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2013. gadā EIB grupa
atbalstīja apmēram

2013. gada jūlijā Horvātija
kļuva par divdesmit astoto
Eiropas Savienības dalībvalsti.
Pēc pievienošanās EIB
vispirms sniedza tiešu
atbalstu mazajiem un
vidējiem uzņēmumiem, kas
veido Horvātijas ekonomikas
pamatu un ir galvenais
izaugsmes un nodarbinātības
virzītājspēks.
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priekšvārds

E

iropas Investīciju bankai, kas ir Eiropas Savienības banka, 2013. gads ir bijis izaicinājumiem bagāts. Pirms gada es paziņoju,
ka mūsu akcionāri, t. i., ES dalībvalstis, mums ir
uzticējušas 10 mljrd. EUR kapitāla palielinājumu un tādējādi devušas EIB iespēju krīzes laikā
veikt pretcikliskas darbības, palielinot aizdevumu
apjomu un aktīvi darbojoties kā uzticamam partnerim tirgū, kuru komercbankas ir pametušas vai
ievērojami samazinājušas darbības apjomu tajā.
Šodien ar lepnumu varu teikt, ka mēs savus solījumus esam izpildījuši. Mēs palielinājām EIB grupas
finansēšanas darbību apjomu par 37 %, sasniedzot 75,1 mljrd. EUR. Šis veikums ir vēl iespaidīgāks, ja ņem vērā bankas ieguldījumu tieši Eiropā,
kur, salīdzinot ar 2012. gadu, finansējums ir pieaudzis par 42 %, sasniedzot 67,1 mljrd. EUR.
2013. gadā atbalsts MVU tika divkāršots līdz
21,9 mljrd. EUR. Mūsu ieguldījumi ir piesaistījuši
vairāk nekā 50 mljrd. EUR, kas nodoti tālāk aptuveni 230 000 MVU un uzņēmumiem ar vidēji lielu
kapitālu, atbalstot 2,8 milj. darbvietu Eiropā. Lielāko uzmanību mēs pievērsām valstīm, kuras krīze skārusi vissmagāk, it īpaši Grieķijai, Kiprai, Īrijai,
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Portugālei un Spānijai, kur MVU paredzēto aizdevumu summa sasniedza gandrīz 7 mljrd. EUR.
Palīdzība MVU 2013. gadā veidoja gandrīz 30 % no
bankas ieguldījumiem, un arī pārējās svarīgākās
prioritātes joprojām guva ievērojamu atbalstu —
Eiropas pētniecības un attīstības joma saņēma
17,2 mljrd. EUR grupas finansējuma, savukārt
15,9 mljrd. EUR tika novirzīti stratēģiskajai infrastruktūrai Eiropā, bet 19 mljrd. EUR pasaules klimata politikas pasākumiem.
2013. gadā tika veikti arī pasākumi, kas neietilpst
bankas tradicionālajā finansēšanas instrumentu
kopumā. Banka izstrādāja īpaši pielāgotas metodes, lai piemērotu finanšu risinājumus dalībvalstu
specifiskajām vajadzībām. Daži no piemēriem ir
atzinību ieguvušais tirdzniecības finansēšanas instruments Grieķijā un Kiprā, Grieķijas MVU garantiju fonds un novatoriskais valsts garantiju portfelis
Portugālē.
Banka izmēģinājuma režīmā sāka īstenot stratēģijas “Eiropa 2020” projektu obligāciju iniciatīvu. 2013. gadā diviem projektiem tika uzlabota

Priekšsēdētāja
priekšvārds

kredītu kvalitāte, kā arī tika izveidota virkne papildu projektu. Eiropa ir sasniegusi ievērojamu progresu projektu obligāciju tirgus izveidē.
Projektu obligāciju mehānisms ir tikai viens piemērs no plašā iniciatīvu klāsta, kas liecina par labāku sadarbību ar mūsu kolēģiem citās Eiropas
institūcijās. Jūnijā Eiropadome lūdza banku veikt
mērķtiecīgu ieguldījumu cīņā pret jaunatnes bezdarbu. Lai mēģinātu novērst to, ka prasmīgi Eiropas
darbinieki kļūst par zudušo paaudzi, mēs izstrādājām programmu “Prasmes un darbvietas — ieguldījums jaunatnē”. Lai nodrošinātu jaunatnei prasmju
apguves un pastāvīgas nodarbinātības iespējas,
2013. gada otrajā pusē banka aizdevumos izsniedza aptuveni 9,1 mljrd. EUR, tādējādi pārsniedzot
sākotnējo 6 mljrd. EUR mērķi.
Mūsu darbs Eiropā nebūtu pilnīgs bez tāda spēcīga
instrumenta kā Eiropas Investīciju fonds. Izmantojot
plašu instrumentu klāstu, mūsu Eiropas Investīciju fonda partneri ieguldīja 3,4 mljrd. EUR MVU, uzņēmējdarbības un inovācijas atbalstam. 2014. gadā EIF atzīmēs 20. gadadienu, un mēs paredzam, ka
tas būs vēl viens ļoti nozīmīgs gads. Banka kā EIF
lielākais akcionārs ir nolēmusi palielināt fonda kapitālu par 1,5 mljrd. EUR un vienlaikus arī paplašināt tā darbību, sniedzot pilnvaras 4 mljrd. EUR apmērā turpmākajiem septiņiem gadiem.

programma. Turklāt, pateicoties tam, ka 44 % obligāciju ir izmantotas, atbalstot ieguldītājus ārpus ES,
banka nostiprināja savu lomu kā ieguldījumu virzītājspēks no valstīm ārpus Eiropas Savienības uz ES.
Nobeigumā es ielūkošos nākotnē. Šobrīd ir manāmas Eiropas ekonomikas atveseļošanās pazīmes.
Turklāt 2014. gads Eiropai ir ļoti svarīgs, jo notiks ES
vēlēšanas, būs jauns Parlaments un Komisija. Mums
jau tagad jāsāk raudzīties uz situāciju pēc krīzes. To
darot, mēs redzam trīskāršu izaicinājumu — ievērojamu ieguldījumu nepietiekamību, ES zemo produktivitāti, kas atpaliek no ASV un Japānas līmeņa, un nodarbinātības krīzi, kas ir šībrīža svarīgākā
problēma. Tas nozīmē, ka mums jārod novatoriski
risinājumi. Turpmākajos gados EIB arvien vairāk
koncentrēsies uz tām nozarēm, kurām ir izšķiroša
nozīme Eiropas konkurētspējas veicināšanā pasaules tirgos, it īpaši uz pētniecību un attīstību.
Nav šaubu, ka mums jāveic konkrēts uzdevums —
jāpalīdz izveidot spēcīgu un konkurētspējīgu Eiropu globalizētā pasaulē, kā arī jāpilnveido noturīgas
attiecības ar partnervalstīm mūsu iedzīvotāju labā.
Esmu pārliecināts, ka pēc gada varēšu paust tādu
pašu vēstījumu: EIB grupa pilda savus solījumus.

EIB ir ES 28 dalībvalstīm piederoša banka, un, kaut
gan tās galvenā prioritāte ir Eiropa, banka atbalsta
ES ārējās prioritātes, izmantojot Eiropas Savienībā
gūto pieredzi, lai sniegtu palīdzību partnervalstīm.
Aizdevumi 7,7 mljrd. EUR apjomā apliecina mūsu
apņemšanos finansēt infrastruktūru, MVU darbību
un klimata politikas projektus austrumu kaimiņvalstīs, Vidusjūras reģiona valstīs, Āfrikā, Āzijā un Latīņamerikā. Mēs priecājamies, ka ārējo aizdevumu
pilnvaras, kas piešķirtas ES budžeta garantiju ietvaros, nodrošinās 27 mljrd. EUR un iespēju izmantot
3 mljrd. EUR 2014.–2020. gada periodā.

Werner Hoyer

2013. gada laikā mēs turpinājām piesaistīt līdzekļus
augstas konkurences tirgos un saglabājām stabilu
AAA reitingu. EIB finansiālo stabilitāti nepārprotami apliecināja 72 mljrd. EUR lielā finansēšanas
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Finansējuma pieejamības
nodrošināšana MVU
Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) ir galvenais priekšnosacījums, lai izmantotu
ekonomisko potenciālu un, izkļūstot no krīzes, veidotu spēcīgāku Eiropu. 16 miljoni
Eiropas MVU veido 98 % no visiem uzņēmumiem, un tie nodarbina iespaidīgu
darbinieku skaitu, proti, 70 % no privātajā sektorā nodarbinātajiem. Neskatoties uz
to, šai būtiskajai ekonomiskajai grupai ir ļoti sarežģīti piekļūt finansējumam.

E

IB ir kļuvusi par Eiropas līderi MVU finansēšanā.
Parāda, pašu kapitāla, garantiju un riska kapitāla instrumenti palīdz apmierināt dažādās mazo
uzņēmumu vajadzības 160 valstīs, kurās EIB veic darījumus, kā arī EIF gadījumā ES dalībvalstīs un paplašināšanās procesā iesaistītajās valstīs.

Mūsu aizdevumi ir bijuši vērsti uz novatorisku produktu izstrādi un tādu partnerību veidošanu, kuras
veicina finansējuma pieejamību MVU visos to attīstības posmos, ar mērķi palielināt nodarbinātības iespējas, jo īpaši Eiropas jauniešiem.

Gan EIB, gan EIF 2013. gadā mobilizēja finanšu un
tehnisko kompetenci, darbojoties kā publiskā un
privātā sektora ieguldījumu virzītājspēki. Grupa kā
kopums sadarbojas ar valstu un reģionālajām valdībām, lai pielāgotu mūsu risinājumus individuālām vajadzībām. Saskaņota EIB grupas darbība ir
nodrošinājusi efektīvu rīcību, kas tiek koncentrēta uz nozarēm un valstīs, kur atbalsts ir visvairāk
nepieciešams.

