā arī
aktīvu iesaistīšanos darbā ar pilsonisko sabiedrību.
Nodaļa cenšas dibināt kontaktus ar organizācijām,
kas var palīdzēt sabiedrībai un, it īpaši, pilsoņiem,
kurus ietekmē EIB darbība, atrast veidu, kā iegūt in‑
formāciju par banku. Nepārtrauktā dialoga ietvaros,
kas tiek veikts ar pilsonisko sabiedrību, EIB kopā ar
PSO regulāri organizē seminārus. Pavasara PSO se‑
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minārs koncentrējās uz autotransporta un bioloģis‑
kās daudzveidības jautājumiem. Vēl viens nozīmīgs
notikums ir ikgadējais PSO saiets, kas katru gadu
notiek Briselē. 2009. gada martā banka iepazīstinā‑
ja ar tās 2008. gada rādītājiem, kā arī pilsoniskās sa‑
biedrības mājas lapas izveidi EIB tīmekļa vietnē. Pē‑
dējā tikšanās notika 2010. gada 25. februārī un tajā
tika apspriesti bankas 2009. gada rādītāji.
EIB iesaistās dialogā un partnerattiecībās ar eksper‑
tu organizācijām, ar kurām to saista kopīgi konkrēti
mērķi vai intereses, piemēram, Lisabonas stratēģija,
ilgtspējīga attīstība, apkārtējās vides aizsardzība vai
nabadzības mazināšana. 2009. gadā banka uzturēja
sadarbības attiecības ar starptautisko pretkorupci‑
jas organizāciju „Transparency International”, Starp‑
tautisko dabas un dabas resursu aizsardzības savie‑
nību (IUCN) un Ieguves rūpniecības pārredzamības
iniciatīvu (EITI).
Banka arī turpmāk uzturēs mērķtiecīgas darba at‑
tiecības ar ekspertu PSO, bet tai pat laikā tā arī cen‑
tīsies nostiprināt un uzlabot sakarus ar tās politiku
atbalstošajām NVO, kas rīko kampaņas par bankas
darbībām. Pēdējo gadu laikā sakari ar šīm organizā‑
cijām ir paplašinājušies, un ir izveidojies arvien pro‑
duktīvāks dialogs. Nozīmi, kādu banka piešķir šīm
attiecībām, apstiprina bankas dalība NVO organi‑
zētajos pasākumos. Banka pati organizēja vairākas
apaļā galda diskusijas par konkrētiem jautājumiem,
piemēram, oglekļa savākšana un uzglabāšana un
Eiropas tīra transporta mehānisms, klimata pārmai‑
ņas, tīra enerģētika, kodolenerģijas un oglekļa radī‑
tā ietekme, ārzonu finanšu centri un bankas vides
un sociālās procedūras, kas paredzētas ieguldīju‑
mu veikšanai jaunattīstības valstīs.
Projektu līmenī banka turpināja iesaistīties un strā‑
dāt kopā ar PSO un pilsoņu grupām, piemēram,
saistībā ar vairākiem enerģētikas un kalnrūpniecī‑
bas projektiem ĀKK un Latīņamerikas valstīs, un tā
arī pēta iespējas iesaistīt NVO tādos projektos, ku‑
ros ir pieejami finansiālie līdzekļi tehniskās palīdzī‑
bas sniegšanai.
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Lisabonas līgums piešķir lielāku
elastību EIB darbībām

EIB atbalstītā politika tagad ir noteikta Lisabonas līgumā, un līdzekļi, kas ir tās rīcībā, lai īstenotu izvirzītos mērķus, ir izklāstīti Līgumam
pievienotajos bankas statūtos. Līgums sniedz bankai lielāku elastību
to darbību veikšanā, kas nepieciešamas ES politikas atbalstam, piemēram, racionalizējot lēmumu pieņemšanas procesu un ikdienas administratīvās darbības, kā arī nodrošinot bankai plašāku finanšu instrumentu klāstu, lai sekmētu tās lomas īstenošanu.

