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KĀ LASĪT PĀRSKATU “ZAĻAIS PAVEDIENS”
Lai kurp arī dotos, jūs jutīsiet laikapstākļu ietekmi. Tas pats attiecas uz šo pārskatu, jo klimats ir
ZAĻAIS PAVEDIENS, kas caurvij Eiropas Investīciju bankas darbu 2019. gadā, it īpaši tās
RĪCĪBU, CĪNOTIES PRET KLIMATA PĀRMAIŅĀM. Rīcība klimata jomā jau ilgu laiku ir
svarīgs bankas darba faktors. 2019. gadā mēs reaģējām uz ārkārtas situāciju klimata un vides
jomā, nosakot nākamajai desmitgadei JAUNUS VĒRIENĪGUS MĒRĶUS KLIMATA UN VIDES
IEGULDĪJUMIEM, kā arī izveidojot JAUNU ENERĢĒTIKAS AIZDEVUMU POLITIKU.
Lai globālā sasilšana nepārsniegtu ar Parīzes vienošanos noteikto 1,5 °C kāpumu, oglekļa
emisijas nedrīkst paaugstināties virs 580 gigatonnām. Mums visiem. Vienmēr. Turpinot
esošajā tempā, mēs šo skaitli sasniegsim 2032. gadā. Tomēr to ir iespējams novērst ar lielākiem
ieguldījumiem. Jāatzīst, ka nepieciešamo ieguldījumu apjoms ir milzīgs. Piemēram,
aprēķinātie ieguldījumi Eiropas energosistēmā nākamajā desmitgadē būs jādivkāršo,
sasniedzot 400 miljardus €.
Šajā aspektā Eiropas Investīciju bankai ir vadošā loma. Tā kā ES banka ir publiska banka, tā
iegulda it visā, sākot ar ilgtermiņa infrastruktūru līdz novatoriskiem bateriju projektiem, kā
arī tā IESAISTĀS NOZARĒS, KURĀS IR NELIELA IEGULDĪJUMU AKTIVITĀTE,
piemēram, mājokļu energoefektivitātes uzlabošanā. Šis pārskats pirmo reizi satur sadaļu, kurā
vadoši Eiropas Investīciju bankas eksperti izklāsta, ko, viņuprāt, mums nozīmē klimata krīze,
kādus jaunus finansējuma veidus mēs izstrādāsim, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, un kāda
veida PROJEKTUS ATBALSTĪSIM.
Šajā pārskatā aprakstītie projekti aptver ikvienu ekonomiskās attīstības jomu —
infrastruktūru, inovāciju, mazos un vidējos uzņēmumus. Lai atspoguļotu mūsu visaptverošo
rīcību klimata jomā un apņemšanos attiecībā uz vides ieguldījumiem nākotnē, mēs par
ikvienu no minētajām jomām rakstījām, raugoties caur klimata un vides prizmu. KLIMATA
JOMAS INFRASTRUKTŪRA, ZAĻĀ INOVĀCIJA UN RĪCĪBA KLIMATA JOMĀ MVU
ATBALSTAM. Visā pasaulē. Piemēram, stāsts par Rumānijā izgudrotu mākslīgā intelekta

ierīci, kas samazina pārtikas atkritumus, ir cieši saistīts ar stāstu par projektu, kas sekmē Peru
kafijas audzētāju ražas pieaugumu. Tas ir tāpēc, ka mēs darbojamies visā pasaulē, lai rastu
RISINĀJUMUS KRĪZEI, kas apdraud ikvienu no mums, lai kur mēs atrastos.
Šajā pārskatā atradīsiet stāstus par radošām idejām un apņēmību, par jaunām darbavietām un
labklājību. Šie stāsti, kurus savij kopā mūsu ZAĻAIS EIB ILGTSPĒJĪGO IEGULDĪJUMU
PAVEDIENS, spilgti parāda, kādas lieliskas iespējas mums visiem sniedz rīcība klimata un
vides jomā, lai nosargātu mūsu pasauli nākamajām paaudzēm, kā arī veidotu plaukstošu, tīru
un zaļu ekonomiku.
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BANKA, KAS PAVEIC SAVU
DARBU

E

s rakstu par Eiropas Investīciju bankas pagājušā gada sasniegumiem brīdī, kad katrai nedēļai,
katrai stundai ir izšķiroša nozīme. Šobrīd ES banka liek lietā savas zināšanas un finansēšanas
spēku, lai cīnītos pret COVID-19, bet mēs arī apzināmies, ka šī būs izšķiroša desmitgade cīņā pret klimata pārmaiņām. Kaut gan daudzi šaubās, ka koronavīrusa un klimata pārmaiņu krīzi var risināt
vienlaicīgi, mēs esam pārliecināti, ka tā ir absolūta nepieciešamība. Mūsu neatliekamajai cīņai par
ekonomikas atlabšanu jāveido arī pamati ilgtspējīgai nākotnei.
Banka 2019. gadā ieguldīja Eiropas konkurētspējas sekmēšanā, jaunās tehnoloģijās un inovācijā,
kas nodrošinās dzīves kvalitāti nākamajām paaudzēm, kā arī palielinās mūsu labklājību. Tas, ka
arvien lielāka daļa mūsu darbību tiek veltīta cīņai pret globālo sasilšanu, pierāda, ka rīcība klimata politikas
jomā ir ne vien eksistenciāla nepieciešamība, bet arī uzņēmējdarbības iespēja.
Jaunie COVID-19 draudi padara šo pārskatu vēl aktuālāku. Pagājušā gadā mēs parakstījām vairākus darījumus, kas skaidri parāda mūsu iesaistīšanos cīņā pret slimībām — tā ir mūsu apņemšanās, kas kļuvusi vēl
stingrāka, uzņemoties vadošu lomu Eiropas vienotajā atbildes reakcijā uz koronavīrusa krīzi.
Pagājušā gadā mēs sev noteicām vērienīgu mērķi. Mēs apsolām, sākot ar 2025. gadu, 50 % sava finansējuma veltīt rīcībai klimata politikas jomā un vides ilgtspējai. Viss mūsu darbs noritēs pilnīgā
saskaņā ar Parīzes vienošanos. Galu galā, kāds gan labums ieguldīt 50 % klimatā un vidē, bet tajā pašā
laikā izmantot atlikušos 50 %, lai finansētu projektus, kas kaitē videi.
Tas tieši tāpat attiecas arī uz koronavīrusa krīzi. Ikviens ekonomisks satricinājums paātrina ilgtermiņa strukturālas pārmaiņas. Mūsu paplašināto klimata un vides ilgtspējas mērķu īstenošana ir labākais veids, kā Eiropas Investīciju banka var palīdzēt ekonomikai atgūties no pandēmijas. Piemēram, enerģijas pārkārtošana
var sekmēt ekonomikas atveseļošanos, radot vairāk darbavietu, jaunas un strauji augošas rūpniecības
nozares, lielāku konkurenci, kā arī mazinot energoatkarību.
Pagājušā gadā apstiprinājām mūsu jauno enerģētikas aizdevumu politiku. Tā ietver apņemšanos, sākot ar
2021. gadu, pārtraukt parastā fosilā kurināmā projektu finansēšanu. Eiropas Investīciju banka ir pirmā starptautiskā finanšu iestāde, kas devusi šādu solījumu. Šis ir spilgts piemērs tam, kā vadoša Eiropas iestāde
aktīvi iesaistās cīņā pret klimata pārmaiņām.
EIB ir ES banka, un tā darbojas kā ES politikas finanšu instruments. Vērienīgā, pašlaik īstenotā Eiropas klimata rīcības projekta ietvaros mēs cieši sadarbojamies ar Eiropas Komisiju un visu dalībvalstu valdībām.
Šajā pārskatā atspoguļotais veikums spilgti parāda bankas īpašās zināšanas, kas ļauj mums kļūt
par galveno pīlāru Eiropas zaļajā kursā, kuru Komisija izsludināja 2020. gada janvārī.
Unikāls tvērums
Rīcība klimata jomā nenozīmē, ka tiek atstātas novārtā citas mūsu darbības jomas. Šis pārskats parāda, ka,
lai klimata rīcība būtu efektīva, tai jādarbojas tādu jomu ietvaros kā kohēzija, inovācija, MVU un infrastruktūra. Ja tas tā nav, šī rīcība vienkārši neizdosies. Rīcība klimata jomā, piemēram, nozīmē arī jaunas darbavietas. Mūsu Investīciju pārskats 2019.–2020. gadam paredz, ka tieši zaļā enerģija Eiropā nākamajās desmitgadēs radīs aptuveni 500 000 jaunu darbavietu.
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PRIEKŠSĒDĒTĀJA PRIEKŠVĀRDS

“

Mēs apsolām, sākot ar 2025. gadu, 50 % sava finansējuma veltīt
rīcībai klimata politikas jomā un vides ilgtspējai. Viss mūsu darbs noritēs
pilnīgā saskaņā ar Parīzes vienošanos.

”

Darbs kohēzijas jomā, uz ko banka koncentrējusi galveno uzmanību jau kopš 1958. gada, iegūst jaunu
ievirzi, pateicoties mūsu paplašinātajiem mērķiem klimata jomā. Visa 2019. gada laikā mūsu eksperti palīdzēja Komisijai izstrādāt Taisnīgas pārkārtošanās mehānismu, kas atvieglos pāreju uz tīrāku enerģiju reģionos un ražošanas nozarēs, kuras balstītas uz fosilo kurināmo. Mūsu unikālā pozīcija kā saiknei starp ES institūcijām, valstu valdībām un Eiropas pilsētām un reģioniem padara šo par galveno EIB misiju turpmākajos
gados.
Tāpat mūsu darbs attīstības jomā ir vērsts uz noturību pret klimata pārmaiņām un pielāgošanos tām, jo tā
mēs varam saglabāt un nosargāt mūsu dzīvi, kā arī veidot ekonomisko labklājību. Klimata pārmaiņas skar
visu pasauli, tāpēc mums jāpalielina ieguldījumi pasaules mērogā. Arī tam nepieciešamie instrumenti jau ir mūsu rīcībā. Mūsu ekspertiem ir pieredze, kā atpazīt patiesu inovāciju un savienot to ar reālu
attīstības darbu — mums ir 50 biroji visā pasaulē, un mēs aktīvi darbojamies 43 nestabilās valstīs. Desmit
gadu laikā šīs pasaules vismazāk attīstītās valstis vairāk nekā 100 EIB operāciju ietvaros ir saņēmušas
5,5 miljardus €.
Apņemšanās un paveiktais
Ar mūsu jauno apņemšanos klimata un enerģētikas aizdevumu politikas jomā var būt vienkārši koncentrēties tikai uz nākotni un aizmirst, ko jau esam sasnieguši. Pirms rīcība klimata jomā kļuva par mūsu galveno
mērķi un pirms tika ieviesta ar COVID-19 saistītā ārkārtas situācija, Eiropas Investīciju bankai tika uzticēts
milzu uzdevums piecu gadu laikā atbalstīt ieguldījumu ES ekonomikā pustriljona eiro apjomā Junkera
plāna ietvaros. 2020. gadā mēs pārliecinoši virzāmies uz šī 500 miljardu € pamatmērķa sasniegšanu. Svarīgākais ir tas, ka mēs jau tagad zinām, ka šai lieliskajai programmai ir bijusi strukturāla ietekme uz Eiropas
ekonomiku, un tas veicinās darbavietu izveidi un izaugsmi turpmākajās desmitgadēs.
Mūsu darbs ir atbalstīt Eiropas projektu un veikt ilgtspējīgus ieguldījumus Eiropas nākotnē. To mēs darījām
2019. gadā, un mēs to īstenosim arī turpmāk.
Verners Hoijers
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DARBĪBA 2019. GADĀ

58,7 mljrd. €

APSTIPRINĀTIE PROJEKTI
Eiropas Savienībā
Ārpus ES

51,1 mljrd. €
7,6 mljrd. €

PARAKSTĪTIE AIZDEVUMI
Eiropas Savienībā
Ārpus ES

55,4 mljrd. €
7,9 mljrd. €

IZMAKSĀTIE AIZDEVUMI
Eiropas Savienībā
Ārpus ES

43,8 mljrd. €
4,3 mljrd. €

PIESAISTĪTIE LĪDZEKĻI
(PIRMS MIJMAIŅAS DARĪJUMIEM)

Pamatvalūtās (€, GBP, USD)
Citās valūtās

63,3 mljrd. €

48,1 mljrd. €
50,3 mljrd. €

42,7 mljrd. €
7,6 mljrd. €

EIB grupas ietekme

4,4
miljoni
7,4
miljoni

386 600

EIB grupas atbalstīto MVU
un uzņēmumu ar vidēji
lielu kapitālu skaits

8

98%

Darbavietu skaits, kas
nodrošinātas MVU un
uzņēmumos ar vidēji lielu
kapitālu (pateicoties
EIB grupai)
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Mājsaimniecības, kuras
iespējams nodrošināt ar
papildu elektroenerģijas
ražošanas jaudu

117
miljoni

... papildu elektroenerģijas
apjoms, kas iegūts no
atjaunojamiem
energoresursiem

Klienti ar uzlabotiem
mobilo sakaru
pakalpojumiem

Eiropas
Investīciju
fonds

DARBĪBA 2019. GADĀ
PARAKSTĪTIE
AIZDEVUMI
Pašu kapitāls
Garantijas
Mikrofinansējums

Eiropas Investīciju fonds (EIF) ir daļa no EIB
grupas un specializējas riska finansējumā, lai
atbalstītu mikrouzņēmumus, mazos un
vidējos uzņēmumus un veicinātu izaugsmi
un inovāciju visā Eiropā. Tas nodrošina
finansējumu un speciālās zināšanas
pārdomātiem un ilgtspējīgiem ieguldījumiem
un garantiju operācijām. EIF akcionāri ietver
EIB, Eiropas Komisiju, publiskās un privātās
bankas un finanšu iestādes.