2013. gada nozīmīgākie pasākumi
finansējuma pieejamības
nodrošināšanā MVU:
• Rekordliels 21,9 mljrd. EUR finansējum , kas pieaudzis par
50 % salīdzinājumā ar 2012. gadu un palīdzējis nodrošināt vairāk nekā 50 mljrd. EUR Eiropas mazo uzņēmumu
atbalstam

21 mljrd.
finansējums 230
atbalstot

EUR

,9

000 MVU,

2,8milj. darbinieku

• Ārkārtas pasākumi, lai veicinātu finansējuma pieejamīb
MVU, tostarp:
• EIB finansējums ap rozāmā kapitāla vajadzībām
• Pirmie EIB tirdzniecības finansēšanas pasā umi Grieķijā un
Kiprā
• Apstiprināts 9,1 mljrd. EUR atbalsts EIB iniciatīvai “Prasmes
un darbvietas — ieguldījums jaunatnē”
• Rekordliels EIF atbalsts MVU 3,4 mljrd. EUR apmērā
• EIB atbalsts lauksaimniecībai
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EIB grupas

pasākumi MVU jomā
Finanšu pieejamības nodrošināšana Eiropas MVU ir mūsu galvenā prioritāte.
2013. gadā gandrīz 30 % no mūsu pasākumiem tika īstenoti, lai atbalstītu
apmēram 230 000 MVU un uzņēmumus ar vidēji lielu kapitālu, kuri nodrošina
aptuveni 2,8 milj. darbvietu.

E

IB sadarbībā ar ES dalībvalstīm ir izveidojusi
īpaši pielāgotas garantiju sistēmas, lai sniegtu papildu atbalstu valstīm, kas saskaras ar
nopietnu likviditātes trūkumu.
• Vienošanās ar Portugāli par valsts garantiju
sniegšanu ieguldījumu portfelim atbalsta šīs
valsts centienus sekmēt izaugsmi un nodarbinātību, jo īpaši MVU rosinātos ieguldījumus.
• Kipras uzņēmējdarbības shēma ļauj valsts un
komercbankām izsniegt aizdevumus MVU, pamatojoties uz riska dalīšanas principu, tādējādi
uzlabojot atbalstu to ieguldījumu un apgrozāmā kapitāla vajadzībām.

Banka veica plašu novērtējumu par tās aizdevumiem
MVU (2005.–2011. gadā), kas apliecināja to nozīmīgumu, lai varētu turpināt krīzes laikā nodrošināt kredītus, lai mazajiem un vidējiem uzņēmumiem būtu
pieejami aizdevumi ar izdevīgiem nosacījumiem un
lai veicinātu izaugsmi un nodarbinātību. Novērtējumā tika konstatēta nepieciešamība mudināt bankas
izsniegt aizdevumus riskantākiem MVU.
Uzņēmumi ar vidēji lielu kapitālu (250–3000 darbinieku) ir kļuvuši par svarīgāku EIB klientu grupu.

Banka ir ieviesusi iniciatīvu uzņēmumiem ar vidēji
lielu kapitālu (Mid-Cap Initiative — MCI) un izaugsmes finansēšanas iniciatīvu (Growth Finance Initiative — GFI), lai veicinātu aizdevumu izsniegšanu,
jo īpaši novatoriskiem uzņēmumiem ar vidēji lielu
kapitālu. 2013. gadā GFI ietvaros ES tika parakstīti aizdevumi uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu
37 milj. EUR apmērā.
2014. gadā EIF atzīmēs savas darbības 20. gadadienu. 2013. gadā EIF joprojām bija būtisks instruments
atbalsta novirzīšanā Eiropas MVU. Pašu kapitāla/
mezanīna ieguldījumi 1,5 mljrd. EUR apmērā palīdzēja nodrošināt kopā 7,1 mljrd. EUR mazo un vidējo
uzņēmumu atbalstam, bet visa gada laikā veiktie garantiju un vērtspapīrošanas darījumi 1,8 mljrd. EUR
vērtībā ļāva rezultātā iegūt 8,6 mljrd. EUR.
Banka pievērš uzmanību fonda nozīmei izaugsmes,
nodarbinātības un inovācijas veicināšanā Eiropā,
atbalstot EIF parakstītā kapitāla palielināšanu par
1,5 mljrd. EUR un sniedzot pilnvaras 4 mljrd. EUR
apmērā, lai nākamo septiņu gadu laikā nodrošinātu papildu EIF garantijas. Banka un fonds cieši sadarbojas, lai sagatavotu turpmāku grupas līmeņa
atbalstu MVU sektoram Eiropā.

Ģimenes vīna darītava Centrālajā
Grieķijā 2013. gada janvārī
saņēma atbalstu, kas izpaudās
kā EIB aizdevums 150 000 EUR
apmērā, lai iegādātos iekārtas
otrai ražošanas līnijai. Ieguvumi
ir acīmredzami — 12 jaunas
darbvietas un paredzams
apgrozījuma pieaugums par
aptuveni 50 % salīdzinājumā
ar 2012. gadu.
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Finansējuma pieejamības
nodrošināšana MVU

Mikrofinansējums

sociālai un finansiālai iekļaušanai
Mikrofinansēšana ir kļuvusi par pilntiesīgu un pieaugošu finanšu tirgus segmentu
ES, par ko daļēji jāpateicas joprojām pastāvošajai askētiskajai ekonomikas videi.
91 % no visiem Eiropas uzņēmumiem ir mikrouzņēmumi, kas ir stabils
nodarbinātības un sociālās iekļaušanas avots.

E

iropas Progresa mikrofinansēšanas instruments ir ES programma, ko kopīgi finansē Eiropas Komisija un EIB. Tas ļauj EIF rīkoties kā
grupu pārstāvošam partnerim, veidojot sadarbību
ar mikrofinansēšanas iestādēm, kas atbalsta Eiropas uzņēmējus un mikrouzņēmumus, kuriem ir
grūtības piekļūt tradicionālajiem banku pakalpojumiem. 2013. gads ES ir bijis mikrofinansēšanas
rekordgads, par ko liecina 26 darījumi 54 milj. EUR
vērtībā.
2013. gadā EIB pirmo reizi nodrošināja mikrofinansējumu Eiropā. Aizdevums 60 milj. EUR apmērā bankai MicroBank Spānijā sniegs atbalstu
mikrouzņēmumu un uzņēmēju projektiem, lai palīdzētu novērst valsts augsto bezdarba līmeni.
Ir aprēķināts, ka aptuveni 1,4 mljrd. cilvēku visā
pasaulē dzīvo ārkārtējas nabadzības apstākļos, un
viņiem nav pieejami pamata finanšu pakalpojumi.
Ārpus Eiropas mikrofinansējums ir būtisks instruments, lai panāktu finansiālo iekļaušanu. Pateicoties EIB mikrofinansējuma ieguldījumiem, ir sniegti finanšu pakalpojumi 8 milj. cilvēku.

EIB ir būtiska nozīme pasaules mikrokredītu tirgū — 2013. gadā mikrofinansēšanas pasākumiem
ārpus Eiropas tika piešķirts finansējums vairāk
nekā 75,5 milj. EUR apmērā.

Pirms diviem gadiem dārzeņu audzētājs
Antons uzbūvēja jaunu siltumnīcu un plāno
to paplašināt, kā arī palielināt audzēšanas
apjomu. Ar Bulgārijas mikrofinanšu
pakalpojumu sniedzēja Mikrofond
starpniecību viņš saņēma 1150 EUR
siltumnīcas paplašinājuma finansēšanai.
Ņemot vērā papildu darba slodzi, Antons
nolīgst sezonas strādniekus no vietējo romu
tautības ilgtermiņa bezdarbnieku vidus.

2013. gadā banka izsniedza pirmo aizdevumu
mikrofinanšu jomā Palestīnā, kur ar 1 milj. USD
ieguldījumu tiek atbalstīts Arābu lauksaimniecības
attīstības centrs (Arab Center for Agricultural
Development — ACAD). Aitu audzētājs Netmija
Salāme (Nethmia Salameh) saņēma 1520 EUR. “Es
vēlos izmantot šo aizdevumu piecu aitu iegādei,
kas ļautu palielināt ienākumus un ļoti palīdzētu
apmaksāt mana dēla studijas universitātē.”
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EIB debija

tirdzniecības finansēšanā
2013. gadā banka apstiprināja divus “celmlaužus” tirdzniecības finansēšanas
jomā. Šobrīd ar aizdevumu līdz 500 milj. EUR apmērā tiek atbalstīti ārējās
tirdzniecības MVU Grieķijā, un vēl 150 milj. EUR tiks izsniegti Kipras MVU.

Šīs iniciatīvas ietvaros uzņēmums SABO S.A.
ar Eurobank un Commerzbank starpniecību
saņēma aizdevumu tirdzniecības darbībām.
Uzņēmums ražo darbam gatavas iekārtas
ķieģeļu un jumta segumu izgatavošanai.
Koncentrējoties uz eksportu, SABO ir
pārdevis un uzstādījis īpaši pielāgotas
iekārtas visos kontinentos, izņemot
Austrāliju. SABO darbinieku vidējais
vecums ir 27 gadi, un tādējādi tas
atbalsta EIB apņemšanos
veicināt jaunatnes
nodarbinātību.