Politikas ziņā Līgums nodrošina pamatus kopējas
ES enerģētikas politikas izveidei, piešķir oficiālu
statusu Eiropas kosmosa politikai, no jauna nosa‑
ka ekonomiskās sadarbības un attīstības politikas
mērķus – tās ir jomas, kurās banka jau tagad dar‑
bojas, atbalstot citus ES mērķus, piemēram, Eiropas
transporta tīklu būvniecība, izpēte un attīstība, kā
arī veicot aizdevumu darbības ārpus ES.
Līgums arī sniedz bankai lielāku elastību tās fi‑
nansēšanas darbību veikšanā, vienkāršo lēmumu
pieņemšanas procesu, stiprina tās norēķinu uz‑

Līgums sniedz bankai lielāku elastību tās
finansēšanas darbību veikšanā, vienkār‑
šo lēmumu pieņemšanas procesu

raudzību, kā arī paver ceļu jauniem finansiālā un
nefinansiālā atbalsta veidiem un tehniskās palīdzī‑
bas paplašināšanai valstīm un projektu virzītājiem.
Līgums ievieš būtiskas pārmaiņas EIB Valdes, kas
sastāv no ES ekonomikas un finanšu ministriem, lē‑
mumu pieņemšanas procesā. Parastus lēmumus arī
turpmāk pieņems ar balsstiesīgo locekļu vairāku‑
mu, ja tie pārstāv vismaz 50 % no parakstītā kapitā‑
la. Tomēr ir ieviests jauns kvalificētā balsu vairāku‑
ma slieksnis (18 balsis, kas pārstāv 68 procentus no
parakstītā kapitāla), kas aizvietos vienprātības prin‑
cipu, ko līdz šim piemēroja attiecībā uz EIB aizdevu‑
mu darbībām ārpus ES.
Jauna klauzula deleģē pilnvaras bankas ikdienas
vadībai veikt visus nepieciešamos ārkārtas pasāku‑
mus, ja bankas interesēs jāpārstrukturē kāda finan‑
sēšanas operācija. Valde ar vienprātīgu lēmumu ta‑
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gad varēs dibināt filiāles vai citas struktūrvienības,
kam ir finansiāla patstāvība un juridiskas perso‑
nas statuss, piemēram, tādas kā Eiropas Investīciju
fonds, jo vairs nebūs nepieciešams pārskatīt Līgu‑
mu (kā tas bija EIF gadījumā, kad tas tika dibināts
20. gadsimta deviņdesmito gadu vidū).
Jaunie statūti bankas lomu apraksta plašāk nekā
tikai „finansējuma piešķiršana”. Līdztekus tās ieras‑
tajiem aizdevumiem un garantijām, banka tagad
vienkāršāk varēs uzņemties līdzdalību kapitālā. To‑
mēr ierobežojumi attiecas uz kapitāla izlietojumu,
un tie ietver prasību, lai Direktoru padome šādu
darbību nosacījumus un kārtību apstiprinātu ar
kvalificētu balsu vairākumu. Statūti nosaka, ka
līdzdalības iegūšana kapitālā parasti jānodrošina
„papildus aizdevumam vai garantijai, ciktāl tas va‑
jadzīgs investīciju vai programmu finansēšanai”.
Jaunajos statūtos ir arī īpaša klauzula, kas attiecas
uz darbībām, kas saistītas ar lielāku risku un tiek
sauktas par „īpašām darbībām”, kas aptuveni atbilst
bankas esošajam infrastruktūras fondam, riska ka‑
pitāla fondam un strukturētās finansēšanas darbī‑
bām. Tās arī turpmāk saņems atbalstu no īpašajām
rezervēm.
Ir pārskatīta formula, saskaņā ar kuru aprēķina
maksimālo finansējuma summu, kuru banka var
piešķirt, attiecībā pret parakstīto kapitālu (pašu ka‑
pitāla segums). Visbeidzot, piemēram, tehniskās
palīdzības sniegšana gan projektu sagatavošanā,
gan projektu īstenošanā tagad arī ir skaidri minēta
statūtos.
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EIB statūtos noteiktās
struktūrvienības