Iedzīvotāji, kuri saņem
drošāku dzeramo
ūdeni

1,7
miljoni

Iedzīvotāji, kuriem
uzlaboti sanitārijas
apstākļi

3,4 mljrd. €
6,7 mljrd. €
0,1 mljrd. €

631
miljons

11,5
miljoni
10
miljoni

10,2 mljrd. €

Iedzīvotāji, kuriem
samazināts plūdu
risks

12
miljoni

Papildu braucieni gadā
ar EIB finansēto
sabiedrisko transportu

Iedzīvotāji, kuriem
uzlaboti veselības aprūpes
pakalpojumi

Šie dati atspoguļo paredzētos rezultātus no jaunajām operācijām, kas 2019. gadā finansētas pirmo reizi. Dati nav revidēti un ir provizoriski.
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EIB GRUPAS DARBĪBA JŪSU VALSTĪ
DĀNIJA
1,05 mljrd. € 0,34 % no IKP

NĪDERLANDE

ĪRIJA
1,08 mljrd. € 0,31 % no IKP

2,82 mljrd. € 0,35 % no IKP

APVIENOTĀ
KARALISTE
0,78 mljrd. € 0,03 % no IKP

BEĻĢIJA
1,86 mljrd. € 0,39 % no IKP

VIDUSJŪRAS REĢIONS 2,45 mljrd. €
PAPLAŠINĀŠANĀS UN EBTA VALSTIS 1,4 mljrd. €
ĀKK, AZT UN DIENVIDĀFRIKA 1,4 mljrd. €

LUKSEMBURGA
0,24 mljrd. € 0,38 % no IKP

ĀZIJA, VIDUSĀZIJA UN LATĪŅAMERIKA 2,2 mljrd. €
AUSTRUMU KAIMIŅVALSTIS 1,35 mljrd. €

FRANCIJA
8,50 mljrd. € 0,35 % no IKP

ES DAUDZVALSTU RĀDĪTĀJS
0,86 mljrd. €

PORTUGĀLE
1,62 mljrd. € 0,77 % no IKP

SPĀNIJA
8,97 mljrd. € 0,72 % no IKP
EBTA: Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija
ĀKK: Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstis
AZT: Aizjūras zemes un teritorijas
Tumšākas krāsas norāda lielākus ieguldījumus procentos no IKP
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SOMIJA
1,87 mljrd. € 0,78 % no IKP

ZVIEDRIJA

IGAUNIJA

2,03 mljrd. € 0,43 % no IKP

0,28 mljrd. € 1,00 % no IKP

LATVIJA
0,25 mljrd. € 0,8 % no IKP

LIETUVA
0,05 mljrd. € 0,10 % no IKP

POLIJA
5,42 mljrd. € 1,03 % no IKP

VĀCIJA
6,15 mljrd. € 0,18 % no IKP

ČEHIJA
1,49 mljrd. € 0,68 % no IKP

SLOVĀKIJA
0,25 mljrd. € 0,27 % no IKP

AUSTRIJA
1,72 mljrd. € 0,43 % no IKP

UNGĀRIJA
0,77 mljrd. € 0,54 % no IKP

SLOVĒNIJA
0,25 mljrd. € 0,52 % no IKP

RUMĀNIJA

HORVĀTIJA

0,87 mljrd. € 0,39 % no IKP

0,57 mljrd. € 1,05 % no IKP

ITĀLIJA

BULGĀRIJA
0,36 mljrd. € 0,59 % no IKP

10,97 mljrd. € 0,62 % no IKP

GRIEĶIJA
2,06 mljrd. € 1,09 % no IKP

0,23 mljrd. € 1,04 % no IKP

MALTA

KIPRA

0,1 mljrd. € 0,72 % no IKP
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KOPĒJIE ESIF APSTIPRINĀTIE
PROJEKTI
UZ 2019. GADA 31. DECEMBRI

DĀNIJA
940 milj. €

NĪDERLANDE
3,3 mljrd. €

ĪRIJA
1 mljrd. €

APVIENOTĀ
KARALISTE
2,2 mljrd. €

BEĻĢIJA
1,6 mljrd. €

LUKSEMBURGA

CITAS

119 milj. €

(DAUDZVALSTU, REĢIONĀLIE RĀDĪTĀJI)

8,8 mljrd. €

FRANCIJA
15 mljrd. €

PORTUGĀLE
2,7 mljrd. €

Visi norādītie dati atspoguļo situāciju kopš
ESIF ieviešanas. Jo tumšāka krāsa,
jo lielāks ar ESIF saistīto ieguldījumu
apjoms salīdzinājumā ar IKP
(balstīts uz apstiprinātajiem projektiem).
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SPĀNIJA
10,4 mljrd. €

SOMIJA
2 mljrd. €

IGAUNIJA

ZVIEDRIJA

182 milj. €

3,4 mljrd. €

LATVIJA
263 milj. €

LIETUVA
321 milj. €

Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) ir
iniciatīva, kuru EIB grupa ieviesa kopā ar Eiropas
Komisiju, lai palīdzētu novērst ieguldījumu
trūkumu ES. Izmantojot ES budžeta garantiju,
ESIF mērķis ir līdz 2020. gadam piesaistīt papildu
ieguldījumus vismaz 500 miljardu € apmērā.
2019. gada 31. decembrī papildu ieguldījums jau
bija sasniedzis 458 miljardus €.

POLIJA
3,9 mljrd. €

VĀCIJA
7,9 mljrd. €

ČEHIJA
874 milj. €

SLOVĀKIJA
555 milj. €

AUSTRIJA

UNGĀRIJA

1,8 mljrd. €

788 milj. €

RUMĀNIJA

SLOVĒNIJA
188 milj. €

HORVĀTIJA

735 milj. €

283 milj. €

BULGĀRIJA

ITĀLIJA

546 milj. €

11,3 mljrd. €

GRIEĶIJA
2,7 mljrd. €

KIPRA

MALTA

46 milj. €

44 milj. €
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> 1 TRILJONS € PAR < 1,5°C

Eiropas Investīciju banka 2019. gadā noteica savus mērķus klimata un vides
jomā nākamajai desmitgadei. Šis ir mūsu rīcības plāns ar klimatu saistīto
izaicinājumu pārvarēšanai.

L

ai izvairītos no vēl daudzām vērienīgākām ar klimatu saistītām problēmām, mums nekavējoties
jāveic dekarbonizācija. Nākamajai desmitgadei būs noteicoša loma šajā jautājumā.

Saskaņā ar Parīzes vienošanos gandrīz visu pasaules valstu valdības piekrita censties noturēt globālās sasilšanas līmeni zem 2 °C un darīt visu, lai to ierobežotu līdz 1,5 °C. Lai sasniegtu šos mērķus,
oglekļa dioksīda emisijas nedrīkst pārsniegt 580 gigatonnas. Ņemot vērā pašreizējos rādītājus, kas ir
aptuveni 37 gigatonnas gadā, mēs šo ierobežojumu pārsniegsim līdz 2032. gadam.
Pārņemam iniciatīvu no vietas, kur privātais sektors pārtrauc aktīvi darboties
Privātais sektors līdz šim nav uzņēmies izmaksas, kas saistītas ar klimata pārmaiņu apturēšanu. Tāpēc
publiskais sektors rīkojas aktīvāk, palielinot ieguldījumus un iedrošinot cilvēkus un uzņēmumus mainīt savus ieradumus. Piemēram, ieguldījumi Eiropas energosistēmā nākamajā desmitgadē būs gandrīz jādivkāršo, sasniedzot līdz pat 400 miljardiem € gadā.
Publiskās bankas var ieguldīt ilgtermiņa infrastruktūras projektos un inovācijā, kas nepieciešama
pārejai uz ilgtspējīgu nākotni. Mēs, piemēram, varam veikt ieguldījumus lielapjoma baterijās, kas
uzlādējas vējainās un saulainās dienās un vienmērīgi izlādējas, kad nav ne saules, ne vēja. Publiskās
bankas var palīdzēt tām nozarēm, kurās trūkst ieguldījumu, piemēram, māju energoefektivitātes
uzlabošanai.
Ko darīs Eiropas Investīciju banka
2019. gadā 31 % mūsu finansējuma atbalstīja rīcību klimata politikas jomā. Līdz 2025. gadam mēs
palielināsim mūsu atbalstu klimata un vides ilgtspējai līdz 50 %, kas veido vairāk nekā 30 miljardus €
gadā. Tomēr ar to vien nepietiks, un lielākajai daļai jauno ieguldījumu klimata jomas atbalstam būs
jānāk no privātā sektora. Eiropas Investīciju banka ikvienā savā projektā piesaista papildu finansējumu no privātā un publiskā sektora. Mūsu kvalitātes garantija iedrošina citus ieguldītājus, it īpaši
privātās bankas, noticēt, ka projekts ir pārdomāts.
Mūsu mērķis ir šajā desmitgadē līdz 2030. gadam atbalstīt ieguldījumus vairāk nekā
1 triljona € apmērā, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un palīdzētu videi.
Sākot ar 2020. gada beigām, viss mūsu finansējums būs saskaņots ar Parīzes vienošanos. Finansējuma jomā mēs ievērosim kursu, kas paredz sekmēt emisiju samazināšanu un klimatnoturīgu attīstību. Rūpniecības nozarēs, kurās ir grūti samazināt emisijas, mēs atbalstīsim projektus, kas palīdz
uzņēmumiem pāriet uz mazoglekļa modeli. Mēs arī nodrošināsim, ka visos projektos tiek sekmīgi
pārvaldīti ar klimata pārmaiņām saistītie nākotnes riski.
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MŪSU KLIMATA RĪCĪBAS PLĀNS
UN ENERĢĒTIKAS AIZDEVUMU POLITIKA
Mūsu jaunā enerģētikas politika
Sākot ar 2021. gada beigām, mēs pārtrauksim atbalstīt parastā fosilā kurināmā projektus, piemēram,
naftas un dabasgāzes ražošanu, kā arī tradicionālos dabasgāzes tīklus.
Mēs pievērsīsimies:

• energoefektivitātei, piemēram, ēku un mājokļu renovācijai, labākiem ceļu apgaismojuma risinājumiem un zaļajam transportam;

• energoapgādei, kas nerada emisijas un palīdzēs Eiropai sasniegt tās mērķi iegūt vismaz 32 % visas
enerģijas no atjaunojamiem resursiem;

• elektroenerģijas tīkliem, kas savieno jaunos mazoglekļa energoavotus;
• inovācijai enerģijas ražošanas, uzglabāšanas un izmantošanas jomā.
Iekļaujoša pāreja
Reģioniem, kuri ir visvairāk atkarīgi no fosilā kurināmā, nepieciešams lielāks atbalsts. Zaļās enerģijas
projekti radīs simtiem tūkstošu darbavietu, bet mums jāpievērš īpaša uzmanība reģioniem, kur ogļraktuves un citas oglekļietilpīgas ražošanas nozares nodarbina lielu skaitu cilvēku un balsta ekonomiku. Mums jāveicina cilvēku apmācība jaunās profesijās un jāatbalsta projekti, kas šiem reģioniem
piesaista jaunas ražošanas nozares.
Klimatam draudzīga enerģētikas politika var palīdzēt sabiedrībai. Eiropas Savienībā 11 % iedzīvotāju
nevar atļauties pienācīgi apkurināt savus mājokļus. Miljoniem cilvēku ir problēmas samaksāt gāzes
un elektrības rēķinus vai atbilstoši apkurināt mājokli. Īpaši cieš vecāka gadagājuma sievietes, jo
viņām ir mazāki ienākumi un viņas pavada vairāk laika mājās. Ja mēs visā kontinentā uzlabosim
mājokļu energoefektivitāti, tas samazinās gan emisijas, gan rēķinus par elektrību, kā arī uzlabos dzīves kvalitāti.
Tāpat arī tīra pilsētas transporta projekti nodrošina lētākas pārvietošanās iespējas, kā arī uzlabo
gaisa kvalitāti un sabiedrības veselību. Ieguldījumi videi draudzīgā lauksaimniecībā reģionos, kur
nav pieejami lieli ūdens resursi, samazinās risku, ka zeme pārvēršas tuksnesī un zūd darbavietas.
Ilgtspējīga attīstība
Mums jāatbalsta zaļie projekti, kas palīdz pasaulei sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus.
Ieguldījumi vidē un cīņā pret klimata pārmaiņām var veicināt iedzīvotāju ienākumus, uzlabot viņu dzīves apstākļus un nodrošināt pietiekamus pārtikas un tīra ūdens resursus, kā arī
sanitārijas pakalpojumus. Mēs arī varam mazināt nepieciešamību pārvietot mājokļus jaunu
apdraudējumu dēļ, piemēram, mežonīgu laika apstākļu un applūšanas rezultātā. Mēs varam par
62 līdz 457 miljoniem visā pasaulē samazināt to cilvēku skaitu, kurus apdraud klimata riski un kuri ir
mazāk aizsargāti pret nabadzību.
Mēs ieguldīsim klimata pārmaiņu mazināšanas projektos, kas būtiski ietekmē cilvēku dzīvi. Nelieli
ārpustīkla atjaunojamo energoresursu avoti, piemēram, ar saules baterijām aprīkotas mājas Āfrikas
lauku reģionos, nodrošina ar elektrību cilvēkus, kuru mājokļi līdz šim nav bijuši pievienoti elektrotīklam. Ar pielāgošanos klimata pārmaiņām saistītos projektos tiek nostiprināti tilti un ceļi, lai tos neaizskalotu vētru laikā un cilvēki joprojām varētu tikt uz veikaliem, pie ārsta un uz darbu.
Mums arī jādod cilvēkiem iespēja mainīties. EIB turpinās ieguldīt nozarēs, kas dod labumu sabiedrībai, piemēram, veselības aprūpē un izglītībā, kā arī turpinās atbalstīt sieviešu uzņēmējdarbību un
sniegs lielākam skaitam cilvēku piekļuvi aizdevumiem, lai īstenotu jaunas idejas vai paplašinātu
esošo uzņēmējdarbību.
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ZAĻAIS PAVEDIENS
Kā Eiropas Investīciju banka reaģē uz politikas virzību klimata krīzes situācijā

Esmu īpaši priecīga par
progresu, kādu [Eiropas
Investīciju banka] ir
panākusi, lai nostiprinātu
savu pozīciju kā ES klimata
banka. Tas veicinās
ieguldījumus Eiropas
tehnoloģijās un risinājumos,
kurus meklē visā pasaulē.