I

lgtermiņa finansējums stratēģiskiem projektiem, kas ir Eiropas Savienības politikas mērķu pamatā, veido EIB aizdevumu izsniegšanas
stratēģiju. Tādēļ tādi īstermiņa kredīta instrumenti
kā tirdzniecības finansējums nav bijuši bankas produktu portfeļa sastāvdaļa. Tomēr ārkārtējos apstākļos ir nepieciešami ārkārtas pasākumi.
Tirdzniecība, kas ir vēsturiski stabils finanšu segments, ir neaizsargāta krīzes laikā, kad ar pieaugošām tirdzniecības plūsmām saistītie darījumu
un sistēmiskie riski apdraud ekonomisko attīstību.
Grieķijas valdība bija pirmā no dalībvalstu valdībām, kura aicināja EIB kļūt par drošu “tiltu” starp
vietējām un ārvalstu bankām, lai atbalstītu MVU
importa/eksporta nozarē.
Izmantojot tirdzniecības finansēšanas instrumentu, EIB sniedz ārvalstu bankām atbilstošas garantijas akreditīviem par labu vietējām bankām. Tas
samazina ierobežojumus attiecībā uz nodrošinājumu skaidrā naudā, kas tiek citkārt piemēroti MVU,
un uzlabo starptautisko tirdzniecības instrumentu
pieejamību.
Interese par esošajiem tirdzniecības finansēšanas
instrumentiem ir liela (Kipra bija otrā dalībvalsts,
kas guva no tiem labumu), un ES banka pielāgo šo
mehānismu konkrētu tirgu vajadzībām. Turklāt EIB
intensīvi strādā, lai novērstu tirgu kropļošanu, nodrošinot iesaistītajām pusēm elastīgumu, lai noteiktu cenas neatkarīgu sarunu ceļā.
2013. gadā pasaules vadošais tirdzniecības un piegādes ķēdes finanšu izdevums Trade & Forfaiting
Review (TFR) izvēlējās Grieķijai paredzēto EIB tirdzniecības finansēšanas instrumentu kā gada darījumu no aptuveni 140 iesniegtajiem pieteikumiem.
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Finansējuma pieejamības
nodrošināšana MVU

Prasmes un nodarbinātība —

ieguldījumi Eiropas jaunatnē
Jauniešu bezdarbs ir viens no galvenajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras
Eiropa. Lai novērstu nodarbinātības krīzes ietekmi uz ES 15–24 gadus veciem
jauniešiem, EIB grupa 2013. gada jūlijā ieviesa programmu “Prasmes un
darbvietas — ieguldījums jaunatnē”.

P

rogramma ir saskaņota ar ES un dalībvalstu
līmeņa jaunatnes nodarbinātības politiku
un īpaši paredzēta, lai sniegtu atbalstu jauniešiem. Tā ir vērsta uz arodapmācību un studentu un praktikantu mobilitātes iespēju finansēšanu, un tās mērķis ir novērst darbvietu trūkumu
jauniešu vidū.

2013. gadā banka apstiprināja atbalstu 4,5 miljardu EUR
apmērā prasmju pilnveidošanai un gandrīz 4,6 miljardu EUR apmērā jauniešu nodarbinātības veicināšanai, pārsniedzot programmas 6 mljrd. EUR mērķi
par 50 %. Banka arī koncentrēja savus centienus, lai
par prioritārām noteiktu kredītlīnijas MVU reģionos, kur jauniešu bezdarbs pārsniedz 25 %.

Tā sniedza gan liela mēroga tiešos aizdevumus,
gan ar starpniecību nodrošinātos finansēšanas risinājumus ieguldījumiem prasmju pilnveidošanā:

Lai sniegtu grupas ieguldījumu jaunatnes nodarbinātības atbalstam, ir izmantoti gan mikrokredīti,
gan ar starpniecību nodrošināti aizdevumi, gan lieli tiešie aizdevumi:
Ar Spānijas bankas Santander Bank starpniecību
sniegtais aizdevums 200 milj. EUR apmērā ļaus
īstenot pasākumus jauniešu atbalstam pirmās
darbvietas meklējumos, izsniegt aizdevumus
jauniem uzņēmējiem, kā arī finansēt augstākās
izglītības vajadzības.

Francijas izglītības iestādēm tika piešķirts
aizdevums 400 milj. EUR apmērā 85 liceju,
14 arodskolu un septiņu augstākās izglītības
iestāžu celtniecībai un modernizācijai Centra
reģionā, kur bezdarba līmenis ir 28 %.
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Inovācija un prasmes

Mazi valsts
fondi

Mazi priv° ti
uz˙˛mumi/uz˙˛m˛ji

Aizdevumi/pašu
kapit°ls un
garantijas

EIB aizdevumi
MVU

EIB

INOV˜ CIJU
CENTRS

Novatoriski
uz˙˛mumi ar vid˛ji
lielu kapit°lu

Izaugsmes
ÿnans˛šanas
iniciat˝va
EIB aizdevumi
un riska
dal˝šanas ÿnanšu
meh°nisms

Lieli, novatoriski
uz˙˛mumi
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Tehnoloˆiju
nodošana un
EIB aizdevumi

Lielas
universit° tes/p˛tnie c˝bas centri

Inovācijas un prasmju pilnveidošana
augošai ekonomikai

Inovācijas un prasmju
pilnveidošana augošai
ekonomikai
EIB koncentrējas uz ieguldījumiem inovācijā, kas ir nodarbinātības virzītājspēks,
instrumentu kopums prasmju pilnveidošanai un mehānisms nākotnes problēmu
risināšanai jau šodien. EIB grupa ir gatava veikt reālu ieguldījumu, lai sasniegtu
Eiropas mērķi 2020. gadā atvēlēt 3 % no iekšzemes kopprodukta (IKP) pētniecībai un
inovācijai 3,7 milj. darbvietu radīšanai.

P

ateicoties inovācijas un pētniecības finansēšanai, EIB grupai ir būtiska nozīme Eiropas
izaugsmes, labklājības un konkurētspējas
nodrošināšanā. Banka un fonds izmanto plašu instrumentu klāstu, lai sekmētu novatorisku projektu
izstrādi un uzturētu finanšu plūsmu no publiskā un
privātā sektora.
Grupa ir izveidojusi produktīvas partnerības, jo īpaši ar Eiropas Komisiju, kas rezultātā ir devušas visefektīvāko bankas inovācijas finansēšanas kopuma

instrumentu, proti, riska dalīšanas finanšu mehānismu (RDFM). Pirmais mehānisma īstenošanas
posms sākās 2007. gadā, un, kad 2013. gadā tā īstenošana noslēdzās, mehānisms bija pārsniedzis
visas cerības.
Inovācijas partnerības ir būtiskas arī EIF darbā. Korporatīvās inovācijas platformas ietvaros fonds veido
partnerattiecības ar lieliem uzņēmumiem, lai veicinātu privātus ieguldījumus inovācijā un palīdzētu
pārvērst idejas konkrētās uzņēmējdarbības iespējās.

2013. gada nozīmīgākie pasākumi
inovācijas un prasmju pilnveidošanas
jomā:

EUR

mljrd.

inovācijas veicināšanai

EIB grupas līmenī

• Pirmās darbības izaugsmes finansēšanas inici tīvas (GFI)
ietvaros — uzņēmumu ar vidēji lielu kapitālu klientu
grupas veidošana
• 856 milj. EUR ieguldījumi novatoriskos MVU ar riska dalīšanas instrumenta starpniecību RDFM ietvaros
• RDFM pēcteča sagatavošana daudzgadu finanšu shēmas
ietvaros
• EIF atbalsts 111 milj. EUR apmērā tehnoloģiju nodošanai
ar deviņu darījumu starpniecību
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EIB grupa —

inovāciju centrs
Krīze ir apslāpējusi privātā sektora vēlmi sniegt ieguldījumus jaunizveidotiem
uzņēmumiem un novatoriskiem uzņēmējiem. Lai novērstu šo problēmu stingras
ekonomiskās politikas īstenošanas laikā, EIB ir palielinājusi papildu atbalstu, lai
finansētu pētniecību, attīstību un inovāciju (RDI) akadēmiskajās iestādēs un
privātajā sektorā, veicinot savstarpēju zināšanu apmaiņu.

K

orporatīvā inovācija — sākot no 2009. gada,
EIB ir aizdevusi uzņēmumam Renault gandrīz
1 mljrd. EUR. Bankas ieguldījumi ir izmantoti
pētniecībai un izstrādei, lai izgatavotu elektriskos
transportlīdzekļus un tradicionālās spēka piedziņas
sistēmas. 2013. gada aizdevums 400 milj. EUR apmērā ir paredzēts pētniecībai un izstrādei, lai izgatavotu efektīvas, par pieņemamu cenu pieejamas
un videi draudzīgas jaunas paaudzes automašīnas.
Pētniecības centru darbs visas sabiedrības labā
— 2008. gadā banka parakstīja aizdevumu 50 milj.
EUR apmērā klīniskās pētniecības centra celtniecībai Pāvijā, lai izstrādātu līdzekļus konkrētu vēža veidu ārstēšanai, izmantojot sarežģītas un novatoriskas
kodolmateriālu pielietojuma metodes. Tiek plānots
jauns aizdevums, lai finansētu vēža ārstēšanas plānu
izstrādi un optimizāciju, kā arī pamata pētniecības
darbības radiobioloģijas jomā.
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Tehnoloģisko sasniegumu finansēšana — EIF piešķīra 15 milj. EUR Francijas starpreģionālajam tehnoloģiju nodošanas fondam GO CAPITAL Amorçage, kas
atbalsta augsto tehnoloģiju uzņēmumu izveidi. Ar
ieguldījumu tiek atbalstīta uzņēmējdarbības ekosistēma Francijas rietumu reģionā.
EIB inovāciju centrs ir arī Eiropas digitālās ekonomikas pamatā — 2013. gadā EIB turpināja sniegt
atbalstu interneta informācijas un komunikācijas
tehnoloģijām (IKT), kas stimulē tehnoloģisko inovāciju. Telekomunikāciju nozarei tika parakstīti aizdevumi 3 mljrd. EUR apmērā. Banka apņēmās piešķirt
36 milj. EUR ļoti ātrdarbīga platjoslas tīkla finansēšanai Francijas Augšsavojas reģionā Alpos. Šis projekts
atbalsta Francijas mērķi līdz 2020. gadam nodrošināt 70 % iedzīvotāju savienojumu ar ļoti ātrdarbīgu
platjoslu.

Inovācijas un prasmju pilnveidošana
augošai ekonomikai

Finanšu risinājumi

novatoriskiem jaunizveidotiem uzņēmumiem
2013. gadā EIB grupa paplašināja tās pretciklisko darbību, lai stimulētu
novatoriskus jaunizveidotus uzņēmumus, kas ir izaugsmes un nodarbinātības
virzītājspēks. EIF — grupas specializētā iestāde, kas uzņemas MVU risku, lai
veicinātu finanšu pieejamību MVU — īstenoja vairākas iniciatīvas, lai atbalstītu
novatoriskus mazus uzņēmumus visos to attīstības posmos.