Valdi veido ministri, kurus iecēlusi katra no 27 Direktoru padomei vienīgajai ir piln‑
dalībvalstīm un kuri parasti ir finanšu ministri. Tā
nosaka kredītpolitikas vadlīnijas, apstiprina gada
pārskatus un bilanci, lemj par bankas līdzdalību fi‑
nanšu operācijās ārpus Eiropas Savienības, kā arī
par kapitāla palielināšanu. Bez tam tā ieceļ Direkto‑
ru padomes, Vadības komitejas un Revīzijas komi‑
tejas locekļus.

varas pieņemt lēmumus par finansējuma piešķir‑
šanu, it īpaši, piedāvājot aizdevumus un garantijas,
kā arī piesaistot līdzekļus. Uzraugot, lai banka tiktu
pienācīgi vadīta, tā vienlaikus nodrošina, ka banka
tiek pārvaldīta, ievērojot Līgumu noteikumus, tās
statūtus un Valdes locekļu noteiktos pamatprinci‑
pus. Tās locekļus atbilstoši dalībvalstu priekšliku‑
mam ieceļ Valde uz atjaunojamu piecu gadu termi‑
ņu pēc tam, kad tos nozīmējušas dalībvalstis, un tie
pakļauti vienīgi bankai.
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Direktoru padomē ir 28 direktori – no tiem vienu di‑
rektoru izvirza katra dalībvalsts un vienu – Eiropas
Komisija. Ir arī 18 direktoru aizstājēji, kas nozīmē,
ka daži no šiem amatiem valstu grupām ir kopīgi.
Turklāt, lai paplašinātu Direktoru padomes profe‑
sionālo kompetenci dažās jomās, tā var izraudzīties
sešus ekspertus (trīs locekļus un trīs aizstājējus),
kas piedalās Direktoru padomes sēdēs konsultatīvā
statusā bez balsstiesībām.
Ja vien statūtos nav noteikts citādi, lēmumus pie‑
ņem ar balsu vairākumu, ko veido vismaz viena
trešdaļa balsstiesīgo locekļu, kuri pārstāv vismaz
50 % no parakstītā kapitāla.

Kapitāls: katras dalībvalsts daļu bankas kapi‑
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Revīzijas komiteja ir neatkarīga

struktūrvienība, kas tieši pakļauta Valdei un
atbild par bankas pārskatu revīziju un par to,
lai bankas operācijas atbilstu labākajai ban‑
ku darbības praksei. Revīzijas komiteja katru
gadu pārbauda bankas darījumu un grāmat‑
vedības uzskaites pareizību. Kad Direktoru
padome apstiprina finanšu pārskatus, Revīzi‑
jas komiteja sniedz par tiem savus atzinumus.
Revīzijas komitejas pārskatus par tās iepriek‑
šējā gada darba rezultātiem nosūta Valdei
kopā ar Direktoru padomes gada pārskatu.
Revīzijas komitejā ietilpst seši locekļi, kurus
Valdes locekļi ieceļ uz trīs gadiem.

tālā aprēķina atbilstoši tās ekonomikas svērumam
Eiropas Savienībā (kas izteikts kā IKP) pievienoša‑
nās brīdī. Saskaņā ar statūtiem banka pilnvarota iz‑
sniegt aizdevumus un garantijas, kuru neatmaksātā
daļa nepārsniedz summu, kas ir divas ar pusi reizes
lielāka par kopsummu, ko veido tās parakstītais ka‑
pitāls, rezerves, vispārējie uzkrājumi un peļņas un
zaudējumu pārskats. Attiecīgo kopsummu aprēķi‑
na, to samazinot par summu (apmaksātu vai nē),
kas parakstīta kā bankas līdzdalība kapitālā.