Klimats un vides ilgtspēja jau izsenis ir Eiropas Investīciju
bankas prioritāte, bet, saskaroties ar nepieredzēto klimata
krīzi un milzu ieguldījumiem, kas nepieciešami pārejai uz
oglekļneitrālu sabiedrību, mēs apzināmies, ka nav iespējams
turpināt ierasto uzņēmējdarbības gaitu. Tāpēc esam
apņēmušies palielināt mūsu finansējumu klimata un vides
jomā, lai nākamās desmitgades laikā atbalstītu šim mērķim
paredzētus ieguldījumus 1 triljona € apmērā. Tādējādi EIB ir
ieņēmusi vadošu lomu Eiropas zaļā kursa īstenošanā. Mēs
esam gatavi šim izaicinājumam.
Emma Navarro, EIB priekšsēdētāja vietniece, atbildīga par
klimata politiku

Urzula fon der Leiena,
Eiropas Komisijas
priekšsēdētāja

Lai sasniegtu Eiropas zaļajā kursā
noteikto vērienīgo mērķi, jāveic
ievērojami ieguldījumi. Mēs to
varēsim paveikt tikai tad, ja
iesaistīsim gan publisko, gan privāto
sektoru. Šajā ziņā EIB būs galvenā
sadarbības partnere, kas veiks
publisko ieguldījumu piesaistīšanas
un palielināšanas funkcijas, kā arī
sniegs papildu drošību privātajiem
ieguldījumiem.
Frans Timmermans, Eiropas Komisijas
priekšsēdētājas izpildvietnieks
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Eiropas Investīciju banka jau ilgāku laiku ir
cīnījusies par rīcību klimata jomā.
Aizdevumi klimata jomā veidoja 31 % no
EIB grupas kopējā finansējuma 2019. gadā.
Klimata bankas rīcības plāns pašlaik ir
izstrādes stadijā, un darbs ar šo plānu
palīdzēs mums vērst galvenos centienus uz
to, lai vēl vairāk veicinātu aizdevumus
klimata jomā. Nākamajā gadā banka
pastiprinās savu klātbūtni projektos, kas
veicina rūpniecības un transporta
dekarbonizāciju, ar klimatu saistītu
inovāciju un energoefektivitāti. Lai tas būtu
efektīvi, bankai jāizmanto jauni,
novatoriski veidi, kā risināt tirgus
vajadzības un sasniegt politikas mērķus.
Elīna Kamenicere, EIB Operāciju direktorāta
Rīcības klimata politikas jomā un vides
koordinēšanas nodaļas vadītāja

Ar klimatu saistīti ieguldījumi būs arvien svarīgāki visās nozarēs un reģionos, lai
sasniegtu īpaši vērienīgos 2030. un 2050. gada mērķus. Pēdējo dažu gadu laikā jau esam
atbalstījuši Eiropas sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju dekarbonizācijas centienus un
veicinājuši atjaunojamo resursu, kā arī tiem nepieciešamā aprīkojuma un infrastruktūras
ieviešanu, atbalstot visas tehnoloģijas un tirgus struktūras. Turpmākajos gados
Eiropas Investīciju bankai būs jāizvirza vēl vērienīgāki mērķi un jāpielāgo finansiālais
piedāvājums, lai atvieglotu daudz un dažādu sektoru, it īpaši energoietilpīgo nozaru,
pārveidi. Turklāt bankai būs jāuzņemas vadoša loma tajos tirgus segmentos, kuros
jāievieš jauni tehnoloģiski un finansiāli risinājumi, piemēram, energoefektivitātes un
atjaunojamo resursu segmentos. Šajā nolūkā mēs varam balstīties uz spēcīgām īpašajām
zināšanām un būt gatavi nekavējoties reaģēt uz tirgus vajadzībām un projektu virzītāju
vēlmi, lai mēs uzņemamies attiecīgi inkubatora vai galvenā finansētāja lomu, kas spēj
piesaistīt citus finanšu avotus.
Bērtī Brūnsa Leona, EIB Operāciju direktorāta Ibērijas reģiona direktore

Es vēlētos, lai termins “aizdevumi klimata
jomā” tiek uztverts kā pietiekami plašs un
aptver finanšu instrumentus, kas paredzēti
dažādām apkārtējās vides daļām, t. i., gan
dabiskajai, gan sociālajai videi. Tas nozīmē
aizdevumu izsniegšanu ilgtspējīgai attīstībai,
kas, protams, ietver dabiskās vides
aizsardzību, pielāgošanos klimata pārmaiņām
un to mazināšanu, bet tāpat arī izglītības,
veselības aprūpes un citu sociālās
infrastruktūras elementu attīstību. Tas ir īpaši
svarīgi mazāk attīstītās valstīs, kurām šķēršļus
to ilgtspējīgai attīstībai rada dažādi faktori,
tāpēc tām ir ārkārtīgi nepieciešams plašs
finanšu instrumentu kopums, kas sniegtu
atbalstu dažādās jomās.
Rafals Ribackis, EIB Operāciju direktorāta ES
kaimiņvalstu Austrumāzijas un Centrālāzijas
publiskā sektora nodaļas vadītājs

Virzoties uz mūsu jauno mērķu sasniegšanu
klimata un vides ilgtspējas jomā, kas jāpaveic līdz
2025. gadam, mums būs vairāk jāsadarbojas ar
mūsu klientiem un ieinteresētajām pusēm, lai kopā
rastu jaunas iespējas. Tas nozīmē palielināt tā darba
apjomu, kas mums jau tagad labi padodas, kā arī
izstrādāt jaunus projektus un produktus, ar kuriem
mums nav bijuši tik lieli panākumi. Es vēlētos redzēt
spēcīgāku uzsvaru uz energoefektivitāti un
pielāgošanos, ņemot vērā lielās ieguldījumu
vajadzības abās nozarēs. Jāpiešķir nozīmīgāka loma
arī jaunajiem produktiem, piemēram, zaļajiem
aizdevumiem un apvienotajiem finanšu
instrumentiem privāto ieguldījumu piesaistei.
Martins Bergs, EIB Operāciju direktorāta Vides fondu
un klimata finansēšanas politikas struktūrvienības
vadītājs
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AUKSTĀ KODOLSINTĒZE?
GANDRĪZ UZMINĒJĀT
Ar atjaunojamiem energoresursiem var nepietikt, lai aizvietotu fosilo kurināmo un apmierinātu ilgtermiņa pieprasījumu. Mums jāmeklē citi enerģijas avoti. Kas ir kodolsintēzes enerģija, kā tā darbojas un vai pastāv arī aukstā kodolsintēze?

I

espējams, esat dzirdējuši par auksto kodolsintēzi, kuras laikā atomi var tikt sakausēti kopā, neizmantojot lielu karstumu vai cita veida enerģiju, bet tanī pat laikā tie rada lielu enerģijas apjomu.
Šis filozofu akmens ir bijis daudzu mūsdienu alķīmiķu meklējumu objekts, un mēs to atstāsim viņu
ziņā.
Tomēr karstā kodolsintēze ir reāla. Tā notiek gan uz saules, gan citām zvaigznēm. Atomu kodoli
saduras viens ar otru lielā ātrumā, radot sakausējumus un izdalot ievērojami lielu enerģijas daudzumu. Pētniecība un izstrāde kodolsintēzes enerģijas jomā mēģina radīt līdzīgas reakcijas šeit uz
Zemes vairāk nekā 100 miljonu Celsija grādu temperatūrā.
Pretstats kodolu skaldīšanai
Kodolsintēzes enerģija zināmā mērā ir pretstats tam, ko esam pieraduši saukt par kodolenerģiju,
kaut gan arī kodolsintēzes enerģija ir saistīta ar atomu kodoliem. Pašreizējās kodolelektrostacijās
enerģija rodas, sašķeļot atomus. Kodolsintēze, kā jau pats nosaukums liecina, ražo enerģiju, nevis
atdalot atomus, bet gan sakausējot tos kopā.
Patiesā atšķirība slēpjas elementu veidos, kādi ir iesaistīti šajos procesos. Parādībai, ko pazīstam kā
kodolenerģiju, ir nepieciešami elementi ar lieliem, smagiem atomiem, piemēram, urāns vai plutonijs,
ko var sašķelt mazākos atomos. Tomēr urāns un plutonijs, kā arī to skaldīšanas rezultātā radītie produkti ir radioaktīvi, kas nozīmē, ka sairstot tie izdala jonizējošo starojumu, kas noteiktos apstākļos ir
bīstams cilvēkiem.
Tā vietā kodolsintēzes enerģija ir balstīta uz divu vieglo atomu, parasti ūdeņraža, apvienošanu. Kad
savienojas divi ūdeņraža atomi, tie rada hēliju. Tātad kodolsintēzes enerģijai ne tikai nepieciešams
Visumā visvairāk pieejamais elements, bet arī tā blakusprodukta lielākā bīstamība nav nekas vairāk
kā dīvaina balss, to ieelpojot.
Pamēģiniet savienot divus magnētus
Kā var savienot divus atomus? Problēmas rada fakts, ka atoma kodols satur pozitīvi lādētus protonus
un neitrālus neitronus, ko jūs, iespējams, atceraties no fizikas stundām. Tāpēc atoma kodols vienmēr
būs pozitīvi uzlādēts. Mēģināt to savienot ar citu pozitīvi lādētu kodolu ir tas pats, kas mēģināt savienot divus magnētus. Tie pretojas. Tāpēc kodolsintēzes enerģija izmanto iespējami vieglākos atomus.
Tomēr tas tik un tā ir ļoti sarežģīti.
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NOVATORISKA ENERĢIJAS RAŽOŠANA

Zinātnes atklājumi kodolsintēzes enerģijas jomā
“
neradīsies tik pēkšņi, kā uzkrita ābols Ņūtonam uz
galvas. Ir nepieciešami daudz lielāki resursi.

”

Ištvāns Sābo, EIB vecākais energoapgādes drošības inženieris

Saules iekšpusē kodolsintēze notiek tāpēc, ka milzīgā gravitāte sagrūž atomus kopā, radot neiedomājamu blīvumu un ārkārtīgi lielu karstumu, kas liek atomiem sadurties ļoti lielā ātrumā. Gravitātes
spēks uz Zemes ir daudz vājāks mūsu planētas relatīvi mazā izmēra dēļ, kā arī temperatūra, pat par
spīti globālajai sasilšanai, nav ne tuvu tāda kā uz Saules. Kā gan mums radīt līdzīgus apstākļus, lai
kodolsintēze būtu iespējama?
Karstāks par sauli
Atbilde ir diezgan pašsaprotama. Lai kompensētu mazāku gravitāti, vienkārši nepieciešams radīt
temperatūru, kas ir karstāka nekā uz Saules. Sešas līdz desmit reizes karstāka, līdz pat 150 miljoniem
Celsija grādu. Šeit uz Zemes šāds milzīgs karstums radīs apstākļus, kas nepieciešami, lai ūdeņraža
atomi sadurtos, radot kodolsintēzi un pat vēl vairāk enerģijas. Izklausās vienkārši? Vēl gan ir diezgan
daudz detaļu, kas jānoskaidro.
Pirmais jautājums — kur gan iespējams radīt šādu temperatūru tā, lai sakarsētā viela neiznīcinātu
visu, ar ko tā saskaras? Un atkal, risinājums ir vienkāršs — neļaut tai ne ar ko nonākt saskarē. Lai to
panāktu, Krievijas zinātnieki 20. gs. vidū izstrādāja tokamak, kas ir virtuļa formas kamera, kurai apkārt
izvietoti spēcīgi magnēti.
Šajā kamerā ūdeņraža gāze tiek sakarsēta līdz ārkārtīgi augstai temperatūrai un pārveidota plazmas
formā. Plazmas forma ir viens no vielas pamatstāvokļiem, kurā gāzveida viela tiek jonizēta, jo tiek
atņemti elektroni, kas riņķo ap atoma kodolu. Jonizēta viela vada elektrību, un tāpēc magnētiskie
lauki var noteikt vielas uzvedību. Tieši šī iemesla dēļ nepieciešami magnēti. Magnēti neļauj šai vielai,
kas vada elektrību, tuvināties tokamak sienām, lidinoties virs tās. Plazmas iekšpusē apstākļi ir piemēroti, lai atomi varētu sadurties viens ar otru un sintezēties, izdalot enerģiju.
Pasaulē lielākais eksperimentālais tokamak kodolsintēzes reaktors ITER tiek būvēts Francijā, un tā
mērķis ir pierādīt, ka iespējams izmantot kodoltermisko sintēzi kā lielapjoma bezoglekļa energoavotu. ITER ir starptautiska mēroga milzīgs pētniecības un inženierijas projekts, kurā iesaistīta
Eiropas Savienība, Ķīna, Indija, Japāna, Dienvidkoreja, Krievija un ASV. Ja tas būs veiksmīgs, iekārta
pārveidos tajā ieliktos 50 MW enerģijas, kas nepieciešami sākotnējai plazmas sakarsēšanai, kodolsintēzes enerģijā 500 MW apmērā.
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Milzu “virtulis”
ITER reaktors būs milzīgs:

• ITER tokamak svars būs kā trīs Eifeļa torņiem kopā;
• 1 000 tonnu smagā elektromagnēta uzbūvei reaktora centrā jābūt pietiekami spēcīgai, lai saturētu
•

spēku, kas ir divreiz lielāks par kosmosa kuģa spēku pacelšanās brīdī (60 megaņūtoni jeb vairāk
nekā 6000 tonnu spēks);
reaktorā apkārt virtuļa formas tokamak kamerai būs izvietoti 18 D formas elektromagnēti, katrs no
tiem 17 metrus augsts un 9 metrus plats, un to svars būs 310 tonnas, kas ir aptuvenais pilnībā uzpildītas Boeing 747-300 lidmašīnas svars.