L

ielākajai daļai universitāšu un pētniecības
centru veiktā darba ir potenciāls pārtapt konkrētās uzņēmējdarbības idejās, kas ļauj izveidot mazus uzņēmumus. Tomēr pētniecība tiek bieži uzskatīta par pārāk riskantu, lai to īstenotu ārpus
laboratorijas un lai to finansētu tradicionālie ieguldītāji. Tehnoloģiju nodošana pārvērš RDI rezultātus
pārdodamos produktos un pakalpojumos, tostarp
no jauna izveidojot uzņēmumus vai atdalot jaunus
uzņēmumus no universitātēm.

tas trešo gadu pēc kārtas parakstīja rekordlielus
aizdevumus, piešķirot 1,5 mljrd. EUR (salīdzinājumā ar 1,3 mljrd. EUR 2012. gadā un 1,2 mljrd. EUR
2011. gadā) 68 sākuma, riska un izaugsmes kapitāla fondiem. Banka ne tikai koncentrējas uz konkrētām nozarēm, bet arī pielāgo ar riska kapitālu saistītās darbības valstu vajadzībām. 2013. gadā tika
veikti pirmie ieguldījumi Nīderlandes riska iniciatīvas (Dutch Venture Initiative) un Baltijas Inovāciju
fonda ietvaros.

2013. gadā EIF ieguldīja 111 milj. EUR, lai sekmētu
tehnoloģiju nodošanu ar deviņu darījumu starpniecību, ņemot vērā spēcīgo tirgus izaugsmi.

Straujas izaugsmes un novatorisku MVU mehānisms (GIF) EIF pārvaldītās ES Konkurētspējas un
inovācijas pamatprogrammas (Competitiveness
and Innovation Framework Programme — CIP) ietvaros 2013. gadā arī nodrošināja riska kapitālu
novatoriskiem MVU to agrīnajā un paplašināšanās
stadijā. Līdz šim CIP ir sniegusi atbalstu vairāk nekā
275 000 MVU 17 valstīs.

EIF arī piesaista riska un izaugsmes kapitālu inovācijas un uzņēmējdarbības atbalstam. 2013. gadā

Banka ir arī uzkrājusi ievērojamas zināšanas dzīvības zinātņu, tīru tehnoloģiju un IKT nozarēs. Mazāk
nekā divu darbības gadu laikā un trīs gadus ātrāk
nekā paredzēts Vācijā esošā Eiropas Komerceņģeļu fonda līdzekļi 70 milj. EUR apmērā ir jau gandrīz
pilnībā piešķirti, un šī summa 2014. gadā tiks palielināta. 2013. gada decembrī Eiropas Komerceņģeļu fonds tika ieviests vēl divās valstīs (Spānijā un
Austrijā).
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Riska dalīšana

sekmīgai inovācijai
Viena no jomām, kurā banka pēdējo desmit gadu laikā ir pārliecinoši darbojusies,
ir inovācijas finansēšanas veicināšana. Sadarbojoties ar projektu virzītājiem, citām
bankām un finanšu partneriem, EIB var uzņemties daļu riska, kas ir novatorisku
uzņēmumu neatņemama sastāvdaļa. Galīgie saņēmēji ir Eiropas novatoriskie
uzņēmumi — gan lielie uzņēmumi, gan uzņēmumi ar vidēji lielu kapitālu, gan MVU.

R

iska dalīšanas finanšu mehānisms (RDFM) —
EIB un Eiropas Komisijas kopējais pasākums —
tika ieviests 2007. gadā, lai veicinātu ieguldījumus augstāka riska ilgtermiņa pētniecībā, attīstībā
un inovācijā. Pirmais mehānisma pieejamības periods beidzās 2013. gadā pēc apmēram 114 RDI projektu finansēšanas ar aptuveni 11,3 miljardiem EUR.
Ir aprēķināts, ka RDFM sekmēja papildu privāto ieguldījumu piesaistīšanu 37,2 mljrd. EUR apmērā Eiropas inovācijas jomā. Tiek veidots RDFM pēctecis
2014.–2020. gada periodam, kad kopējais budžets
varētu būt aptuveni 2,5 mljrd. EUR.

2013. gadā EIB izsniedza 150 milj. EUR
aizdevumu uzņēmumam H. Lundbeck Dānijā,
tādējādi finansējot novatorisku medikamentu
izstrādi centrālās nervu sistēmas slimību
ārstēšanai. RDFM nodrošinātie ieguldījumi
palīdzēs saglabāt un radīt darbvietas RDI
jomā un stiprinās šī vidēja izmēra Eiropas
uzņēmuma konkurētspēju.

2013. gadā EIB izveidoja izaugsmes finansēšanas
iniciatīvu (GFI), lai piedāvātu novatoriskiem Eiropas
uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu īpaši pielāgotu
finansēšanas risinājumu klāstu, sākot no tiešo aizdevumu instrumentiem un beidzot ar kvazikapitāla riska un mezanīna instrumentiem. EIB sniegs
finansējumu 7,5 līdz 25 milj. EUR apmērā, lai atbalstītu līdz pat 50 % no Eiropas RDI ieguldījumiem
uzņēmumos. Izaugsmes finansēšanas iniciatīva
RDFM ietvaros saņēma sākotnējā kapitāla atbalstu
150 milj. EUR apmērā.

Beļģijas uzņēmums EVS Broadcast Equipment
SA saņēma aizdevumu 12 milj. EUR apmērā
tā ambiciozajai RDI programmai, lai sekmētu
uzņēmuma konkurētspēju un nodrošinātu
darbu simtiem esošo un topošo inženieru.
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Inovācijas un prasmju pilnveidošana
augošai ekonomikai

Riska finansējuma izmantošana

novatorisku MVU atbalstam
Vēl viens RDFM aspekts ir inovācijas veicināšana MVU tirgū. 2013. gadā riska
dalīšanas instruments saņēma papildu stimulu kā sekmīgs rīks, kas atbalsta
novatorisku MVU un mazu uzņēmumu ar vidēji lielu kapitālu finansēšanu.

Š

ī EIF pārvaldītā un RDFM ietvaros finansētā
shēma nodrošina bankām un līzinga pakalpojumu sniedzējiem garantijas un pretgarantijas, lai veicinātu to, ka novatoriskiem uzņēmumiem
tiek piedāvāti papildu aizdevumi un finanšu nomas darījumi ar izdevīgiem nosacījumiem. Sedzot
līdz 50 % no jebkādiem zaudējumiem, kas rodas,
izsniedzot jaunu aizdevumu uz inovāciju vērstam
MVU, EIF rosina finanšu starpniekus uzņemties papildu risku, lai palielinātu RDI rezultātus.

Novatoriskais Nīderlandes MVU Trotter Holding
International izgatavo industriālos ziņojumu
dēļus mobilajam āra reklāmu tirgum. Bankas
ABN Amro izsniegtais aizdevums apgrozāmā
kapitāla vajadzībām ar 50 % EIF garantiju RSI
ietvaros ļāva uzņēmumam Trotter sākt paplašināt
uzņēmējdarbību un iekļūt jaunos tirgos.

Kopš riska dalīšanas instrumenta (Risk Sharing Instrument — RSI) ieviešanas 2012. gadā tas ir nodrošinājis garantijas 1,2 mljrd. EUR apmērā (2013. gadā
vien 856 milj. EUR) 14 ES valstīs un pirmspievienošanās valstīs, veicot 25 finanšu darījumus.
RSI darbības joma tika paplašināta, 2013. gadā piemērojot to vēl piecās valstīs — Vācijā, Polijā, Portugālē, Zviedrijā un Turcijā.
Viens no galvenajiem 2013. gada notikumiem bija
EIB vēsturē pirmā vienošanās ar Portugāli par RSI garantijām novatoriskiem uzņēmumiem, un tas atspoguļo bankas apņemšanos atbalstīt ekonomikas attīstību šajā valstī. Banco Português de Investimento (BPI)
parakstīja vienošanos ar EIF 160 milj. EUR vērtībā.

Zeta Biopharma ir Austrijas uzņēmums ar
237 darbiniekiem, kas būvē pētniecības
un attīstības iekārtas lieliem farmācijas
uzņēmumiem. RSI garantētais aizdevums no
UniCredit Bank Austria 2,5 milj. EUR apmērā
apmierina uzņēmuma Zeta augstās apgrozāmā
kapitāla prasības ilgstošajā iekārtu izstrādes un
ražošanas posmā.
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Stratēģiskā infrastruktūra
saskaņotai izaugsmei
Moderna ostas
infrastrukt˜r a

Efekt°va un t°ra
ener˛ ija

Drošas lidostas
Dzelzceˆa
transporta
koridori

Konkur˙tsp˙j°ga
energoapg˝de
Efekt°vi
elektrot°kli

Ekonomikas perspektīvu
uzlabošana un reģionu
satuvināšana

Drošs
autotransports
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Re˛ ion˝l˝s
att°st°bas
infrastrukt˜r a

Ilgtsp˙j°ga
pils˙tu
infrastrukt˜r a

Stratēģiskās infrastruktūras
izveide

Stratēģiskās
infrastruktūras izveide
Efektīvi enerģētikas tīkli, attīstīti transporta savienojumi, progresīvas informācijas
tehnoloģijas un efektīva pilsētu infrastruktūra ir pamata struktūras mūsdienu
ekonomisko, sabiedrības un vides vajadzību apmierināšanai. Laikā no 2014. līdz
2020. gadam ES trīskāršos tās finansējumu, transporta infrastruktūrai vien atvēlot
26 mljrd. EUR. Pateicoties EIB ilgajai infrastruktūras finansēšanas vēsturei, bankai ir
unikālas iespējas maksimāli palielināt šo finansējumu.