2009. gada 1. aprīlī bankas parakstītais kapitāls pār‑
sniedza 232 miljardus eiro.

Revīzijas komiteja

Šo struktūrvienību darbību nosaka bankas statūtos un reglamentā ietvertie noteikumi. Saraksti ar EIB statūtos noteikto struktūrvienību darbiniekiem un viņu
dzīvesgājuma apraksti kopā ar papildu informāciju par atalgojuma nosacījumiem tiek regulāri aktualizēti un publicēti bankas tīmekļa vietnē:www.eib.org
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EIB Vadības komiteja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Filips MEIŠTATS (Philippe MAYSTADT) 2. Filips de FONTĒNS VĪVS KURTASS (Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ) 3. Saimons
BRŪKSS (Simon BROOKS) 4. Karloss DA SILVA KOSTA (Carlos DA SILVA COSTA) 5. Matiass KOLLACS-ĀNENS (Matthias KOLLATZAHNEN) 6. Eva ŠREIBERE (Eva SREJBER) 7. Marta GAJECKA (Marta GAJĘCKA) 8. Dario SKANAPJEKO (Dario SCANNAPIECO)
9. Plutarhs SAKELĀRIS (Plutarchos SAKELLARIS)

Vadības komiteja

ir pastāvīga koleģiāla bankas izpildvaras struktūr‑
vienība. To veido deviņi locekļi. Ar priekšsēdētāja pilnvarojumu un Direktoru pa‑
domes uzraudzībā tā pārrauga EIB ikdienas darbību, gatavo direktoru lēmumus un
nodrošina to izpildi. Vadības komitejas sēdes vada priekšsēdētājs. Vadības komite‑
jas locekļi pakļauti vienīgi bankai. Viņus pēc Direktoru padomes priekšlikuma ieceļ
amatā Valde uz atjaunojamu sešu gadu termiņu.
Saskaņā ar bankas statūtiem tās priekšsēdētājs ir arī Direktoru padomes
priekšsēdētājs.
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Situācija uz 01.05.2010

1
➾
➾
➾
➾
➾
➾
➾
➾

Filips MEIŠTATS (Philippe MAYSTADT) Priekšsēdētājs
Vispārējā stratēģija
Institucionālie jautājumi, sadarbība ar citām starptautiskām finanšu iestādēm
Ģenerālinspektora, finanšu kontroliera un Atbilstības biroja vadītāja ziņojumi
Cilvēkresursi
Iekšējā komunikācija
Vienlīdzīgu iespēju politika; Vienlīdzīgu iespēju komitejas priekšsēdētājs
EIF Direktoru padomes priekšsēdētājs
Budžeta komitejas priekšsēdētājs

2

Filips de FONTĒNS VĪVS KURTASS (Philippe de FONTAINE
VIVE CURTAZ) Priekšsēdētāja vietnieks
Finansēšanas darbības Francijā un Vidusjūras reģiona
partnervalstīs
Ārējā komunikācija
Pārredzamības un informācijas politika
Sadarbība ar nevalstiskām organizācijām

6 Eva ŠREIBERE (Eva SREJBER) Priekšsēdētāja vietniece
➾ Finansēšanas darbības Somijā, Zviedrijā, Igaunijā, Latvijā,
Lietuvā, austrumu kaimiņvalstīs, EBTA valstīs un Vidusāzijā
➾ Uz zināšanām balstīta ekonomika
➾ Operāciju novērtējums pēc padarītā
➾ Informāciju tehnoloģijas
➾ Subsīdiju komitejas priekšsēdētāja