Bet kā gan dabūt šo milzīgo enerģijas apjomu ārpus “virtuļa” un droši pievadīt mūsu mājām kā elektrību? To paveic, izmantojot galveno kameras sienu un tokamak pamatnē izvietoto posmu, ko sauc
par divertoru. Divertors kontrolē karstuma, izplūdes gāzu un piemaisījumu izplūdi no reaktora un
spēj izturēt augstāko virsmas siltumslodzi. Divertora virsmu klāj volframs, kas ir metāls ar augstāko
kušanas punktu (3422 °C).
2019. gadā ar Eiropas Stratēģisko investīciju fonda starpniecību Eiropas Investīciju banka
parakstīja 250 miljonu € aizdevumu Itālijas pētniecības aģentūrai ENEA, lai palīdzētu uzbūvēt divertora un tokamak testēšanas iekārtu. Iekārta testēs dažādas alternatīvas, kā palīdzēt
izlaist milzīgo karstuma apjomu, kas ieplūst kodolsintēzes reaktora divertorā.
Izslavēta tvaika turbīna
Pētnieki turpina meklēt alternatīvas, bet pašreizējā situācijā viss process, kas saistīts ar karstuma pārveidi elektroenerģijā ir pārāk novecojis. Karstums, kuru saņem pret plazmu pavērstā siena un divertors, tiks izmantots, lai pārvērstu ūdeni tvaikā, kas darbinās tvaika turbīnu. Turbīna ir savienota ar
ģeneratoru, kas ražo elektrību, kura jāpievada kopējam tīklam.
“Zinātnes atklājumi kodolsintēzes enerģijas jomā neradīsies tik pēkšņi, kā uzkrita ābols Ņūtonam uz
galvas,” saka Ištvāns Sābo, Eiropas Investīciju bankas Energoapgādes drošības nodaļas vecākais inženieris. “Ir nepieciešami daudz lielāki resursi.”
Sābo pieļauj iespēju, ka jau rīt kāds varētu nākt klajā ar pilnīgi atšķirīgu risinājumu, kā izmantot
kodolsintēzes enerģiju, vai arī ar citu atbildi, kā rast ilgtspējīgas energoapgādes iespējas, ar ko
nodrošināt mūs nākotnē. “Ir arī citas idejas, kā saspiest vielu un sintezēt atomus. Piemēram, izmantojot lāzeru vai mehānisko kompresiju. Un varbūt reiz kāds atrisinās aukstās kodolsintēzes mīklu,”
min Sābo. “Taču būs nepieciešami milzīgi līdzekļi testēšanai. Kodoltermiskā sintēze šobrīd ir vistālākajā pētniecības un izstrādes fāzē. Tā dod lielākās cerības.”
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Iekārta testēs dažādas alternatīvas, kā palīdzēt
“
izlaist milzīgo karstuma apjomu, kas ieplūst
kodolsintēzes reaktora divertorā.

”

Ieguldījumi spēcīgākai enerģijai
Tātad mēs virzāmies uz priekšu kodolsintēzes enerģijas jomā, tomēr tas ir tikai viens no EIB finansētajiem novatoriskajiem enerģētikas projektiem.
EIB ieguldīja vairāk nekā 30 miljonus € Šveices uzņēmuma responsAbility fondā Access to Clean Power
Fund, iegādājoties gan zemākas, gan augstākas prioritātes akcijas. Sagaidāms, ka fonds finansēs
uzņēmumus, kas piedāvā tūlītējas apmaksas saules laternas un citas ārpustīkla elektroenerģijas sistēmas mājsaimniecībām un uzņēmumiem, pārsvarā uz dienvidiem no Sahāras tuksneša esošajā Āfrikas daļā un Dienvidaustrumāzijā. Šīs sistēmas ļauj ģimenēm ar maziem ienākumiem darbināt, piemēram, mazus ledusskapjus un citas ierīces. Viņi var maksāt par saules enerģijas sistēmu, veicot
nelielas regulāras iemaksas, bet fonds finansē piegādātāja veikto priekšapmaksu par sistēmas
iegādi.
Lielā ieguldījumu riska dēļ fondam ir vairāku līmeņu akcijas. Pats riskantākais ir zemākas prioritātes
akciju līmenis, kurā ieguldīja EIB. Zemākas prioritātes akciju iegāde samazina fonda risku citiem
ieguldītājiem, kuri iegādājas augstākas prioritātes akcijas. Tādējādi EIB iesaistīšanās piesaista fondam
ievērojamu privāto kapitālu. Fonda darbības laikā ir paredzēts nodrošināt tīru elektroenerģiju vairāk
nekā 150 miljoniem cilvēku.
EIB arī ieguldīja 50 miljonus € Eiropas Komisijas atbalstītā InnovFin ietvaros izveidotā kapitāla fondā
ar mērķi sekmēt inovāciju, kas varētu ievērojami samazināt siltumnīcefektu izraisošo gāzu izplūdes
apjomus. Šajā fondā ar nosaukumu Breakthrough Energy Ventures Europe ir ieguldījis arī Bils Geitss un
citi ieguldītāji ar ļoti augstu neto vērtību.
Šos dažādos projektus vieno fakts, ka tie padara nākotni videi draudzīgāku.
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5G NĀKAMAJĀM PAAUDZĒM
Mobilo tehnoloģiju piektā paaudze nodrošinās energoefektivitātes ieguvumus, kas ir laba ziņa pirmajai cilvēku paaudzei, kura sāk rūpēties par
klimata pārmaiņām.

J

a jums ir interneta pieslēgums, pagājušā gada laikā noteikti esat pamanījuši milzum daudz virsrakstu par piektās paaudzes mobilajiem sakariem. Jūs varbūt prātojāt — vai tiešām man jāatraujas no Instagram, no Spotify klausīšanās vai Bitcoin meklējumiem savās 4G pieslēguma ierīcēs, lai
pievērstu uzmanību šim visam?
Ja jums rūp klimats tāpat, kā tas rūp Eiropas Investīciju bankai, tad atbilde ir apstiprinoša. Tāpēc mēs pagājušā gadā parakstījām otro Eiropas Stratēģisko investīciju fonda atbalstīto 250 miljonu € aizdevumu uzņēmumam Ericsson, lai tas varētu veikt uzņēmuma sistēmu izpēti un izstrādi nākamās paaudzes mobilo
sakaru vārdā.
Zemākas izmaksas elektroenerģijas tīkliem
EIB eksperti 23 % šī aizdevuma klasificēja kā rīcību klimata politikas jomā, pamatojoties uz ieguldījumiem
5G energoefektivitātes iespēju pilnveidošanā. Nesens pētījums parāda, ka atkarībā no tā, vai mobilā stacija
atrodas zemas, vidējas vai augstas datu pārraides zonā, kā arī no tās konkrētās konfigurācijas, šādu datu
migrēšana uz 5G tīklu varētu samazināt energopatēriņu par aptuveni 50 % līdz 95 %.
“Enerģijas izmaksas kopā ar stacijas atrašanās vietas īres maksu veido divus lielākos darbības izdevumus
par šīm mobilo sakaru bāzes stacijām, tātad operatoriem tas ir ļoti svarīgi,” saka Anderss Bolins, EIB vadošais ekonomists Digitālās infrastruktūras nodaļā. “Tātad 5G sniedz operatoriem gan ekonomisku stimulu,
gan arī stimulu klimata jomā. Tas viņiem ir svarīgi, jo daudzi klienti kritizē savus operatorus par darījumiem,
kas mudina ik pēc diviem gadiem mainīt tālruņus, un tā nav ļoti ilgtspējīga pieeja. Operatori cenšas arvien
vairāk apzināties videi draudzīgas rīcības nozīmi.”
Mazāki tālruņa rēķini? Nesteigsimies notikumiem pa priekšu
Vai līdz ar 5G samazināsies klientu tālruņu rēķini? Bolins paredz, ka tomēr nē. Klienti vienkārši saņems
ātrāku, labāku pakalpojumu un izmantos vairāk datu.
Tas tā ir tāpēc, ka uzlabota energoefektivitāte nebūs vienīgais ieguvums, ko 5G nodrošinās salīdzinājumā
ar 4G. Starptautiskās Telesakaru savienības veiktspējas prasības nākamās paaudzes telesakariem paredz
desmitkārtīgu līdz simtkārtīgu uzlabojumu salīdzinājumā ar 4G tehnoloģijām. Piemēram, ierīču daudzumam, kas var pieslēgties tīklam viena kvadrātkilometra teritorijā, vajadzētu palielināties no 100 000 līdz
vienam miljonam. Tas nozīmē vienu ierīci uz katru kvadrātmetru. Maksimālajam datu pārraides ātrumam
vajadzētu palielināties līdz 20 gigabaitiem sekundē.
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DIGITĀLĀ NĀKOTNE
Ko mēs varēsim paveikt ar visu šo palielināto ātrumu un efektivitāti?
Eiropas Investīciju bankas Digitālās infrastruktūras nodaļas vecākais inženieris Manuels Tarazona Kano
stāsta, ka, kaut gan virtuālā realitāte, paplašinātā realitāte, lietu internets un automašīnu satīklošana jau
tagad ir iespējama, palielinātā 5G veiktspēja varētu beidzot ļaut izpausties šo iespēju patiesajam revolucionārajam potenciālam.
Skārieninternets
Tarazona uzskata, ka viena no daudzsološākajām jomām, kas šobrīd tiek pētīta, ir skārieninternets.
Skārieninternets veic rūpīgu katras jūsu ķermeņa daļas kustību novērošanu, lai jūs varētu kontrolēt fiziskus
objektus no attāluma, vienlaicīgi reālajā laikā pārraidot sensoru informāciju par attiecīgajām darbībām.
“Iedomājieties teleoperācijas vai robotus, kurus var kontrolēt attālināti ar pults palīdzību, ar pogām vai pat
vienkārši ar savām kustībām,” saka Tarazona. “Mēs varēsim attālināti kontrolēt robotus ar savām kustībām
un saņemt atpakaļ uzticamu informāciju, kas atdarina fizisku saskarsmi ar objektu, bet to var izdarīt tikai
tad, ja mobilais signāls sasniedz šo objektu un nodrošina informācijas saņemšanu laikā, kas ir tuvs
reāllaikam.”
Laiks, kas nepieciešams bezvadu signāla pārraidei tīklā, tiek saukts par latentumu, un tas ir vēl viens rādītājs, kas līdz ar 5G uzlabosies desmitkārtīgi, t. i., līdz vienai sekundes simtdaļai.
Lai video par kaķiem netraucētu datu pārraidei
Vēl viena 5G iezīme ir “tīkla segmentēšana”, kas ļaus dot priekšroku
pakalpojumiem, kuriem nepieciešama reakcija reāllaikā, vienlaicīgi turpinot pārvaldīt pakalpojumus, kuriem pietiek ar standarta atbildes
laiku, piemēram, YouTube video skatīšanos. Tas ļaus operatoram identificēt, piemēram, teleoperāciju datu pārraidi, un novirzīt šos datus uz
segmentu, kas nodrošina ātrgaitas datu pārraidi.
Tarazona stāsta, ka telekomunikāciju nozare un valsts iestādes iegulda
lielu darbu novatorisku pakalpojumu veicināšanai, ieviešot pilnvērtīgus
5G izmēģinājuma tīklus, lai nozares eksperti un programmatūru izstrādātāji var izpētīt pašas trakākās, radošākās idejas bez ierobežojumiem,
kurus rada pašreizējās mobilās tehnoloģijas. Tāpēc ir ļoti iespējams, ka
būs sagaidāmas vēl jaunas inovācijas.

“ 5G sniedz operatoriem
gan ekonomisku stimulu,
gan arī stimulu klimata
jomā.

”

Anderss Bolins, EIB digitālās
infrastruktūras vadošais ekonomists

Ieguldījumu skaits
Kāds ir otrs iemesls tam, ka Eiropas Investīciju banka ar entuziasmu finansē 5G ieviešanu?
2019. gadā banka parakstīja 300 miljonu € aizdevuma daļu 450 miljonu € aizdevuma ietvaros uzņēmumam
Telefonica, kā arī 275 miljonu € aizdevumu uzņēmumam Deutsche Telekom 5G ieviešanai Vācijā. Mēs arī
parakstījām 300 miljonu € aizdevumu uzņēmumam KPN 5G tīkla izveidei Nīderlandē, kā arī 90 miljonu €
darījumu ar operatoru DNA 5G tīkla ieviešanai Somijā.
Saskaņā ar pagājušā gadā uzsākto EIB pētījumu 5G un optiskās šķiedras infrastruktūras ieviešanas izmaksas
visā kontinentā veidos aptuveni 350 miljardus €, un aptuveni trešā daļa šīs summas varētu nākt no jau plānotiem privātā finansējuma avotiem. Eiropa joprojām telekomunikācijās un tehnoloģijās iegulda mazāk
nekā citi reģioni, gada ieguldījumu summai uz vienu cilvēku mobilajos sakaros veidojot aptuveni pusi no
ieguldījumiem ASV, tāpēc EIB tuvākajā nākotnē plāno turpināt aktīvi darboties šajā nozarē.
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STRAUJA PĀREJA UZ ELEKTRĪBU
Elektrotransports attīstās ātrāk, nekā varētu iedomāties

U

zņēmumam QEV ir divas raksturīgas iezīmes — sacīkstes un inovācija.