F

inanšu krīzes laikā valstu budžetu ierobežojumi nozīmēja to, ka konkrēti infrastruktūras projekti tika atvirzīti otrajā plānā, neskatoties uz
to stratēģisko nozīmi. 2013. gadā EIB ne tikai pildīja
savu pienākumu finansēt lielus projektus, bet veicināja ieguldījumu plūsmu atpakaļ šajā būtiskajā nozarē ar projektu obligāciju iniciatīvas starpniecību.
EIB darbības infrastruktūras jomā Eiropā ir būtiska
bankas ieguldījuma sastāvdaļa, lai veicinātu sociālo kohēziju visās 28 Eiropas Savienības dalībvalstīs. Bankas ieguldījumi infrastruktūrā ārpus ES

palīdz modernizēt ekonomiku un nodrošināt attīstības iespējas.
Banka piedāvā infrastruktūras projektiem daudz
vairāk nekā tikai finansējumu. Tehniskās konsultācijas un konsultatīvie pakalpojumi ir mūsu produktu
piedāvājuma būtiska sastāvdaļa, kas nodrošina, ka
infrastruktūra tiek veidota ilgtspējīgā veidā. Eiropas
Savienībā kopēja palīdzība projektu sagatavošanai
Eiropas reģionos (JASPERS) palīdz maksimāli palielināt ES struktūrfondu ietekmi tur, kur tā ir visvairāk
nepieciešama.

2013. gada galvenie pasākumi
infrastruktūras jomā:

, 9

stratēģiskās infrastruktūras
atbalstam Eiropā

EUR

15 mljrd.

• 6,4 mljrd. EUR stratēģiskiem transporta projektiem Eiropā
• 5,2 mljrd. EUR stratēģiskiem enerģētikas projektiem
Eiropā
• 4,2 mljrd. EUR pilsētvides atjaunošanas un reģenerācijas
projektiem Eiropā
• Pārskatīto kritēriju ieviešana aizdevumiem enerģētikas
jomā
• Stingras politikas izveide fosilā kurināmā jomā
• Pirmo divu EIB projektu obligāciju parakstīšana
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Progresīvs

transports
2013. gada oktobrī ES ieviesa pārskatītu politiku transporta infrastruktūras jomā,
tādējādi palīdzot Eiropas ekonomikai augt un zelt, pateicoties efektīviem
infrastruktūras savienojumiem.

T

īrs un drošs transports —- EIB transporta finansējuma mērķis ir nodrošināt reālus ieguvumus uzņēmumiem un iedzīvotājiem, kā arī
klimatam.

2013. gadā EIB Eiropā nodrošināja šādu
finansējumu:

5,3 mljrd. EUR drošai ceļu infrastruktūrai
3,6 mljrd. EUR dzelzceļa projektiem
2,9 mljrd. EUR pilsētas transporta projektiem
212 milj. EUR jūras infrastruktūrai
511 milj. EUR gaisa transporta
projektiem

2013. gadā kopējās palīdzības projektu sagatavošanai Eiropas reģionos (JASPERS) ietvaros projektu
sagatavošanas laikā tika sniegtas konsultācijas 14
ES dalībvalstīm un trim paplašināšanās procesā iesaistītajām valstīm, lai uzlabotu ES struktūrfondu
un Kohēzijas fonda apguvi. JASPERS nozīme spēju
veidošanā tika nostiprināta 2013. gada martā, oficiāli ieviešot Briselē sadarbības platformu. Šī platforma papildina JASPERS konsultāciju darbības
projektu jautājumos, risinot horizontālās projektu
sagatavošanas problēmas, uzlabojot zināšanu apmaiņu un izplatot labāko praksi un pieredzi JASPERS ieinteresēto personu vidū.
Kopš JASPERS ieviešanas 2006. gadā ir apstiprināti
310 JASPERS atbalstīti lieli projekti, kuros ieguldīti
gandrīz 56,4 mljrd. EUR, no kuriem 17,4 mljrd. EUR
2013. gadā.

2013. gadā banka
parakstīja jau trešo
aizdevumu kopš
1996. gada Lietuvas
valsts dzelzceļa
uzņēmumam Lietuvos
Geležinkeliai (LG).
Papildus atbalstam,
ko EIB sniedza
Eiropas transporta
tīklu būvniecībai, tās
ieguldījumi ir veicinājuši
drošības un efektivitātes
uzlabošanu, kā arī
emisiju samazināšanu.
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Stratēģiskās infrastruktūras
izveide

Enerģētikas jomas pilnveidošana

ilgtspējīgas ekonomikas vārdā
EIB ir viena no vadošajiem enerģētikas jomas finansētājiem Eiropā, un tai ir
būtiska nozīme drošas, konkurētspējīgas un ilgtspējīgas enerģētikas
veicināšanā visā pasaulē.

2

013. gadā mēs parakstījām aizdevumus 5,2 miljardu EUR vērtībā Eiropas projektiem, kas veicina konkurētspējīgu un drošu energoapgādi.

EIB apstiprināja aizdevumu
140 milj. EUR apmērā Polijas
uzņēmumam Elektrocieplownia
Stalowa Wola modernas
kombinētā cikla gāzes turbīnu
elektrostacijas būvniecībai, lai
uzlabotu iekšējo energoapgādi
un palielinātu konkurētspēju
valsts elektroenerģijas tirgū.

Visbūtiskākais no bankas pasākumiem enerģētikas nozarē 2013. gadā bija pārskatītu kritēriju ieviešana aizdevumiem enerģētikas jomā, kas tika
veikta pēc plašas sabiedriskās apspriešanas. Banka koncentrējas uz energoefektivitātes, atjaunojamo energoresursu, enerģētikas tīklu un saistītās
pētniecības un inovācijas finansēšanu. Jaunie kritēriji ietver racionalizētas vadlīnijas aizdevumiem
energoefektivitātes projektiem, lai uzlabotu valstu
energoefektivitātes programmu līdzfinansēšanu.
EIB ir ieviesusi jaunu emisiju daudzuma standartu
(Emissions Performance Standard — EPS), kas piemērojams visiem fosilā kurināmā ražošanas projektiem,
lai izvairītos no ieguldījumiem, kuru izraisītās oglekļa
dioksīda emisijas pārsniedz pieļaujamo robežvērtību
saskaņā ar ES un valstu ierobežojumiem. Tiek plānots, ka gāze turpinās kalpot kā pārejas kurināmais
ceļā uz zemu oglekļa emisiju enerģētikas sistēmu,
un EPS nodrošinās, ka aizdevumi tiek sniegti tikai
projektiem, kuriem ir pozitīva ietekme uz ES ekonomikas izaugsmi un kuri atbilst ES klimata politikai.

Maijā EIB parakstīja tās pirmo aizdevumu
Nepālas Republikai 55 milj. EUR apmērā,
lai finansētu Tanahu hidroelektrostacijas
būvniecību un darbību, tādējādi nodrošinot
tīru un uzticamu elektroenerģijas apgādi valstī
ar izteiktu elektroapgādes nepietiekamību.
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Sadarbība

panākumu sasniegšanai — projektu obligācijas
Stratēģijas “Eiropa 2020” projektu obligāciju iniciatīva ir kopīga Eiropas Komisijas
un EIB programma, kas tika ieviesta pagājušā gadā. Tā ir izstrādāta, lai stimulētu
kapitāla tirgus finansēšanu infrastruktūras projektiem transporta, enerģētikas un
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarēs.

Vēja ģeneratoru parka Greater Gabbard piekrastes starpsavienojuma izveide kļuva
par pirmo Apvienotās Karalistes projektu, kas guva labumu no projektu obligāciju
kredītkvalitātes uzlabošanas iniciatīvas. Projekta atbalstīšanai tika emitētas
obligācijas 305 milj. GBP vērtībā, un EIB nodrošināja kreditēšanas atbalstu,
sniedzot garantiju 45,8 milj. GBP apmērā.

S

askaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju,
lai sasniegtu stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus šajās nozarēs, Eiropas Savienības infrastruktūras ieguldījumu vajadzības varētu sasniegt
pat 2 triljonus EUR. Projektu obligāciju iniciatīva
ir izveidota, lai atbilstīgie infrastruktūras projektu
virzītāji, kas parasti ir publiskā un privātā sektora
partnerības (PPP), piesaistītu papildu privāto finansējumu no tādiem institucionāliem ieguldītājiem
kā apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi.
2013. gadā tika uzsākts izmēģinājuma posms,
lai pārbaudītu projektu obligāciju koncepciju.
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Piemērotajiem projektiem būtu jāsasniedz finanšu
izpildes noslēgums līdz 2016. gada beigām.
Izmēģinājuma posms tiek finansēts ar 230 milj. EUR
no ES budžeta līdzekļos paredzēto programmu neizmantotajām budžeta pozīcijām. Tam būtu jānodrošina iespēja EIB sniegt finansējumu infrastruktūras projektiem vairāk nekā 4 mljrd. EUR vērtībā
visās trīs nozarēs. Pirmie divi projektu obligāciju
projekti Spānijā un Apvienotajā Karalistē ir apliecinājuši ne tikai tirgus jaudu, bet arī ieguvumus, ko
sniedz EIB iesaistīšanās cenu noteikšanā un liela kapitāla projektos.

Stratēģiskās infrastruktūras
izveide

Viedās pilsētas —

mūsu dabiskā vide
Aptuveni 53 % no pasaules iedzīvotājiem dzīvo pilsētu teritorijās, un ES vien šis
statistikas rādītājs sasniedz 75 %. Iespējams, ka 2030. gadā daudzās valstīs
aptuveni 90 % iedzīvotāju dzīvos pilsētās. Pilsētām, kas ir mūsu jaunā dabiskā
vide, jākļūst viedākām, lai pielāgotos šim pieplūdumam.