Saimons BRŪKSS (Simon BROOKS) Priekšsēdētāja
vietnieks
Finansēšanas darbības Apvienotajā Karalistē un
Nīderlandē
Vides aizsardzība
Iekšējā revīzija, ārējā revīzija un sadarbība ar Revīzijas
komiteju
Atbilstība
Sadarbība ar Eiropas Revīzijas palātu
Sadarbība ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF)
un Eiropas Ombudu
Ēkas, vide darba vietā un loģistika

7 Marta GAJECKA (Marta GAJĘCKA) Priekšsēdētāja vietniece
➾ Finansēšanas darbības Polijā, Čehijā, Ungārijā, Slovākijā,
Slovēnijā un Bulgārijā
➾ Eiropas transporta un enerģētikas tīkli
➾ Korporatīvā sociālā atbildība
➾ ERAB Valdes locekļa aizstājēja
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Karloss da SILVA KOSTA (Carlos da SILVA COSTA)
Priekšsēdētāja vietnieks
Finansēšanas darbības Spānijā, Portugālē, Beļģijā,
Luksemburgā, Latīņamerikas un Āzijas valstīs
Operāciju un produktu juridiskie aspekti
Finansējuma nodrošināšana
Mākslas komitejas priekšsēdētājs
Matiass KOLLACS-ĀNENS (Matthias KOLLATZAHNEN) Priekšsēdētāja vietnieks
Finansēšanas darbības Vācijā, Austrijā un Rumānijā, kā arī
Horvātijā un Turcijā
Mazo un vidējo uzņēmumu finansēšana
Ekonomiskā un sociālā kohēzija; konverģence
Iniciatīvas JASPERS un JESSICA
Aizdevumu pārstrukturizācija
EIF Direktoru padomes loceklis
Subsīdiju komitejas loceklis
Mākslas komitejas loceklis

8
➾
➾
➾
➾
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➾
➾
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➾
➾

Dario SKANAPJEKO (Dario SCANNAPIECO) Priekšsēdētāja
vietnieks
Finansēšanas darbības Itālijā, Maltā un Rietumbalkānu
valstīs
Riska pārvaldība
Plānošana un budžets
Izmaksu efektivitāte
ERAB Valdes loceklis
Plutarhs SAKELĀRIS (Plutarchos SAKELLARIS)
Priekšsēdētāja vietnieks
Finansēšanas darbības Grieķijā, Kiprā, Dānijā, Īrijā, ĀKK valstīs
un Dienvidāfrikas Republikā
Enerģētika
Ekonomiskie, finanšu un nozaru pētījumi
Bāzele II ieviešana
Grāmatvedība
Mākslas komitejas loceklis
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(situācija uz 2010. gada 1. maiju)

Organizācijas struktūras shēma
Ģenerālsekretariāts un Juridiskā nodaļa

u

Darījumu pārvaldības un pārstrukturizācijas direktorāts

Alfonso KEREHETA (Alfonso QUEREJETA)

Klauss TROMELS (Klaus TRÖMEL)

Ģenerālsekretārs un Juridiskās nodaļas ģenerālpadomnieks

Direktors

Institucionālo jautājumu nodaļa
Dominiks de Kreienkūrs (Dominique de CRAYENCOUR)

u

Direktors

Juridiskā nodaļa, Korporatīvās darbības

Bertrāns de MAZJERESS (Bertrand de MAZIÈRES)

Nikola BARRA (Nicola BARR)
u

Finanšu direktorāts

Ģenerāldirektors

Direktore

Juridiskā nodaļa, Operācijas
Gerhards HUTCS (Gerhard HÜTZ)

u

Kapitāla tirgi

u

Finanšu pārvaldība

u

Plānošana un operāciju norēķini

Ģenerālpadomnieka vietnieks

Galvenā stratēģijas pārvalde

Barbara Bargalji PETRUČI (Barbara BARGAGLI PETRUCCI)
Annelija PEŠKOFA (Anneli PESHKOFF)

Remī ŽAKOBS (Rémy JACOB)

Haincs OLBERS (Heinz OLBERS)