Viens no uzņēmuma dibinātājiem ir kādreizējais Formula 1 braucējs Adrians Kamposs, un uzņēmums
joprojām izstrādā ātruma tehnoloģijas tādām sacīkstēm kā Formula E, kas ir Formula 1 elektroautomašīnu
versija. Tomēr Barselonā esošais uzņēmums nesen mainīja attīstības virzienu uz ne tik valdzinošu
transportlīdzekli — mikroautobusu. Konkrētāk, uz tādiem melnus dīzeļa dūmus sprauslājošiem mikroautobusiem, kādus var redzēt atsevišķu jaunattīstības valstu lielākajās pilsētās.
Ideja ir vienkārša. QEV izstrādā un nodrošina pilnu piedziņas ķēdi (motoru un citas sastāvdaļas, kas darbina
un kontrolē transportlīdzekli) un elektriskā transportlīdzekļa akumulatoru. Vietējie autobusu ražotāji tam
uzmontē savu jauno mikroautobusa modeli.
“Cilvēki, kuri būvē autobusus, patiesībā uzstāda korpusus uz pamata struktūras,” stāsta QEV izpilddirektors
Migels Valdekabress. “Mēs viņiem nodrošinām zemu izmaksu elektrisko platformu, kas ļauj turpināt to, ko
viņi jau tagad dara — montēt korpusu uz platformas.”
Filipīnās QEV sadarbojas ar vietējo partneri Global Electric Transport, lai izstrādātu elektrisko transportlīdzekli, kas aizvietotu tradicionālo džipniju — krāsaino mikroautobusu, kas ir sabiedriskā transporta
pamats. Valdība pakāpeniski samazina valstī esošo aptuveni 220 000 džipniju skaitu. Džipniji sākotnēji tika
radīti, pārbūvējot pēc Otrā pasaules kara palikušos ASV militāros transportlīdzekļus.
Viena no pasaulē piesārņotākajām pilsētām Manila nav vienīgā pilsēta jaunattīstības valstīs, kas veic pāreju
uz elektrotransportu. QEV ir saņēmis arī 150 autobusu pasūtījumu no Limas, Peru, un jau raugās Malaizijas
un Indonēzijas virzienā. Eiropas Investīciju banka atbalsta QEV ar 17 miljonu € ieguldījumu.
Valdekabress stāsta, ka pāreja uz elektrisko transportu notiek ātrāk, nekā daudziem šķiet. “Tā nebūs desmit
gadu pakāpeniska pāreja,” viņš saka. “Tā būs trīs gadu revolūcija.”
Elektriskais uzrāviens
Revolūciju intensitāte ir mainīga, un elektrotransports nav izņēmums. Nozare saskaras ar lieliem izaicinājumiem, proti, elektrisko automašīnu lielās izmaksas, uzpildes infrastruktūras trūkums, kā arī nepietiekama
modeļu izvēle pircēju piesaistīšanai. Kamēr elektrisko pasažieru automašīnu tirdzniecība Eiropā strauji pieaug — 2019. gadā tirdzniecība pieauga par 45 %, — to izplatība tirgū joprojām ir zema.
“Mēs sākām no nulles, bet tagad esam sasnieguši punktu, kad tirdzniecība ik gadu pieaug par 50 %,” saka
EIB novatorisko transportlīdzekļu speciālists Stefans Peti. “Šobrīd ir skaidri redzama izaugsme.”
Viens no veidiem, kā sekmēt tirgus attīstību elektriskā transporta virzienā, ir veicināt līzinga uzņēmumu
pāreju uz to finansēšanu. Līzings nodrošina aptuveni 15 % no jaunu mašīnu tirdzniecības Eiropā. Tāpēc
Eiropas Investīciju banka atbalsta ALD Automotive, kas ir lielākā automašīnu līzinga firma Eiropā, ar
250 miljonu € ieguldījumu, lai palīdzētu samaksāt par 15 000 jaunu elektrisko automašīnu iegādi.
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NĀKOTNES MOBILITĀTE

ALD plāno palielināt tās zaļo automašīnu skaitu no 118 000, kāds tas bija 2019. gada vidū, līdz 200 000 uz
2020. gada beigām.
Uzņēmumam ALD pāreja uz zaļajām automašīnām ir riskanta. Līzinga kompāniju uzņēmējdarbības modelis
ir ļoti atkarīgs no automašīnu tālākpārdošanas vērtības jeb to vērtības atlikuma pēc līzinga perioda beigām, tomēr elektrisko automašīnu tālākpārdošanas tirgus vēl ir ļoti jauns. “Ja es iegādājos automašīnu par
40 000 €, par cik es to varēšu vēlāk pārdot? 25 000 €? 15 000 €?” jautā Peti. “Ja mans aprēķins izrādīsies
nepareizs, es varu ļoti ātri zaudēt uzņēmumu.”
Risinot elektrisko automašīnu problēmu
Elektrisko automašīnu tirgus Eiropā ir attīstījies lēni, ja salīdzina ar citiem tirgiem, piemēram, Ķīnu. Šis attīstības trūkums (līdz ar infrastruktūras trūkumu)
ir ierobežojis pieejamo elektrisko automašīnu modeļu skaitu. “Daudzu gadu
garumā ikviens auto ražotājs ir izstrādājis kādu nelielu projektu, bet nekas no
tā nav uzņēmis apgriezienus,” saka Aris Pofantis, EIB Inovācijas un konkurētspējas nodaļas vadošais inženieris. Tagad auto ražotāji ir sapratuši, ka, lai izpildītu oglekļa dioksīda emisiju noteikumus, ievērojami jāpastiprina centieni
elektrifikācijas jomā. “Pat tie auto ražotāji, kuri sākotnēji tik ļoti neaizrāvās ar
elektrifikāciju, tagad sāk ieguldīt tajā lielus līdzekļus,” stāsta Pofantis.
Peti uzskata, ka nākamo divu līdz trīs gadu laikā tiks izlaisti 200 jauni automašīnu modeļi. “Tas vēl vairāk palielinās izaugsmes ātrumu,” viņš saka.

“

Pat tie auto
ražotāji, kuri sākotnēji
tik ļoti neaizrāvās ar
elektrifikāciju, tagad
sāk ieguldīt tajā lielus
līdzekļus.

”

Aris Pofantis, EIB Inovācijas un
konkurētspējas nodaļas
vadošais inženieris

Pēdējā elektrisko automašīnu problēmas daļa — uzlādes infrastruktūra — varētu būt vissarežģītākā. Uzlādes staciju skaits Eiropas Savienībā ir strauji audzis, bet Eiropai joprojām nāksies radikāli to palielināt, ja
elektriskās automašīnas tiešām nostabilizēsies tirgū.
Pēdējo divu gadu laikā Eiropas Investīciju banka ir parakstījusi vairākus projektus par kopējo summu
200 miljonu € apmērā ar tādiem uzņēmumiem kā Allego, Greenway, BeCharge un Enel X, lai atbalstītu
šādas infrastruktūras ieviešanu. Peti uzskata, ka, lai izpildītu ES mērķi līdz 2025. gadam ierīkot vienu miljonu
uzlādes staciju, būs nepieciešami ieguldījumi 10 miljardu € apmērā. Kaut gan 10 miljardi € šķiet milzīga
summa, tomēr, salīdzinot ar kopējām Eiropas transporta izmaksām, tā ir pat ļoti maza, min Peti.
Mobilitāte kā pakalpojums
Ik dienu rodas jauni koplietošanas transporta pakalpojumi, un vairums no tiem piedāvā elektrisko
transportu. Pat velosipēdi iegūst elektriskus uzlabojumus. Neliels Vācijas uzņēmums Fazua ir izstrādājis
velosipēdu elektrisko piedziņas ķēdi, kas ietilpst vienā kompaktā blokā un sver tikai 3,3 kilogramus. Tas ļauj
saglabāt sacīkšu velosipēdu kompaktumu, vienlaicīgi palielinot to mobilitāti. Banka 2019. gadā parakstīja
12 miljonu € aizdevumu uzņēmumam Fazua.
Ņemot vērā visas pieejamās iespējas — koplietošanas velosipēdi, skrejriteņi, automašīnas un pat
uzlādēti sacīkšu velosipēdi, kas papildina sabiedrisko transportu, — jaunākās paaudzes izrāda mazāku
interesi par automašīnu iegādi, nekā to darīja viņu vecāki. Viņiem automašīna ir maksas pakalpojums,
nevis īpašums. “Tas ir vairāk ērtuma un praktiskuma jautājums, kā tikt no punkta A uz punktu B,” stāsta
Aleksandars Mihajlovičs, EIB aizdevumu speciālists, kurš atbild par QEV projektu. “Mūsu nākotne ir
mobilitāte kā pakalpojums.”
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ZAĻAIS PAVEDIENS
Eiropas Investīciju banka izstrādā jaunas finanšu idejas, lai risinātu ar
klimatu saistītos izaicinājumus

Mums jānāk klajā ar vērtīgiem piedāvājumiem, kas sniedz ko vairāk par tiešu
finansējumu. Tas nozīmē risku uzņemšanos, risku dalīšanu un spēcīgus konsultāciju
pakalpojumus. Lai izstrādātu jaunus, elastīgākus produktus, mums jāuzklausa savi
klienti un jāņem vērā viņu ieteikumi. Cieša sadarbība ar citām finanšu iestādēm, it
īpaši EIB grupas iekšienē ar Eiropas Investīciju fondu, būs galvenais nosacījums mūsu
vērienīgo mērķu sasniegšanai.
Haincs Olberss, EIB Operāciju direktorāta Rietumeiropas reģiona direktors

Mēs sagaidām, ka konsultāciju pakalpojumiem
būs arvien lielāka loma ieviešanas un
produktu izstrādes stadijā, atbalstot EIB
grupas klimata un ilgtspējas mērķus. Kaut gan
mēs noteikti turpināsim palīdzēt sagatavot
enerģētikas pārkārtošanas projektus, mēs
plānojam veltīt arī vairāk uzmanības
inovācijas konsultāciju pakalpojumiem šajā
jomā — ne tikai aprites ekonomikai pārejot no
nišas uz masveida izmantošanu, bet arī
jaunajām tehnoloģijām un digitālajiem
uzņēmējdarbības modeļiem risinot ar klimata
pārmaiņām saistītās problēmas. Mēs arī
redzam, ka šīs izaugsmes sekmēšanai ir
nepieciešams atbalstīt jaunu veidu partnerību
izveidi starp privāto un publisko sektoru, tādā
veidā izmantojot uzņēmēju radošumu un
vienlaikus atzīstot publiskā sektora nozīmi
agrīnās stadijas risku pārvarēšanā.
Saimons Bārnss, EIB konsultāciju
pakalpojumu direktors

26

2019. GADA DARBĪBAS PĀRSKATS

Mums būs izaicinājums arī turpmāk
palielināt mūsu energoefektivitātes
finansējumu. Mēs ceram uz lielāku
finansējumu novatoriskajām
tehnoloģijām un pakalpojumu
sniedzējiem, lai atbalstītu klimata
politiku tādās jomās kā ēku
pārvaldība, pieprasījumreakcijas
risinājumi un gāzes ar zemu oglekļa
saturu. Turpināsim sniegt spēcīgu
atbalstu atjaunojamo energoresursu
nozarei, potenciāli vairāk strādājot ar
attīstītājiem un sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējiem, kā arī
valstīs, kur šī joma nav tik attīstīta,
meklējot veidus, kā pārvaldīt
pieaugošos tirgus riskus projektu
strukturēšanā.
Dērks Rouss, EIB Projektu direktorāta
Enerģētikas pārkārtošanas programmu
nodaļas vadītājs

Konsultāciju un tehniskais atbalsts būs galvenā sastāvdaļa EIB grupas klimata jomas
mērķu veiksmīgā sasniegšanā un palīdzēs noteikt tirgus iespējas, lai ieviestu
jauninājumus vai pastiprinātu mūsu līdzdalību. Tas nozīmē arī palīdzību mūsu
partneriem — gan bankām, gan citiem, — lai labāk izprastu un izmantotu zaļo
ieguldījumu iespējas, attiecīgi palīdzot arī to klientiem projektu īstenošanā. Piemēram,
energoefektivitātes jomā, kā mēs visi zinām, nefinansiālie šķēršļi ir svarīgāki par
finansiālajiem, kamdēļ ir nepieciešams mērķtiecīgāks tehniskais atbalsts, kas saistīts ar
ieguldījumu projektu identificēšanu, sagatavošanu un apkopošanu. To es saskatu kā
mūsu lielo nākotnes iespēju Eiropas zaļā kursa ietvaros.
Frenks Lī, EIB Eiropas Investīciju konsultāciju centra vadītājs

2019. gada laikā Eiropas Investīciju
banka ievērojami palielināja savas
aizdevumu darbības Latīņamerikā, lai
tādējādi veicinātu atbalstu Eiropas
Savienības palīdzībai attīstības jomā un
sadarbības politikai, īpaši
koncentrējoties uz rīcību klimata
politikas jomā. Parakstītie aizdevumi
ietvēra programmas aizdevuma līgumu
klimata politikas jomā ar reģionālo
attīstības banku, aizdevumu
reģionālajam ūdenssaimniecības
uzņēmumam, kā arī programmas
aizdevuma līgumu ar Eiropas
uzņēmumu par vēja parku celtniecību.
Mūsu darbība Latīņamerikā atbilst ES
prioritātēm, kas ietver rīcību klimata
politikas un vides jomā, ilgtspējīgus
ieguldījumus un pēdējā laikā arī
atbalstu to valstu centieniem, kuras
uzņem no Venecuēlas pārvietotos
cilvēkus.
Kristīna Langa, EIB Operāciju direktorāta
Latīņamerikas un Karību jūras reģiona
publiskā sektora ieguldījumu nodaļas
vadītāja

Lai efektīvi darbotos klimata pārmaiņu jomā,
nepieciešamas padziļinātas ražošanas un
patēriņa veidu pārmaiņas. Šādas pārmaiņas,
kuras ir iespējams panākt, tikai attīstot,
pielāgojot un ieviešot mazoglekļa un digitālās
tehnoloģijas. Šajā jomā Eiropas Investīciju
banka var uzņemties svarīgu lomu, veicot
darbības, kas palīdz mazināt ar projektiem
saistītos riskus, lai paātrinātu progresīvu
(t. i., paaugstināta riska) inovāciju.
Laura Pjovezāna, EIB Projektu direktorāta
inovācijas un konkurētspējas direktore
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JĀSĀK PIERAST
Pat ieguldot novatoriskā rīcībā klimata politikas jomā, ietekme uz globālo
sasilšanu tik un tā būs spēcīga. Arvien svarīgāki ir projekti, kuru mērķis ir
palīdzēt cilvēkiem un dažādām vietām jaunattīstības valstīs pielāgoties šai
dramatiskajai ietekmei.