E

iropas apvienotais atbalsts ilgtspējīgiem
ieguldījumiem pilsētu teritorijās (JESSICA)
aptver Eiropas Komisijas, EIB un Eiropas Padomes Attīstības bankas zināšanas un finansiālo
spēku. Veidojot pilsētu attīstības fondus, JESSICA
palīdz iestādēm izmantot ES struktūrfondus, lai
gūtu no tiem ienākumus. Līdz 2013. gada beigām
JESSICA ietvaros bija parakstīti kopā 18 līdzdalības
fondi 1,76 mljrd. EUR apmērā. Papildus tam tika
izveidoti 42 pilsētu attīstības fondi 1,56 mljrd. EUR
vērtībā un pasūtīti 82 novērtējuma pētījumi.

2013. gadā EIB ieguldīja 4,2 mljrd. EUR
pilsētu attīstības, reģenerācijas un
veselības aprūpes projektos.
Pēdējā gada laikā banka ir palīdzējusi finansēt
šādu projektu būvniecību vai atjaunošanu:

7 metro projekti
2 p ilsētas dzelzceļa projekti

2 vieglā dzelzceļa projekti

5 tramvaju sistēmas projekti

4 pilsētas ceļu tīkli

Apvienotajā Karalistē JESSICA ietvaros tika
izveidots fonds North West Evergreen Fund. Šis
pilsētu attīstības fonds ir vērsts uz pamesto
rūpniecisko teritoriju sakārtošanu, jaunu
dzīvojamo platību izveidi un neizmantoto platību
uzlabošanu ar mērķi radīt darbvietas.

Jūnijā banka atbalstīja cenas ziņā pieejamu
mājokļu izveidi Subsahāras Āfrikas
kopienās, sniedzot 15 milj. EUR aizdevumu
specializētajai attīstības finanšu iestādei
Shelter Afrique. Šī finanšu iestāde izsniegs EIB
atbalstītos aizdevumus vietējiem projektu
attīstītājiem atbilstīgu, cenas ziņā pieejamu
mājokļu būvniecībai, nodrošinot tīra ūdens
apgādi, sanitāriju, elektroenerģiju un ceļus.
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Ilgtspējīga rīcība
klimata aizsardzībai

Ilgtspējīga rīcība klimata
aizsardzībai
Zinātniskie dati, kas liecina par klimata pārmaiņām, ir nepārprotami — arvien
biežākas dabas katastrofas, augstāka gaisa temperatūra un pieaugošs jūras līmenis ir
tikai dažas no visām parādībām. Tās visas ievērojami apdraud ekonomisko attīstību,
visvairāk ietekmējot pārtikas un ūdens apgādi. EIB ir viena no pasaules līderēm
attiecībā uz finansējumu klimata pārmaiņu jomā, un tā visā pasaulē atbalsta pret
klimata pārmaiņām noturīgu izaugsmi ar zemu oglekļa emisiju līmeni, kā arī piesaista
finansējumu ieguldījumiem klimata politikā.

2

013. gadā EIB panāca ievērojamu progresu
klimata politikas jomā. Klimata projekti saņēma 27 % no bankas kopējā aizdevumu
portfeļa, apstiprinot, ka uz ekonomisko un sociālo
perspektīvu balstītie bankas apsvērumi klimata
politikas jomā var palīdzēt nodrošināt ilgtspējīgu
izaugsmi un stabilu nodarbinātību.

EIB publiskoja paziņojumu par klimata politiku,
kurā izklāstīti tās mērķi un nostādnes klimata politikas jomā. Turklāt banka atkārtoti apliecināja apņemšanos integrēt vides un sociālos apsvērumus
visos EIB finansētajos projektos cilvēku, planētas
un peļņas interesēs, pārskatot tās Vides un sociālās prakses rokasgrāmatu.

2013. gada galvenie pasākumi klimata
politikas jomā:

EUR

19mljrd.
klimata politikas

atbalstam visā pasaulē

• Projekti klimata politikas jomā saņēma 27 % no EIB kopējā aizdevumu portfeļa
• 214 milj. EUR novatoriskam finansējumam limata pārmaiņu jomā ar 7 klimata pārmaiņu mazināšanas fondu
starpniecību
• Rekordliela klimata obligāciju emisija — 1,4 mljrd. EUR
līdz gada beigām
• EIB paziņojums par klimata politiku
• EIB Vides un sociālās prakses rokasgrāmatas pārskatīšana
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Klimata jautājumu
integrēšana
Novērtējot ikvienu projektu, par kuru iesniegts pieteikums EIB finansējumam, tiek
ņemti vērā gan vides, gan sociālie apsvērumi. Lai palīdzētu izvērtēt projekta
ietekmi un mazināt risku, tiek piemēroti desmit vides un sociālie standarti.
Šie standarti ļauj mūsu klientiem uzlabot sniegumu, īstenojot pareizu vides un
sociālo praksi un nodrošinot pārredzamību un pārskatatbildību.

E

IB ir vienīgā starptautiskā finanšu iestāde, kas
noteikusi šādus vides un sociālos kritērijus.
Noteiktos gadījumos mūsu standarti pārsniedz attiecīgo ES direktīvu standartus, tostarp
bioloģiskās daudzveidības jomā. Bankas Vides un
sociālās prakses rokasgrāmatas pārskatīšana ir arī
sniegusi lielāku skaidrību par mūsu nostāju cilvēktiesību un darba standartu jautājumos.
Lai veiktu novērtējumu par oglekļa emisiju ietekmi uz vidi (Carbon Footprint Exercise — CFE), EIB
izvērtē un ziņo par siltumnīcefekta gāzu (SEG)
emisijām projektos, kuros gaidāmas ievērojamas
emisijas, t. i., tās pārsniedz vienu vai abas no šīm
robežvērtībām:

• absolūtās emisijas (faktiskās projekta emisijas) >
100 000 t CO2 ekv./gadā vienā standarta projekta
darbības gadā;
un/vai
• relatīvās emisijas (aprēķinātais emisiju pieaugums
vai samazinājums, salīdzinot ar plānoto alternatīvu) > 20 000 t CO2 ekv./gadā.
EIB ietekmes novērtēšanas galvenā prioritāte ir katra projekta absolūtās emisijas. Izvērtējot emisiju

Dabas un savvaļas augu un dzīvnieku
aizsardzība ir ārkārtīgi būtiska klimata jomā.
2013. gadā banka parakstīja vienošanos par
72,24 milj. USD aizdevumu Jordānijas vēja
ģeneratoru parkam Tafilā, kas atradīsies
Austrumāfrikas putnu migrācijas ceļa joslā.
Bankas vides eksperti sadarbojās ar projekta
virzītāju, lai īstenotu novērošanas programmu
vēja ģeneratoru parka darbības pielāgošanai,
kas nodrošinātu migrējošo putnu aizsardzību.

samazinājumu un pieaugumu un ziņojot par tiem,
tādējādi sniedzot būtisku priekšstatu par emisijām
salīdzinājumā ar citām tehnoloģijām vai projektiem, kā pamata elements tiek ņemtas vērā absolūtās emisijas, jo tieši tās visvairāk ietekmē mūsu
klimatu. 2013. gada EIB oglekļa emisiju ietekmes uz
vidi novērtējums ir iekļauts 2013. gada ilgtspējas
pārskatā.

EIB atbalsta projektus klimata pārmaiņu jomā ar pozitīviem sociāliem
rezultātiem, kas turpina uzlabot šo projektu ietekmi. Ūdens apgādes
un sanitārijas projekts Nikaragvā saņēma EIB aizdevumu 60 milj. EUR
apmērā, kas palīdzēs samazināt piesārņojumu un uzlabot iedzīvotāju
saņemtā ūdens kvalitāti.
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Ilgtspējīga rīcība
klimata aizsardzībai

Vides pārmaiņu

mazināšana

Klimata pārmaiņu novēršanas pasākumi ir galvenokārt vērsti uz nepieciešamību
samazināt emisiju apjomu. Tiek prognozēts, ka, neveicot mazināšanas pasākumus,
šī gadsimta laikā gaisa temperatūra visā pasaulē var pieaugt pat par 6,4 °C.
Lai klimata pārmaiņu mazināšanas projekti izdotos, tiem bieži ir nepieciešami gan
politiski, gan finansiāli stimuli, kā arī inovācija.

E

IB reaģē uz visām šīm prasībām. Tā kā EIB ir ES
banka, tā atbalsta ES politiku, dodot priekšroku klimata pārmaiņu mazināšanas projektiem,
nevis to mazāk ilgtspējīgajām alternatīvām. Banka, kas kalpo kā stabila finansējuma virzītājspēks,
sekmē kapitāla ieplūšanu klimata pārmaiņu mazināšanas projektos. Turklāt kā viena no pasaules līderēm inovācijas finansēšanā tā veicina progresīvu
tehnoloģiju izstrādi, lai sekmētu klimata pārmaiņu
mazināšanu.

2013. gadā klimata pārmaiņu mazināšanas projektiem tika novirzīti 17,8 mljrd. EUR.

Oktobrī Mecā, Francijā, tika atklāts autobusu
joslu un ļoti ekonomisku autobusu tīkls
Mettis, kas saņēma EIB aizdevumu 80 milj. EUR
apmērā. Izmantojot jaunos autobusus,

Klimata pārmaiņu mazināšana
17,8 mljrd. EUR

CO2 emisijas tiks samazinātas vidēji par
1,53 tonnām katru darba dienu un par
347 tonnām gadā.

Banka atbalstīja Vācijas jūras vēja ģeneratoru
parku Butendiek ar aizdevumu 450 milj. EUR
apmērā. Ambiciozā 1,4 mljrd. EUR projekta,
kas ietver 80 turbīnas, ražošanas jauda būs






Atjaunojamie energoresursi 6,4
Energoefektivitāte 2,2
RDI 2,5
Ilgtspējīgs transports 6,2
Pārējie 0,5

288 MW. Šis projekts sniedza bankai iespēju
atbalstīt jaunas tehnoloģijas atjaunojamo
energoresursu nozarē un palīdzēt sasniegt ES
un Vācijas nacionālos mērķus šajā jomā.
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Pielāgošanās un turpmākā

noturība pret klimata pārmaiņām
Ir gaidāms, ka klimata pārmaiņas ievērojami ietekmēs plašu ekonomikas nozaru
klāstu. Lai arī daļu no šīs ietekmes var novērst ar klimata pārmaiņu mazināšanas
pasākumiem, no dažām pārmaiņām vairs nav iespējams izvairīties. Tādēļ
pielāgošanās ir būtiska klimata politikas sastāvdaļa.