Ģenerāldirektors
Finanšu kontrolieris un informācijas sistēmu nodaļas vadītājs

u

Stratēģija un pārvaldības kontrole

u

Komunikācija

u

Direktors

Informācijas tehnoloģijas

Ģenerāldirektore

u
Direktors

Ēku pārvalde, loģistika un dokumentācija
Patrīsija TIBELSA (Patricia TIBBELS)

Konstantīns KRISTOFIDIS (Constantin CHRISTOFIDIS)

Transports un enerģētika

u

Konverģence un vide

u

Iniciatīva JASPERS

Kristofers HĒRSTS (Christopher HURST)
Gijs KLOSS (Guy CLAUSSE)
Agustīns AURIA (Agustin AURÍA)

Pjerluidži ŽILIBĒRS (Pierluigi GILIBERT)
Ģenerāldirektors

Jaunie produkti un īpašie darījumi

u

Rietumeiropa

u

Spānija, Portugāle

Tomass BARETS (Thomas BARRETT)
Lorēns de MOTORS (Laurent de MAUTORT)
Karloss GILS (Carlos GUILLE)
u

Centrāleiropa

u

Adrijas jūras reģions

u

Dienvidaustrumeiropa

Joahims LINKS (Joachim LINK)
Romualdo MASSA BERNUČI (Romualdo MASSA BERNUCCI)
Žans Kristofs LALŪ (Jean‑Christophe LALOUX)
u

Direktors

Direktors

Direktors

Direktors

Riska pārvaldības direktorāts
Pērs JEDEFORSS (Per JEDEFORS)

Direktors

Ģenerāldirektors (pienākumu izpildītājs)

Direktors

u

Kredītriski

Direktors

u

Finanšu un darbības riski

Pērs JEDEFORSS (Per JEDEFORS)
Alēns GODĀRS (Alain GODARD)
Direktors

Direktors

Direktors

Direktors

Ģenerālinspektorāts
Jans Vilems van der KĀIJS (Jan Willem van der KAAIJ)
Ģenerālinspektors

Direktors

EIB grupas Atbilstības birojs

Baltijas jūras reģions
Tilmans ZAIBERTS (Tilman SEIBERT)

Inovācija un konkurētspēja

u
Direktore

Eiropas Savienībā un kandidātvalstīs veicamo
darbību direktorāts

u

Direktors

Gramatiki CINGŪ‑PAPADOPETRŪ (Grammatiki TSINGOU‑
PAPADOPETROU)

Pārstāve attiecībām ar presi un direktore

Dereks BĀRVAISS (Derek BARWISE)
u

Direktore

Projektu direktorāts

Jirgens MERKE (Jürgen MOEHRKE)
Konstance KANNA (Constance KANN)

Direktore

Direktors

Matiass MERTENS (Matthias MAERTENS)
Atbilstības biroja vadītājs

Ārpus Eiropas Savienības un kandidātvalstīm
veicamo darbību direktorāts

Cilvēkresursu nodaļa

Martins KURVENS (Martin CURWEN)

Mišels GRILLĪ (Michel GRILLI)

Ģenerāldirektors

Direktors

u

Eiropas kaimiņvalstis un partnervalstis

u

Āfrikas, Karību jūras reģiona, Klusā okeāna valstis – Ieguldījumu
mehānisms

Klaudio KORTĒZE (Claudio CORTESE)

Patriks VOLŠS (Patrick WALSH)
u

Direktors

Direktors

Āzija un Latīņamerika
Fransisko de PAULA KOELJU (Francisco de PAULA COELHO)

Direktors

Organizācijas shēma, ģenerāldirektoru un kontroles struktūrvienību vadītāju dzīvesgājuma
apraksti kopā ar papildu informāciju par atalgojuma nosacījumiem visiem EIB darbiniekiem
tiek regulāri aktualizēti un publicēti bankas tīmekļa vietnē: www.eib.org.
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EIF statūtos noteiktās struktūrvienības