L

iela daļa rīcības klimata politikas jomā ir vērsta uz oglekļa emisiju samazināšanu. Tomēr daļa klimata pārmaiņu ir vērojama jau tagad, un tām ir postošas sekas. Projekti, kas ļauj cilvēkiem un
vietām pielāgoties šai ietekmei, ir ārkārtīgi svarīgi cīņā pret globālo sasilšanu. Šī pielāgošanās klimata pārmaiņām negūst tik lielu sabiedrisko mediju uzmanību kā elektriskās automašīnas, saules
enerģija vai vēja parki, bet tā ir tikpat nozīmīga.
Pielāgošanās ietver infrastruktūru, piemēram, stiprākus tiltus, lai tie var izturēt plūdus, jaunus birojus, kas
izmanto mazāk enerģijas, un uzlabotus ceļus, kuri netiek izskaloti vētru laikā. Tas var ietvert gan tādas vienkāršas darbības kā gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana Āzijas skolās, gan daudz sarežģītāku darbu,
izbūvējot vētru drenāžas sistēmas Āfrikas pilsētā. Pielāgošanās sniedzas no lauksaimniecības un izglītības,
veselības aprūpes un ūdensapgādes līdz pat cīņai pret pārtuksnešošanos un piekrastes eroziju.
Salu valstīm un neaizsargātiem apgabaliem Āzijā un Āfrikā nepieciešams īpašs atbalsts, lai pielāgotos, jo
tos visvairāk skars klimata pārmaiņas. Šie reģioni jau tagad cieš no jūras līmeņa celšanās, savvaļas ugunsgrēkiem un arvien postošākām vētrām.
“Pielāgošanās palīdz cilvēkiem novērst negatīvāko klimata pārmaiņu ietekmi,” saka Nensija Seiča, Eiropas
Investīciju bankas galvenā speciāliste klimata pārmaiņu jomā. “Tomēr šis darbs nav viegls, tāpēc mēs padziļināti strādājam ar klientiem, lai izprastu viņu neaizsargātību pret klimata pārmaiņām un to, kā mēs varam
palīdzēt īstenot pasākumus, kas stiprina klimatnoturību.”
Vairāk tehniskās palīdzības un līdzekļu
Visā pasaulē valstis un pilsētas uzsāk īstenot projektus, lai sagatavotos klimata pārmaiņu radītajai ietekmei.
Daudziem no šiem projektiem, lai tie būtu veiksmīgi, nepieciešama tehniskā palīdzība, kā arī daudz lielāks
finansējums.
Laosā pārplūduši ceļi katru gadu rada milzīgas problēmas. Zemes nogruvumu un plūdu dēļ valstī bieži tiek
slēgti ceļi, un tas var ilgt līdz pat vairākām nedēļām, kā rezultātā nav iespējams apmeklēt ārstu vai tikt uz
tirgu, lai iegādātos pārtiku, bet bērni bieži vien neapmeklē skolu. Valdība šobrīd īsteno ceļu uzlabošanu
lauku reģionos 1400 km garumā, lai tādējādi cīnītos pret applūšanu un novērstu iepriekšējo nokrišņu laikā
radītos bojājumus. Jaunie ceļi būs izturīgāki, tiem tiek izmantoti labāki materiāli un uzlabotas drenāžas sistēmas, lai samazinātu slēgto ceļu skaitu spēcīgu lietusgāžu laikā.
“Jaunattīstības valstis ir neaizsargātas, jo remontdarbos un to projektos ne vienmēr ir ņemtas vērā ekstrēmu laikapstākļu prognozes, turklāt budžeta ierobežojumu dēļ būvniecības darbu kvalitāte var būt
nepietiekama,” stāsta Merins Martens, Eiropas Investīciju bankas vecākais transporta speciālists.

28

2019. GADA DARBĪBAS PĀRSKATS

PIELĀGOŠANĀS KLIMATA PĀRMAIŅĀM

“ Jaunattīstības valstis ir neaizsargātas, jo remontdarbos un to

projektos ne vienmēr ir ņemtas vērā ekstrēmu laikapstākļu prognozes,
turklāt budžeta ierobežojumu dēļ būvniecības darbu kvalitāte var būt
nepietiekama.

”

Merins Martens, EIB vecākais transporta speciālists

Eiropas Investīciju banka 2018. gadā parakstīja 20 miljonu € aizdevumu, bet 2019. gadā — 100 miljonu € aizdevumu, lai palīdzētu Laosā uzbūvēt jaunus ceļus, izvietot labākas ceļazīmes, gājēju celiņus un pārejas, kā
arī apgaismojumu. Ieguldījums palīdzēs vairāk nekā 1,6 miljoniem cilvēku. “Šis projekts dos labumu kopienām visā Laosā,” stāsta Kikeo Čanteburē, ministra vietnieks plānošanas un ieguldījumu jomā šajā valstī.
Pielāgošanās viesuļvētrām
Līdzīga projekta ietvaros Dominikānas Republikā tiek pārbūvēti ceļi un cita infrastruktūra, kuru nopostīja
2016. gada viesuļvētra un 2017. gada pēkšņie plūdi. Šī projekta mērķis ir uzbūvēt 1100 cenas ziņā pieejamus
mājokļus, 55 km ceļa, kā arī infrastruktūru applūšanas novēršanai četru kilometru garumā. Projekts arī palīdzēs kopienām iekļaut pielāgošanos klimata pārmaiņām pašvaldības plānošanā. Eiropas Investīciju banka
2019. gada jūlijā parakstīja 50 miljonu $ aizdevumu šim projektam, bet Eiropas Savienība nodrošināja
20 miljonu € dotācijas. Eiropas Investīciju banka 2019. gada aprīlī apstiprināja 25 miljonu € aizdevumu
Haiti, lai visā salā atjaunotu viesuļvētras “Metjū” laikā nopostītos ceļus un tiltus. Arī šis projekts saņems ES
dotācijas.
Arvien lielāks ūdens trūkums
Ūdens ir vēl viens ar pielāgošanos saistīts svarīgs jautājums. Piemēram, Lesoto klimata pārmaiņu dēļ piedzīvo ilgstošus sausuma periodus un lielāku ūdens trūkumu. Daudziem cilvēkiem šajā Āfrikas valstī nav
piekļuves drošam ūdenim, un viņiem jāveic vairāku stundu garš ceļš, lai iegūtu dzeramo ūdeni. Projekts
valsts zemienē, kur dzīvo aptuveni divas trešdaļas iedzīvotāju, uzlabo piekļuvi dzeramajam ūdenim un
sanitārijai. Projekta ietvaros tiks uzlabotas upju ieplūdes sistēmas, ūdens attīrīšanas stacijas, savienojuma
cauruļvadi un ūdens sūknēšanas stacijas. Eiropas Investīciju banka 2019. gadā apstiprināja 82 miljonu € aizdevumu šim projektam.
EIB arī atbalsta novatoriskus ieguldījumu fondus, kas risina ar pielāgošanos saistītas problēmas. Jauns
fonds CRAFT — Klimatnoturības un pielāgošanās klimata pārmaiņām finansējums un tehnoloģiju pārneses
mehānisms — izstrādā jaunas tehnoloģijas un specializētus pakalpojumus, lai palīdzētu jaunattīstības valstīm risināt sausuma, sliktu laikapstākļu, slimību, vēja un saules enerģijas jautājumus. Eiropas Investīciju
banka ieguldīja 30 miljonus $ CRAFT fondā, kā arī ar Luksemburgas-EIB Klimata finansējuma platformas
starpniecību izmantoja 5 miljonus € kā riska kapitālu, kas piesaista vairāk līdzekļu, veicinot privāto ieguldītāju iesaistīšanos.
Pielāgošanās faktiski ir labs piemērs tam, kā Eiropas Investīciju bankas darbs attīstības jomā ļauj tai dalīties
Eiropas zināšanās un inovācijā, vienlaikus sniedzot konsultācijas par projektiem, kas ir īpaši izstrādāti jaunattīstības valstīm.
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KLIMATA PĀRMAIŅAS PILSĒTĀS
Pielāgošanās klimata pārmaiņām pilsētās ir nākamais solis, kas Eiropas pilsētām jāveic, lai aizsargātu sevi un savus iedzīvotājus pret klimata pārmaiņu nenovēršamo ietekmi. Piedāvājam dažas idejas, kā to paveikt.

P

lūdu un citu arvien ekstremālāku laikapstākļu izraisītās sekas rada lielas galvassāpes vēsturisko
pilsētu plānotājiem, kuri nevar izdarīt faktiski neko, lai mainītu blīvās, šaurās veco pilsētas centru ielas. Tāpēc Florence, kuras centrs lepojas ar ļoti senu vēsturi, īsteno plānu, kā izveidot zonu ap
pilsētas lielākās upes Arno pieteku Emu, lai applūšanas gadījumā viss ūdens veiksmīgi uzsūktos. Kad
upe nav pārplūdusi, šī zona kalpos kā parks pilsētnieku atpūtai.
Tas ir gudrs plāns, un šādi rīkoties izvēlēsies arvien vairāk pilsētu visā pasaulē. Pilsētas pielāgojas klimata
pārmaiņu sekām, izmantojot dabiskus risinājumus, kas vienlaikus padara pilsētu pievilcīgāku un
patīkamāku tās iedzīvotājiem. Eiropas Investīciju banka jau ilgstoši sadarbojas ar Florenci, un vairāku
desmitu gadu laikā ir izsniegusi daudz aizdevumu šai Toskānas pilsētai. Banka nesen reaģēja uz klimata
pārmaiņām, aicinot visa veida līdzekļu piesaistītājus padomāt par to, ko tiem nozīmē klimata krīze.
Florence un pielāgošanās klimata pārmaiņām
Pilsētām jārisina bieži vien postošās klimata pārmaiņu sekas, kas tās ietekmē jau tagad, bet ir paredzams,
ka turpmākajās desmitgadēs, pat ja piepildās vislabvēlīgākie scenāriji, šī problēma tik un tā saglabāsies.
Šī pielāgošanās klimata pārmaiņām pilsētās ir svarīga ekonomiskās un sociālās ietekmes dēļ, kādu
uz nesagatavotiem iedzīvotājiem atstāj plūdi un ekstremāli karstuma viļņi.
Tālāk ir aprakstīts, kā Eiropas Investīciju banka sadarbojās ar Florenci, veicot konsultāciju pakalpojumu
uzdevumu, kuru tā pabeidza 2019. gadā un kura ietvaros tika noteikta pilsētas klimata stratēģija un klimatnoturības projekti, kurus banka varētu finansēt.
Ar Eiropas Investīciju konsultāciju centra starpniecību, kas ir bankas un Eiropas Komisijas partnerība,
mēs darbam ar Florences pašvaldību piesaistījām konsultantu plānotā plūdu aizsardzības projekta
uzlabošanai, lai ar šo projektu varētu risināt klimata pārmaiņu radītos papildu riskus. Pētījuma mērķis
bija radīt jaunu zaļo un zilo infrastruktūru ap Emas upi, lai īstenotu vairākus pasākumus, sākot ar siltuma
salu efekta samazināšanu līdz ūdens kvalitātes uzlabošanai un bioloģiskās daudzveidības palielināšanai.
Īsumā, pētījuma ietvaros tika izstrādāts plāns, kā palielināt ārpus pilsētas centra ap Emas upi esošās
zonas kapacitāti uzsūkt ūdeni līmeņa paaugstināšanās gadījumā. Tā rezultātā plūdu ietekme pilsētas
centrā nebūtu tik postoša.
Ar pētījuma starpniecību Florence sadarbojās ar divām mazākām pašvaldībām, ar kurām tai ir kopēja
robeža, un izstrādāja projektu, lai izmantotu parku Emas upes krastos kā dabisku risinājumu šai problēmai. Tā vietā, lai būvētu betona tvertnes plūdu ūdens savākšanai, parkā tika izveidoti kalni un iele-
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izstrādāja projektu, lai izmantotu parku
“ Florence
Emas upes krastos kā dabisku risinājumu šai
problēmai.

”

jas, kas var uzsūkt plūdu ūdeni, bet laikā, kad plūdu nav, kļūt par pilsētnieku atpūtas vietu, kas ir
aprīkota arī ar veloceliņiem.
Pielāgošanās Atēnās
Atēnas ir labs tādas pilsētas piemērs, kur pielāgošanās jautājumam ir tikusi piešķirta galvenā loma klimatnoturības stratēģijā.
Atēnu pilsētvides struktūru veido blīvi būvētas celtnes, kas klāj 80 % pilsētas teritorijas. Tik daudz asfalta
un betona saglabā siltumu ilgstošo karstuma viļņu laikā, kuriem pilsēta ir pakļauta arvien biežāk. Šīs
pilsētu centru siltuma salas var sakarst pat par 10 °C vairāk nekā priekšpilsētas. Tomēr asfalts un betons
rada problēmas ne tikai karstos laikapstākļos. Tie arī neļauj ūdenim iesūkties zemē lietusgāžu laikā.
Rezultātā rodas bieži pēkšņie plūdi.
Pilsēta ķērās pie darba, lai atrisinātu šīs klimata pārmaiņu radītās problēmas. Atēnas uzsāk tādu vairāku
novatorisku, ar pielāgošanos klimata pārmaiņām saistītu projektu īstenošanu, kurus finansē Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Komisijas kopīgi īstenotā programma — Dabas kapitāla finansēšanas mehānisms,
kas vērsts uz dabas aizsardzību, bioloģisko daudzveidību un pielāgošanos klimata pārmaiņām, izmantojot
dabiskus risinājumus. Projektā iekļauti arī konsultāciju pakalpojumi, ko sniedz Eiropas Investīciju
konsultāciju centrs un kas tika pabeigti 2019. gadā.
Gaidāms, ka Atēnu Dabas kapitāla finansēšanas mehānisma projekts nodrošinās vismaz par 25 % vairāk
zaļo zonu un ieviesīs vairākus ar pielāgošanos klimata pārmaiņām saistītus pasākumus, tostarp putnu
būrīšu izvietošanu un kokus. Zaļie koridori ir ļoti svarīgi bioloģiskajai daudzveidībai, jo tie ļauj pārvietoties
dažādām sugām un gaisa masām.
Tie ir arī ļoti patīkamas vietas pilsētu iedzīvotājiem.
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ZAĻAIS PAVEDIENS
Eiropas Investīciju banka paveic savu darbu. Kāda veida klimata un vides
projekti mūsu speciālistu skatījumā varētu dot rezultātus tuvākajā
nākotnē?