V

iena no galvenajām 2013. gada aprīlī ieviestās ES pielāgošanās stratēģijas iezīmēm
ir centieni saskaņot pasākumus un nodrošināt informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm. Pateicoties bankas globālajam skatījumam uz klimata
problēmām, EIB ir līdere šādas pieejas izmantošanā. 2013. gadā EIB aizdevumi pielāgošanās jomā
bija balstīti uz ilgtermiņa stratēģiju, un tie bija vērsti uz lieliem projektiem, kuru pozitīvajai ietekmei
jāsniedzas tālāk par bankas finansējumu.
2013. gadā ar pielāgošanos klimata pārmaiņām
saistītajiem projektiem tika novirzīti 1,2 mljrd. EUR.

ES banka izsniedza otro aizdevumu
450 milj. EUR apmērā vienam no lielākajiem
Vācijas projektiem vides aizsardzības
jomā — Emšeras upes atjaunošanai
Ziemeļreinā-Vestfālenē. Bankas aizdevums
līdzfinansē kooperatīvās sabiedrības
Emschergenossenschaft ieguldījumu
programmu 2014.–2016. gadam, lai
palīdzētu novērst dabiskās dzīvotnes
degradāciju, ko izraisījusi gadiem ilgā smagā
rūpniecība. Projektam ir arī pozitīva ietekme
uz nodarbinātību, nodrošinot reģionā
3700 darbvietas.

Decembrī otrais 150 milj. EUR aizdevums
vēlreiz apliecināja EIB atbalstu mežu
atjaunošanai, apmežošanai un erozijas
kontrolei Turcijā. Papildus projekta
ekoloģiskajai vērtībai meža atjaunošanas
projekts nodrošināja darbu 6500 cilvēkiem
lauku ciematos. Mežu atjaunošana arī palīdz
apmierināt energoapgādes vajadzības
teritorijās, kur būtiskākais enerģijas avots ir no
valsts mežiem iegūtais koksnes kurināmais.
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Ilgtspējīga rīcība
klimata aizsardzībai

Novatorisks

finansējums klimata pārmaiņu jomā
Papildus tradicionālākiem finansēšanas produktiem EIB piedāvā vairākus
novatoriskus finansēšanas instrumentus klimata pārmaiņu jomā, kurus papildina
tehniskās un finanšu konsultācijas.

2

013. gadā banka atbalstīja septiņus uz klimata pārmaiņām vērstus parāda finansēšanas
un pašu kapitāla fondus ar kopējo ieguldījumu 214 milj. EUR apmērā. Turklāt EIB turpināja pārvaldīt citus ļoti stratēģiskus fondus un iniciatīvas,
tostarp veiksmīgo Pasaules energoefektivitātes un
atjaunojamās enerģijas fondu (Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund — GEEREF), kas
nodrošina riska kapitālu globālā mērogā, izmantojot privātus ieguldījumus energoefektivitātes
un atjaunojamo energoresursu projektiem jaunattīstības un pārejas ekonomikas valstīs. 2014. gadā
GEEREF uzsāks jaunu attīstības posmu, veicot pirmo privātā finansējuma ieguldījumu.

2013. gadā EIB uzsāka pirmās darbības attiecībā uz
ilgtspējīgiem aizdevumiem lauksaimniecības jomā. Šī
tendence atspoguļojās bankas ieguldījumos klimata
pārmaiņu jomā, kurus galvenokārt saņēma mežsaimniecības un bioloģiskās daudzveidības fondi.
Lai veicinātu inovāciju saistībā ar finansējumu klimata pārmaiņu jomā, īpaši svarīgas ir arī partnerības. Banka sadarbojas ar Eiropas Komisiju vairāku
ar klimata pārmaiņām saistītu mehānismu ietvaros. Tā arī veido partnerības ar citām finansēšanas
programmām, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programmu (United Nations Environment Programme — UNEP), lai veicinātu EIB
ieguldījumu iniciatīvā “Ilgtspējīga enerģija visiem”
(Sustainable Energy for All — SE4All).
Banka veica tās vēsturē pirmo ieguldījumu 15 milj. EUR
apmērā Mežu izciršanas un mežu degradācijas
izraisīto emisiju samazināšanas (Reducing Emissions
from Deforestation and Forest Degradation — REDD+)
fondā, kas ir ANO atbalstīts mehānisms mežu
aizsardzībai un to nozīmes stiprināšanai klimata
pārmaiņu mazināšanas stratēģijās, pārvēršot naudas
izteiksmē mežu aizsardzības vērtību. Fonds Althelia
ieguldīs aptuveni 20 projektos visā pasaulē, īpaši
koncentrējoties uz Āfriku un Latīņameriku.
Banka arī parakstīja mazu, bet būtisku ieguldījumu
bioloģiskās daudzveidības fondā EcoEnterprises II.
Tā piešķīra 6 milj. USD fondam, kas nodrošina
mezanīna finansējumu un pašu kapitālu, lai atbalstītu
uzņēmumus, kuri veicina bioloģisko daudzveidību,
izmantojot dabas resursus ilgtspējīgā veidā. Fonds
koncentrēsies uz Latīņameriku, kurā atrodas daži
no visbagātīgākajiem reģioniem bioloģiskās
daudzveidības ziņā.
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Izaugsmes stimulēšana
ES un ārpus tās robežām
Eiropas Investīciju banka aktīvi darbojas 160 valstīs visā pasaulē.
Finanšu krīzes laikā EIB pievērsa īpašu uzmanību konkrēta atbalsta sniegšanai tām
valstīm un reģioniem ES 28 dalībvalstu vidū, kuras saskaras ar ierobežotu piekļuvi
kapitāla tirgiem, nodrošinot lielākas aizdošanas spējas, kas bija tiešs EIB Valdes
locekļu un dalībvalstu piešķirto paplašināto pilnvaru rezultāts. Aizdevumi ārpus ES ir
pamatā EIB atbalstam ES ārējām prioritātēm, kas tiek nodrošināts, veicot ilgtermiņa
ieguldījumus. Banka koncentrējas uz vietējā privātā sektora attīstību, sociālo un
ekonomisko infrastruktūru un klimata pārmaiņu mazināšanu, kā
arī atbalsta ārvalstu tiešos ieguldījumus.

ES
Kopējais aizdevumu apjoms — 64 mljrd. EUR
Izaugsme un nodarbinātība — Eiropas
jaunatnes nodrošināšana ar nākotnē
nepieciešamajām spējām
EBTA valstis un paplašināšanās procesā
iesaistītās valstis
Kopējais aizdevumu apjoms — 3,1 mljrd. EUR
Būtisks EIB ieguldījums īstenojas dzīvē līdz ar
Bosfora šauruma dzelzceļa tuneļa atklāšanu
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Izaugsmes stimulēšana
ES un ārpus tās robežām

Austrumu kaimiņvalstis un Centrālā Āzija
(ENCA) un Krievija
Kopējais aizdevumu
apjoms — 1,8 mljrd. EUR
Kopā ar EIB organizētā Austrumu
partnerības konference, lai pārrunātu
politiskos un uzņēmējdarbības sakarus ar ES

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu
Ieguldījumu un partnerības instruments
(FEMIP)
Kopējais aizdevumu apjoms — 583 milj. EUR

Āzijas un Latīņamerikas valstis (ĀLA)
Kopējais aizdevumu
apjoms — 1,2 mljrd. EUR
2012. gadā ar Nepālu tika parakstīta
vienošanās par EIB turpmāko darbību,
un pirmais aizdevums Nepālai parakstīts
2013. gadā ilgtspējīgas enerģijas atbalstam.
Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā
okeāna valstis (ĀKK), aizjūras zemes un
teritorijas (A ZT ) un D ienvidāfrika
Kopējais aizdevumu apjoms — 988 milj. EUR
EIB darbību ĀKK valstīs 50. gadadiena

Nepārtraukts atbalsts vietējā privātā sektora
attīstībai Vidusjūras reģionā politiskās krīzes
laikā
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Pamata darbības, sniedzot
finansiālu drošību
EIB ir pasaules lielākā līdzekļu piesaistītāja un aizdevumu izsniedzēja. 2013. gadā
banka piesaistīja 72 mljrd. EUR starptautiskajos kapitāla tirgos. Tā izmanto savu
finansiālo drošību, lai piesaistītu līdzekļus ar izdevīgām likmēm un nodotu tālāk šos
ieguvumus ekonomiski dzīvotspējīgiem projektiem, kas veicina ES politikas mērķu
sasniegšanu.

E

IB akcionāri ir 28 ES dalībvalstis. Katrs akcionārs paraksta daļu no bankas kapitāla proporcionāli tā ekonomiskajai ietekmei pievienošanās brīdī. Tādējādi EIB ir atbildīga dalībvalstu
valdību priekšā.