EIF vadība
(situācija uz 2010. gada 12. aprīli)

Eiropas Investīciju fondu pārvalda un administrē
šādas trīs instances:
➾ akcionāru pilnsapulce (EIB, Eiropas Savienība,

30 finanšu iestādes), kas sanāk kopā vismaz
vienreiz gadā;
➾ Direktoru padome, kurā ietilpst septiņi direktori
un septiņi direktoru aizstājēji, kas, inter alia, pie‑
ņem lēmumus par fonda darbību;
➾ ģenerāldirektors, kas vada fondu saskaņā ar tā
statūtu nosacījumiem un Direktoru padomes
pieņemtajām vadlīnijām un direktīvām.
Fonda pārskatu revīziju veic Revīzijas kolēģija, kas
sastāv no trīs locekļiem, kurus ieceļ pilnsapulces
dalībnieki un neatkarīgi ārēji revidenti.

Ģenerāldirektors
Ričards PELIJS (Richard PELLY)

Ģenerāldirektora vietnieks
Žans‑Marī MANJETS (Jean‑Marie MAGNETTE)

Sekretāre
Marija LEANDERE (Maria LEANDER)

Direktors, Darījumu un attiecību
pārvaldība
Džons A. HOLOVEJS (John A. HOLLOWAY)

Direktors, Pilnvaru pārvaldība, produktu
attīstība un inkubācija
Marks ŠUBLENS (Marc SCHUBLIN)

Vairāk informācijas par fonda statūtos noteiktajām struktūrvienībām (to sastāvs, locekļu dzīvesgājuma apraksti, atalgojums) un pakalpojumiem (sastāvs,
ģenerāldirektoru un direktoru dzīvesgājuma apraksti, darbinieku atalgojums) tiek regulāri aktualizēta un publicēta EIF tīmekļa vietnē: www.eif.org.
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EIB grupas adreses

Eiropas Investīciju banka
98‑100, boulevard Konrad Adenauer – L‑2950 Luxembourg
3 (+352) 43 79 – 1 5 (+352) 43 77 04
www.eib.org - U info@eib.org

Eiropas Investīciju fonds
96. boulevard Konrad Adenauer – L‑2968 Luxembourg
3 (+352) 42 66 88 1 5 (+352) 42 66 88 200
www.eif.org - U info@eif.org
Bankas tīmekļa vietnē www.eib.org atradīsiet EIB ārējo biroju
sarakstu.

EIB vēlas izteikt pateicību šādiem projektu virzītājiem un citiem sadarbības partneriem, kas nodeva bankas rīcībā šajā pārskatā
izmantotās fotogrāfijas:
Vāka attēls, 10. lpp., 34. lpp RFF / CAPA / William Daniels (TOMA), 8. lpp. France Lisi, 9. lpp. Renault Design Twizzy, 12. lpp. France
STMicroelectronics, 15. lpp. © G.P.M.H., 16. lpp. Paris Gare de Lyon – RFF / Christophe Recoura, 18. lpp. Flughafen/Berlīnes Šēnfeldas
lidosta – © 2008 Günter Wicker (PHOTUR), 21. lpp. Tramway de Nancy – Didier Cocatrix, photographe, 26. lpp. Germasolar, 35. lpp.
Gare de Lyon Part-Dieu / RFF / Christophe Recoura, 46. lpp. © Eiropas Kopienas 2009.g., 52. lpp. OCDE Photo : Benjamin Renout,
56. lpp.: © ES Padome
Salikums: EIB grafiskā dizaina nodaļa
Drukājis Jouve uz MagnoSatin papīra, izmantojot krāsas uz augu eļļas bāzes. Sertificēts saskaņā ar Mežu uzraudzības padomes (FSC)
noteikumiem, papīrs sastāv no 100 % dabiskām šķiedrām (no kurām vismaz 50% ir no pareizi apsaimniekotiem mežiem).
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