Transporta nozare piedzīvo pamatīgas pārmaiņas, jo tā saskaras ar divkāršu izaicinājumu, kas
saistīts gan ar dekarbonizāciju, gan digitalizāciju. Vienlaikus šī ir desmitgade, kurai būs raksturīgs
ieguldījumu trūkums pamata infrastruktūrā. Tāpēc Eiropas Investīciju bankas iespējas un nozīme
šajā nozarē nākamo gadu laikā būs vēl būtiskāka, un banka ir gatava uzņemties galveno lomu
transporta jomas pārveidošanā. Mēs pastiprināsim atbalstu tīrākam un drošākam transportam, un
tas būs saistīts ar jauniem produktiem un klientiem. Tajā pašā laikā mūsu prioritāte joprojām būs
atbalsts pamata transporta infrastruktūrai, kas nepieciešama jaunās zaļās ekonomikas
funkcionēšanai. Daži nākamie gadi būs ļoti nozīmīgi un sarežģīti, bet mēs zinām, ka EIB veiksmīgi
uzņemsies vadošo lomu.
Gevins Danets, EIB Projektu direktorāta mobilitātes direktors

Mēs plānojam finansēt vairāk ar pielāgošanos
klimata pārmaiņām saistītu projektu, kas
papildinās Eiropas Investīciju bankas
ievērojamo pieredzi atjaunojamās enerģijas
projektu jomā Āfrikā, Karību jūras reģiona un
Klusā okeāna valstīs, Āzijā un Latīņamerikā.
Jaunattīstības valstis arvien vairāk apzinās
klimata pārmaiņu postošās sekas, kas ietekmē
to iedzīvotājus un ekonomiku, un mēs redzam
arvien lielāku pieprasījumu pēc projektiem, kas
veicina klimatnoturību — saistībā ar efektīvāku
ūdens izmantošanu, infrastruktūru, kas ir
noturīga pret ekstrēmiem laikapstākļiem,
labības pielāgošanu, mežu atjaunošanu,
ekonomikas dažādošanu utt. Nākamais šo
reģionu izaicinājums ir iekļaut
energoefektivitātes apsvērumus un aprites
ekonomikas risinājumus pilsētu attīstības un
industrializācijas projektos.
Marija Šova-Baregana, EIB Operāciju direktorāts,
Sadarbības partneri visā pasaulē, direktore
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Nav iespējams pārvērtēt, cik pielāgošanās klimata
pārmaiņām ir būtiska. Aizsardzība pret plūdiem ir
labs piemērs. Daudzi bankas atbalsta saņēmēji
dzīvo piekrastes reģionos un ir īpaši neaizsargāti
pret klimata pārmaiņu sekām. Pielāgošanās
nozīmē arī rast ūdensapgādes risinājumus.
Jau 2025. gadā 800 miljoniem cilvēku nāksies
saskarties ar ūdens trūkumu. Mēs vienmēr
apsveram, kā ūdens resursu pieejamības
problēma attīstīsies laika gaitā, un pielāgojamies,
dažādojot ieguves avotus. Ūdens ir nepieciešams
dzīvības un ekonomiskās izaugsmes uzturēšanai.
Ūdens resursu izsmelšana ietekmē it visu, ne tikai
krāna ūdens pieejamību. Bez ūdens palēninās
rūpniecības un lauksaimniecības ražošana,
kā arī uzņēmējdarbības izaugsme, rodas sociālā
spriedze. Sabiedrībai kopumā, ne tikai
ūdenssaimniecības nozarē nodarbinātajiem,
jādomā par ūdeni un tā krājumiem nākotnē.
Karina Mēsone, EIB Projektu direktorāta Ūdens
resursu apsaimniekošanas nodaļas vadītāja

Pilsētas arvien vairāk īsteno klimata stratēģijas, izprot savus trūkumus klimata jomā, tamdēļ arvien
veiksmīgāk spēj piedāvāt uz klimatu vērstus projektus finansējuma saņemšanai. Tajā pašā laikā mēs
redzam inovāciju, īstenojot jaunu veidu projektus (piemēram, dabisku risinājumu integrēšana pilsētu
ieguldījumos), ieviešot jaunus uzņēmējdarbības modeļus (piemēram, uzņēmumi, kas piedāvā aprites
ekonomikas pakalpojumus) un izvēloties tādus starpniekus, kuri ir vairāk ieinteresēti tādu mehānismu
strukturēšanā, kuri risina ar rīcību klimata politikas jomā saistītus jautājumus. Zaļā kursa ietvaros tiek
likts spēcīgs uzsvars uz renovācijas nepieciešamību pilsētvides kontekstā, kā arī mēs visdrīzāk redzēsim
lielāku uzsvaru uz ēku renovāciju, piemēram, sociālo un finansiāli pieejamu mājokļu jomā. Pieaug arī
aprites ekonomikas un aprites pilsētu iniciatīvu skaits, un mēs uzskatām, ka tas varētu veicināt atkritumu
pārstrādi, degradēto teritoriju atjaunošanu un zaļo būvniecību, kas ir labs ieguldījums klimata politikas
un vides ilgtspējas jomā. Arī ārpus ES mēs redzam pilsētu un to tīklu centienus pievērsties klimata
politikas plānošanai un paredzam tādu ieguldījumu pieaugumu, kas veicinās pilsētu rīcību klimata jomā,
īstenojot ilgtspējīgas mobilitātes uzlabojumus, pilsētu klimatnoturības pasākumus, piemēram, plūdu
kontroles vai sausumizturības pasākumus, kā arī energoefektīvu ēku būvniecību.
Džerijs Maskets, EIB Projektu direktorāta Pilsētu attīstības nodaļas vadītājs

Klimata pārmaiņas pārsvarā izpaužas kā
pārāk mazi vai lieli nokrišņi, kas pārsniedz
ierastās sezonālās svārstības, tāpēc
ūdensapgādes nozare ir viena no visvairāk
ietekmētajām. Šajā nozarē vienmēr ņemtas
vērā klimata svārstības, tomēr hidroloģiskie
dati šobrīd mainās, uzrādot ilgākus
sausuma periodus un lielākus plūdus. Jau
tagad tiek ieviesti gudri risinājumi,
piemēram, zemes atvēlēšana upes krastos,
lai regulētu ūdens apjomu, kā arī
notekūdeņu izmantošana apūdeņošanai.
Turpinoties urbanizācijai un spiedienam uz
mūsu vides sistēmu, ūdensapgādes drošību
var nodrošināt tikai tad, ja esam gatavi
pārmaiņām jomā, kas jau šobrīd nosaka
plānošanas darbus šajā nozarē, un šī joma
ir klimats.
Tomass van Gilsts, EIB Projektu direktorāta
Ūdens resursu nodrošinājuma un noturības
nodaļas vadītājs

Kas attiecas uz Spānijas korporatīvajiem uzņēmumiem, mēs
joprojām redzam potenciālu ēku būvniecībai, kuru
energopatēriņš ir tuvu nullei, un nekustamā īpašuma trasta
fondu ieguldījumiem ar energoefektivitāti saistītā pārbūvē.
Mēs arī saskatām zināmu potenciālu lokālu fotovoltu
spēkstaciju izveidei pašu uzņēmumu elektroenerģijas
vajadzībām (to veicina nesenās izmaiņas Spānijas likumos).
Mēs varam sagaidīt, ka autobusu parki un citi transporta
uzņēmumi vairāk ieguldīs ekoloģiski tīru transportlīdzekļu
iegādē. Šādu korporatīvo uzņēmumu (galvenokārt,
uzņēmumu ar vidēji lielu kapitālu) finansēšanas
instrumentus pārsvarā veidos prioritārie aizdevumi.
Martins Arnolds, EIB Operāciju direktorāta Ibērijas korporatīvo
uzņēmumu struktūrvienības vadītājs

Bankai Ēģiptē ir liels projektu portfelis nozarēs,
kas saistītas ar klimata pārmaiņu mazināšanu
(ūdenssaimniecība, vides pārmaiņu mazināšana
un transports). Nākamajā gadā banka pastiprinās
un paplašinās savu klātbūtni šajās nozarēs, it īpaši
transporta nozarē. Valstī ir augsts piesārņojuma
līmenis, un tā piedzīvo strauji augošu
demogrāfijas spiedienu — Ēģiptes iedzīvotāju
skaits 2020. gada decembrī sasniegs 100 miljonus,
un ir paredzams, ka līdz gadsimta beigām pat
pārsniegs 200 miljonus. Valsts iestādes veic arvien
vairāk darbību, lai nodrošinātu uzticamus un
ilgtspējīgus pakalpojumus, kas ir gan efektīvi, gan
nerada oglekļa dioksīda emisijas. Bankas
tehniskais un finansiālais atbalsts šajās jomās tiek
patiesi novērtēts.
Alfredo Abads, EIB Kairas biroja vadītājs
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RECEPTE RĪCĪBAI KLIMATA JOMĀ
Labas idejas veselības jomā bieži vien netiek izskatītas tālāk par agrīnās
izpētes posmu līdzekļu trūkuma dēļ. EIB ieguldījumi risina šo problēmu.

K

limata pārmaiņas var saasināt problēmas, ar kurām saskaras NVO un zinātnieki, mēģinot ārstēt
izplatītas slimības. Piemēram, malāriju. Siltākas gaisa temperatūras palielina moskītu populācijas, un tāpēc biotehnoloģiju uzņēmumi veic ieguldījumus tādu jaunu līdzekļu radīšanā, kas varētu
novērst un ārstēt malāriju Āfrikā.
Katru dienu Āfrikā no malārijas mirst aptuveni 700 bērnu, un tā ir viena no letālākajām infekcijas slimībām
kontinentā. Malārijas ārstēšanai nepieciešamo pētniecību un izstrādi kavē 1,8 līdz 2,7 miljardu € liels finansējuma trūkums, galvenokārt, produktu ražošanas paplašināšanai. Šo trūkumu saasina tas, ka novērojama
arvien lielāka rezistence pret insekticīdiem, kas tiek izmantoti gultas aizsargsietu sastāvā, un pret dažiem
no efektīvākajiem medikamentiem.
“Ārkārtējs karstums ir cieši saistīts ar vairākām slimībām, tostarp sirds un asinsvadu, kā arī elpceļu
slimībām un astmu,” stāsta EIB Dzīvības zinātņu nodaļas vadītāja Felisitasa Rīdla. “Gaisa temperatūras paaugstināšanos ir izraisījušas klimata pārmaiņas, un to ietekme uz sabiedrības veselību
arvien pieaugs. Konkrētāk, klimata pārmaiņas ietekmē tādu noteicošo sociālo un vides faktoru
iespaidu uz veselību kā tīrs gaiss, drošs dzeramais ūdens, pietiekami pārtikas krājumi un droša
pajumte. Mūsu projekti cenšas risināt klimata pārmaiņu ietekmi.”
Ir daudz daudzsološu projektu, kuru ietvaros biotehnoloģiju un farmācijas uzņēmumi pēta vakcīnas un
citus bioloģiskus risinājumus malārijas profilaksei. Šiem agrīnās stadijas projektiem bieži vien ir grūtības
atrast finansējumu. Tomēr tie ir saņēmuši ES malārijas apkarošanas fonda atbalstu — 240 miljonu € lielu
ieguldījumu instrumentu, kurā iesaistījusies Eiropas Savienība, starptautiskas organizācijas, korporācijas un
pilsoniskā sabiedrība. Fondu 2014. gadā izveidoja KENUP fonds — globāla organizācija, kas veicina inovāciju Eiropā.
Eiropas Investīciju banka 2019. gadā parakstīja līgumu par 111 miljonu € ieguldījumu ES malārijas
apkarošanas fondā. “Mēs vēlamies novērst šo tirgus nepilnību un paātrināt jaunu risinājumu izstrādi, jo
tie ir ārkārtīgi nepieciešami cīņai pret malāriju, kā arī sabiedrības veselības aizsardzībai visā pasaulē,” stāsta
EIB veselības aprūpes speciāliste Anna Linča.
Banka atbalsta arī Vakcīnu un vakcinācijas globālo aliansi (Gavi), kas strādā, lai paplašinātu imunizāciju pret
17 infekcijas slimībām nabadzīgajās valstīs. Katru gadu miljoniem bērnu nesaņem kārtējās vakcīnas un
tāpēc ir neaizsargāti pret slimībām. 20 gadu laikā kopš Gavi dibināšanas ir vakcinēti vairāk nekā 760 miljoni
bērnu. Alianses mērķis ir samazināt klimata pārmaiņu ietekmi uz veselību, palielinot visvairāk riskam
pakļauto kopienu noturību. Tā vēlas no 2021. līdz 2025. gadam imunizēt vēl 300 miljonus bērnu pasaules
trūcīgākajās valstīs, nosargājot vairāk nekā septiņus miljonus dzīvību.
Vakcinācijas programmas trūcīgajās valstīs saskaras ar daudzām problēmām, piemēram, kā noteikt personas, kuras nav imunizētas, kā pārvadāšanas laikā saglabāt pareizo vakcīnu temperatūru un kā nodrošināt
atbilstošu apmācību medicīnas darbiniekiem, kuri veic vakcināciju. Visas Gavi atbalstītās valstis maksā daļu
vakcīnu izmaksu, balstoties uz to ienākumiem uz vienu cilvēku. Eiropas Investīciju banka palīdz īstenot Gavi
vakcinācijas programmu ar 200 miljonu $ garantijas mehānismu.
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VESELĪBA UN KLIMATS

Slimnīcu darbības nodrošināšana
Kāda saistība ir klimata pārmaiņām ar slimnīcām? Lielāka, nekā jums šķiet. No
vienas puses, slimnīcas ārstē pacientus, kuriem ir klimata pārmaiņu izraisītas
slimības. Tanī pat laikā slimnīcas pašas ietekmē klimata pārmaiņas.
Klimata krīze ietekmē sabiedrības veselību, kā arī to, kā tiek sniegta aprūpe.
Slimnīcām jāiztur pakalpojumu sniegšanas pārtraukumi un īslaicīgas evakuācijas, ko rada karstuma viļņi, savvaļas ugunsgrēki, sausums un plūdi. Ārstiem
un medmāsām visā pasaulē jāspēj paredzēt un ārstēt jaunas slimības.
Lielākā daļa ārstniecības iestāžu nav klimatam draudzīgas. Tās ražo lielu daudzumu medicīnisko atkritumu, patērē daudz elektroenerģijas ventilācijai,
apkurei, dzesēšanai, apgaismojumam un iekārtām. Dažas slimnīcas sāk rīkoties, lai samazinātu savu ietekmi uz klimatu.