EIB emitēto obligāciju
sadalījums pa reģioniem

Neskatoties uz to, EIB ir finansiāli patstāvīga iestāde, kas piesaista līdzekļus starptautiskajos kapitāla
tirgos, lai finansētu savas darbības. Bankas finansiālo drošību garantē aktīvu kvalitāte, spēcīgs akcionāru atbalsts, pareiza pārvaldība, piesardzīga riska pārvaldība, ilgtspējīga rentabilitāte un spēcīga
likviditāte.
2013. gada beigās bankas kapitāla pietiekamības (capital adequacy — CAD) rādītājs pieauga no
23,1 % gada sākumā līdz 28,7 %, galvenokārt pateicoties no akcionāriem saņemtajam apmaksātajam
pamatkapitālam. Tas izriet no bankas akcionāru
2012. gadā pieņemtā vēsturiskā lēmuma gandrīz
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Eiropa — 63 %
Āzija — 27 %
Ziemeļamerika un Dienvidamerika — 7 %
Tuvie Austrumi un Āfrika — 3 %

Pamata darbības,
sniedzot finansiālu drošību

Pasaules lielākā zaļā obligācija
Jūlijā banka emitēja lielāko klimata obligāciju tās vēsturē 650 milj. EUR apmērā. Līdz gada beigām šī
summa tika palielināta līdz 1,15 mljrd. EUR, tādējādi kļūstot par lielāko pārvalstiska līdzekļu piesaistītāja
emitēto obligāciju zaļo obligāciju tirgū. Šīs obligācijas emitēšana izraisīja lielu pieprasījumu ieguldītāju
vidū, kurus piesaistīja darījuma ilgtspējīgais raksturs, un veicināja sociāli atbildīgo ieguldījumu
tirgus attīstību.

divkāršot tās apmaksāto pamatkapitālu, palielinot
to par 10 mljrd. EUR, kas ļauj trīs gadu laikā izsniegt
papildu aizdevumus līdz 60 mljrd. EUR, lai atbalstītu ES kopējos krīzes novēršanas pasākumus.

70 mljrd. EUR, noslēdzās oktobra beigās. Tomēr
banka turpināja aktīvi darboties tirgū līdz pat gada
beigām, sasniedzot vienu no lielākajām finansējuma summām tās vēsturē — 72,1 mljrd. EUR.

Aktīvu kvalitāte joprojām bija ļoti laba, samazinātās vērtības aizdevumiem gada beigās veidojot
pavisam nelielu daļu (0,2 %) no kopējā aizdevumu portfeļa. Līdzīgi kā iepriekšējā gadā, ikgadējais
neto pārpalikums sasniedza 2,5 mljrd. EUR.

EIB piesaista līdzekļus visā pasaulē gan no ES, gan
ārpus ES esošām valstīm un tādējādi kalpo kā nozīmīgs līdzeklis ieguldījumu novirzīšanai no valstīm
ārpus ES uz ES valstīm.

Šie spēcīgie finanšu faktori kopā nodrošina, ka EIB
turpina izmantot tās lieliskās kredītspējas sniegtās
priekšrocības un spēj piesaistīt līdzekļus ar izdevīgiem nosacījumiem. Banka, kas darbojas kā bezpeļņas iestāde, izsniedz tālāk aizdevumus saviem klientiem ar tādiem pašiem izdevīgiem nosacījumiem.
2013. gadā banka piesaistīja daudz līdzekļu. Finansēšanas programma, kuras ietvaros tika izsniegti

2013. gads bija arī nozīmīgs gads attiecībā uz klimata obligācijām (Climate Awareness Bonds —
CAB), kas ir ieguldītāju vajadzībām pielāgots sociāli
atbildīgu ieguldījumu produkts. Ar CAB starpniecību piesaistītie līdzekļi ir paredzēti EIB aizdevumu
piešķiršanai ar klimata pārmaiņām saistītiem projektiem atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes jomā, kuri atbalsta ES mērķi sasniegt
pret klimata pārmaiņām noturīgu zema oglekļa
emisiju līmeņa izaugsmi visā pasaulē.
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EIB vadība
EIB ir publiska banka, kas pieder 28 ES dalībvalstīm. Bankas vadības uzbūve nodrošina,
ka tā ir atbildīga, atbilstoši pārvaldīta un efektīva ilgtspējīgas izaugsmes un
nodarbinātības veicināšanā visās tās darbībās.

EIB vadības uzbūve
Akcionāri

28 ES dalībvalstis

Valde

Dalībvalstu ministri

Direktoru padome

Izvirza dalībvalstis

Vadības komiteja

- Priekšsēdētājs
- 8 priekšsēdētāja vietnieki

E

IB ir gan ES iestāde, kas ir atbildīga dalībvalstu priekšā, gan banka, kas ievēro publiskā un
privātā sektora labāko praksi tās lēmumu pieņemšanā, pārvaldībā un kontroles darbībās. Bankai ir trīs lēmējiestādes — Valde ministru līmenī,
Direktoru padome, kuras biedrus uz noteiktu laiku
izvirza ikviena dalībvalsts, un Vadības komiteja, kas
ir pastāvīga EIB lēmējiestāde, kuru vada EIB priekšsēdētājs. Bankas darbību iekšējo kontroli nodrošina
neatkarīga Revīzijas komiteja.
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Revīzijas komiteja

Valdes sastāvā ir valdību ministri no visām 28 dalībvalstīm, kuri parasti ir finanšu ministri. Sanākot
kopā vienreiz gadā, tā nosaka bankas kredītpolitikas vadlīnijas un apstiprina gada bilanci un pārskatus. Valde lemj par kapitāla palielināšanu un
par bankas līdzdalību finanšu operācijās ārpus
Eiropas Savienības. Turklāt tā ieceļ Direktoru padomes, Vadības komitejas un Revīzijas komitejas
locekļus.

EIB
vadība

Direktoru padome pieņem galīgos lēmumus par
visiem aizdevumiem, līdzekļu piesaistīšanas programmām un citiem finansēšanas jautājumiem, piemēram, garantiju izdošanu. Tā sanāk kopā desmit
reizes gadā, lai nodrošinātu atbilstošu bankas vadību saskaņā ar ES līgumiem, bankas statūtiem un
Valdes noteiktajiem pamatprincipiem.
Direktoru padomes sastāvā ir 29 direktori, no kuriem vienu izvirza katra dalībvalsts un vienu Eiropas Komisija. Tiek iecelti arī 19 direktoru aizstājēji.
Lai paplašinātu Direktoru padomes profesionālo
kompetenci, var tikt izraudzīti seši eksperti (trīs locekļi un trīs aizstājēji), kuri piedalās padomes sēdēs
konsultatīvā statusā bez balsstiesībām. Lēmumus
pieņem ar balsu vairākumu, ko veido vismaz viena
trešdaļa padomes balsstiesīgo locekļu, kuri pārstāv
vismaz 50 % no dalībvalstu parakstītā kapitāla, ja
vien statūtos nav noteikts citādi. Direktoru padomi
vada bankas priekšsēdētājs Verners Hoijers (Werner
Hoyer), kuram nav balsstiesību.
Vadības komiteja ir pastāvīga bankas izpildvaras
struktūrvienība. Tā pārrauga bankas ikdienas darbības, sagatavo Direktoru padomes lēmumus un
nodrošina to īstenošanu. Vadības komiteja sanāk

kopā vienreiz nedēļā. Vadības komiteja strādā bankas priekšsēdētāja pakļautībā un Direktoru padomes uzraudzībā. Pārējie astoņi locekļi ir EIB priekšsēdētāja vietnieki. Vadības komitejas locekļi tiek
iecelti uz atjaunojamu termiņu līdz sešiem gadiem
un ir pakļauti vienīgi bankai. Četriem lielākajiem
akcionāriem — Francijai, Vācijai, Itālijai un Apvienotajai Karalistei — Vadības komitejā ir nodrošinātas pastāvīgas amata vietas.
Revīzijas komiteja ir neatkarīga iestāde, kas ir tieši
pakļauta Valdei. Tā atbild par bankas pārskatu revīziju, kā arī pārbauda, vai bankas darbības atbilst
labākajai banku darbības praksei. Revīzijas komitejas ziņojumi tiek iesniegti Valdei kopā ar Direktoru
padomes gada pārskatu. Revīzijas komitejā ietilpst
seši locekļi, kurus ieceļ uz sešiem finanšu gadiem
pēc kārtas bez tiesībām uz atkārtotu iecelšanu.
Eiropas Investīciju fonds ir daļa no EIB grupas. Tā
akcionāri ir Eiropas Investīciju banka, Eiropas Komisija un dažādas publiskās un privātās bankas
un finanšu iestādes. EIF Direktoru padomes sastāvā ir divi EIB priekšsēdētāja vietnieki — padomes
priekšsēdētājs Dario Skanapjeko (Dario Scannapieco) un Pims Van Ballekoms (Pim Van Ballekom).

Vadības komitejas locekļi no kreisās uz labo pusi: Dario Skanapjeko (Dario Scannapieco), Filips de Fontēns Vīvs (Philippe de Fontaine Vive),
Pims Van Ballekoms (Pim Van Ballekom), Verners Hoijers (Werner Hoyer), Džonatans Teilors (Jonathan Taylor), Magdalēna Alvaresa Arza (Magdalena Álvarez Arza), Lāslo Baranjajs (László Baranyay), Vilhelms Molterers (Wilhelm Molterer) un Mihajs Tanasesku (Mihai Tănăsescu).
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EIB vēlas izteikt pateicību šādiem projektu virzītājiem un citiem sadarbības partneriem, kuri nodeva bankas rīcībā
šajā pārskatā izmantotās fotogrāfijas:
© EIB Photolibrary © Mikrofond AD, © ACAD, © FLSmidth, © Gamesa Corporación Technológica SA, © CNAO, ©
Trotter Holding EU, © Unicreditgroup Austria, © Lithuanian Railways, ©EC Stalowa Wola, ©EIB Photolibrary/Photos
Nigel Hall., ©Greater Gabbard offshore windfarm, ©EIB Photolibrary/photos Richard Willis., © Mettis/photographe
Philippe Gisselbrecht, © wpd, © Emschergenossenschaft, © Siemens AG Munich/Berlin.
Salikums: EIB GraphicTeam.
Drukājis Imprimerie Centrale uz MagnoSatin papīra, izmantojot krāsas uz augu eļļas bāzes. Sertificēts saskaņā ar Mežu
uzraudzības padomes (FSC) noteikumiem, papīrs sastāv no 100 % dabiskām šķiedrām (no kurām vismaz 50 % ir no
pareizi apsaimniekotiem mežiem).
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EIB grupu veido
Eiropas Investīciju banka un
Eiropas Investīciju fonds.

Eiropas Investīciju banka
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org – U info@eib.org
Eiropas Investīciju fonds
15, avenue J. F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org – U info@eif.org
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