“ Ik pa divām

minūtēm kāds bērns
mirst no malārijas.
Mūsu pienākums ir
mainīt esošo
situāciju.

”

Anna Linča, EIB veselības
aprūpes speciāliste

Rijekas klīniskā centra, kas ir viena no galvenajām Horvātijas slimnīcām, dažādās nodaļas ir sadalītas pa
60 vecām ēkām trīs dažādās pilsētas vietās, kamdēļ neatliekamās palīdzības transportam jāpārvietojas pa
sastrēgumiem pilnajām ielām. Slimnīca apkalpo 600 000 Rijekas un tās reģiona iedzīvotāju, kā arī simtiem
tūkstošus cilvēku, kuri turp devušies brīvdienās.
2019. gadā slimnīca uzsāka jaunas, mūsdienīgas ēkas celtniecību, kas ļaus apvienot visu tās darbību vienā
atrašanās vietā. Projekta ietvaros tiks uzlabota un modernizēta apkalpošanas infrastruktūra, tostarp
termoelektroenerģijas bloks, virtuve un autostāvvieta. Paredzams, ka elektroenerģijas patēriņš jaunajā
ēkā samazināsies par 40 %, gāzes patēriņš — par 50 %, bet ūdens patēriņš — par 30 %. Jaundzimušos
vairs nevajadzēs pārvietot starp ēkām, kas atrodas deviņu kilometru attālumā. Tā vietā viņi tiks vienkārši
pārvesti no vienas telpas uz blakus esošo. Slimnīca 2019. gadā saņēma 50 miljonu € EIB aizdevumu un
Eiropas Investīciju konsultāciju centra ieteikumus.
Visaptveroša pieeja ieguldījumiem
Lai uzlabotu veselību, mēs parasti domājam par sabalansētu uzturu, jauniem ārstniecības līdzekļiem un
zālēm. Ne vienmēr uzreiz nāk prātā apkārtējās vides kvalitāte. Francijas ieguldījumu fonds Eiffel Essentiel
palīdz uzņēmumiem atjaunojamās enerģijas, ilgtspējīgas lauksaimniecības un veselības aprūpes jomās.
Tā darbības ilgums būs līdz 15 gadiem, kuru laikā fonds nodrošinās ilgtermiņa izaugsmes kapitālu novatoriskām firmām. Eiffel Investment Group izpilddirektors Fabriss Dimontels stāsta, ka novatoriskiem uzņēmumiem, kas īsteno vērienīgus rūpniecības ieguldījumu projektus, nepieciešams laiks izaugsmei un attīstībai.
Fonds plāno atbalstīt 20 firmas. Pirmie potenciālie ieguldījumi ietver lauksaimniecības pārtikas uzņēmumu, kas specializējas noteiktu slimību ārstēšanā.
Eiffel Essentiel piesaista 200 līdz 250 miljonus € pirmajā ieguldījumu kārtā, bet fonda mērķa summa ir
400 miljoni €. Eiropas Investīciju banka iegulda 80 miljonus € Eiropas Stratēģisko investīciju fonda
ietvaros.
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APETĪTE UZ RĪCĪBU KLIMATA
JOMĀ
Restorāni un lauku saimniecības saprot, ka mākslīgais intelekts un ieguldījumu fondi var tiem palīdzēt padarīt pasauli ilgtspējīgāku.

I

r daudz dažādu veidu, kā mēs varam mainīt ēdiena audzēšanas un sagatavošanas procesu, lai
palīdzētu aizsargāt klimatu. Dažkārt ieviestās izmaiņas ietver augstās mākslīgā intelekta tehnoloģijas smalku restorānu virtuvēs. Citkārt vienkārši tiek izmantotas jaunas metodes mazas kafijas
audzēšanas saimniecības darba organizēšanā Amazones mežos.
Izcils piemērs tehnoloģiju izmantošanai, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, ir iekārta Winnow Vision, kas
izmanto mašīnredzi un mākslīgo intelektu, lai noteiktu, kāda pārtika tiek izmesta, un pēc tam sagatavotu
atskaiti, ko restorāni var izmantot atkritumu apjoma samazināšanai.
Winnow sistēma fotografē restorānu izmesto ēdienu. Ar šo attēlu palīdzību ierīce apmāca pati sevi un precīzāk nekā cilvēki atpazīst, tieši kāds ēdiens tiek izmests.
“Komerciālās virtuves izmet 20 % līdz 25 % no to pārtikas apjoma,” stāsta Winnow līdzdibinātājs
Kevins Dafijs. “Winnow mākslīgais intelekts padara ēdiena atkritumu uzskaiti tik vienkāršu un precīzu, ka
tam būtu jākļūst par standarta aprīkojumu ikvienā komerciālajā virtuvē.”
Virtuves nav vienīgās vietas, kur tiek izmesta pārtika. Aprēķināts, ka viena trešdaļa pārtikas visā pasaulē
nokļūst atkritumos. Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizāciju līdzekļi, kas tiek izmantoti šo pārtikas atkritumu ražošanai, rada 3,3 miljardus tonnu oglekļa dioksīda izmešu.
Winnow pirmais pārtikas atkritumu jomas produkts bija rokas instruments Waste Monitor (atkritumu monitors). Šī instrumenta ikdienas atskaites var palīdzēt virtuvēm pieņemt gudrākus lēmumus, ietaupot līdz pat
pusei pārtikas, kuru tās būtu izmetušas. Uzņēmums, kura pētniecības birojs atrodas Klužā, Rumānijā,
uzskata, ka viņu otrās paaudzes izstrādājums Winnow Vision apvieno mašīnredzi un mākslīgo intelektu, lai
vēl vairāk samazinātu atkritumus. Laika gaitā Winnow Vision kļūst arvien gudrāks, līdz sasniedz pilnīgu
automatizāciju, sniedzot virtuvēm ļoti precīzu informāciju un neprasot nekādu virtuves darbinieku
iejaukšanos.
“Šī ir mašīnmācīšanās tehnoloģija,” stāsta Eiropas Investīciju bankas ekonomiste Marija Lundkvista.
“Jo vairāk to izmanto, jo efektīvāka tā kļūst.”
Lai palielinātu darbinieku skaitu un turpinātu attīstīt tehnoloģijas, Winnow pagājušā gadā parakstīja
7,5 miljonu € aizdevuma līgumu ar Eiropas Investīciju banku.
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“ Šī ir mašīnmācīšanās tehnoloģija. Jo vairāk
to izmanto, jo efektīvāka tā kļūst.
”

Marija Lundkvista, EIB ekonomiste

Ieguldījumi zemes aizsardzībā
Pārtikai var būt liela ietekme uz klimatu. Tāpat arī veidam, kā apstrādājam zemi, kurā pārtika tiek audzēta,
ir milzu ietekme.
Lielas Amazones mežu platības ir iznīcinātas un iztīrītas, atbrīvojot vietu lauksaimniecībai. Peru mēģina
mainīt šo tendenci, izglītojot cilvēkus un veicot ieguldījumus. Mērķis ir atjaunot 3,2 miljonus hektāru noplicinātas zemes šajā valstī.
Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizāciju visā pasaulē ir aptuveni 30 % noplicinātas zemes, un katru
gadu tiek noplicināti aptuveni 12 miljoni hektāru produktīvas zemes, kas ir apmēram Grieķijas platība. Tā
notiek tāpēc, ka cilvēki izmanto zemi, bet neiegulda pietiekami tās aizsardzībā.
Viens no pozitīvo pārmaiņu piemēriem Peru ir Utkubamba, ziemeļu province, kur simtiem kafijas audzētāju
apvienojās, lai saņemtu aizdevumus un specializētas konsultācijas, kas viņiem palīdzēs atjaunot noplicināto zemi un padarīt to produktīvāku. Kāds kooperatīvs šajā reģionā apguva jaunas metodes, kā stādīt
kokus, lai sniegtu kafijas augiem nepieciešamo ēnu, tādējādi regulējot plantāciju temperatūru un palielinot
ražu, bet vienlaicīgi arī sargājot zemi.
Lauksaimnieki saņem palīdzību no Ecotierra — Kanādas uzņēmuma, kas izstrādā agromežsaimniecības
projektus visā pasaulē. Lai glābtu nopostīto zemi visā pasaulē, Eiropas Investīciju banka palīdzēja uzņēmumam Ecotierra, ieguldot Augsnes degradācijas neitralizēšanas fondā (Land Degradation Neutrality Fund)
— Apvienoto Nāciju Organizācijas izveidotā ieguldījumu instrumentā, kuru vada Francijas ieguldījumu
pārvaldītājs Mirova.
Eiropas Investīciju banka 2019. gadā vienojās ieguldīt Augsnes degradācijas neitralizēšanas fondā līdz pat
45 miljoniem $, bet Luksemburgas valdība apņēmās ieguldīt 5 miljonus €. Fonds ir piesaistījis pusi no tā
300 miljonu $ mērķa.
Eiropas Investīciju bankas Vides un klimata finansēšanas politikas nodaļas vadītājs Martins Bergs stāsta, ka
EIB un Luksemburgas ieguldījumiem bija būtiska nozīme šī fonda veiksmīgā darbībā un privāto ieguldītāju
piesaistīšanā. “Tā rezultātā fonds kļuva pievilcīgāks to ieguldītāju acīs, kuri baidās uzņemties riskus,”
viņš skaidro.
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LABĀS BAKTĒRIJAS UN
STAIPĪGAIS MOCARELLA SIERS

Lauksaimniecības nozare saskaras ar lielu pieprasījumu pēc ražošanas
apjoma palielināšanas. Kā to paveikt, vienlaikus aizsargājot vidi?

J

a labība netiktu aizsargāta, tostarp arī ar pesticīdiem, vairāk nekā puse pasaules labības tiktu
zaudēta kukaiņu, slimību un nezāļu dēļ. ES direktīva par pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanu veicina integrētu augu aizsardzību un dod priekšroku alternatīvām augu aizsardzības
metodēm, lai mazinātu lauksaimniecības produktivitātes uzturēšanai nepieciešamo sintētisko pesticīdu un mēslojuma izmantošanu.
Tāpēc lauksaimnieki vienmēr meklē efektīvu alternatīvu ierastajiem pesticīdiem. Uzņēmums CHR Hansen
ir izstrādājis bioloģisko augu aizsardzības un stimulatoru risinājumus, kas veicina auga dabiskos aizsardzības mehānismus, pastiprinot sakņu sistēmu un ļaujot labībai pretoties ārējo faktoru iedarbībai, piemēram,
sausumam un kaitēkļiem. Apstrāde ar Dānijas uzņēmuma izstrādātajiem produktiem var līdz pat 10 %
palielināt labības ražu. “Ķimikāliju vietā mēs izmantojam labās baktērijas,” saka Hansen Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Kamilla Lerke. “Rezultātā tiek samazināta ķimikāliju ietekme uz lauksaimniecības
ekosistēmu augsnē un gruntsūdeņos.”
Pēdējo piecu gadu laikā ir izstrādāti bioloģiskie labības aizsardzības risinājumi. Tiem ir potenciāls
radikāli mainīt lauksaimniecības sistēmu, samazinot nepieciešamību pēc ķimikālijām. Tie var arī
samazināt pārtikas atkritumu apjomu, kas savukārt samazina lauksaimnieciskās ražošanas procesā radīto
siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas. Piemēram, CHR Hansen ievieš “labās baktērijas” augu kultūrās, kas
paildzina piena produktu svaigumu, potenciāli veicinot jogurta atkritumu samazināšanu par 30 %. Atkritumu tvertnēs nonāk 70 % salātu, taču uzņēmuma radītās labās baktērijas par piecām dienām paildzinās
salātu derīguma termiņu.
Uzņēmums CHR Hansen ir izstrādājis bioloģiskos risinājumus cukurniedrēm, labībai un sojas pupām, kā arī
vīna un alus ražošanas nozarēm. Uzņēmums arī ražo uztura bagātinātājus dzīvnieku veselības stiprināšanai,
kuros izmanto labās baktērijas. “Tāpat kā jogurts, tie veicina zarnu trakta veselību,” min Lerke. “Dzīvniekiem iedotie probiotiķi nodrošina dabīgāku zarnu trakta darbību, samazinot nepieciešamību pēc
antibiotikām.”
Inovācija lielam pieprasījumam
Lauksaimniecība saskaras ar milzīgu spiedienu ražot vairāk un veselīgāku pārtiku, vienlaikus
samazinot ietekmi uz vidi. Gaidāms, ka pasaules iedzīvotāju skaits līdz 2050. gadam sasniegs 9,8 miljardus, un pārtikas ražošanas apjomam, lai apmierinātu pieprasījumu, būs jāpieaug par vismaz 30 %. Būs jāatrod trausls līdzsvars starp pēdējo pasaules dabas resursu saglabāšanu un pietiekamu daudzumu kvalitatīvas, cenas ziņā pieejamas pārtikas.
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LAUKSAIMNIECĪBA UN KLIMATS

“ Lauksaimnieki kļūst ļoti digitalizēti. ”
Antuāns Pažo, EIB lauksaimniecības un lauku attīstības inženieris

Lauksaimniecībā notiek inovācija, lai varētu apmierināt šīs prasības. Atklājumi augu selekcijas, sintētiskā mēslojuma un pesticīdu jomās nodrošināja pamatu stabilai un uzticamai pārtikas ražošanai. Lauksaimniecības nozare tagad mēģina aizvietot daļu šo instrumentu, izmantojot sinerģiju ar esošajām dabiskajām sistēmām, bioloģiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem un augu veselības veicinātājiem.
Lauksaimniecības jomas pētnieki veido arī digitālās platformas, kuras lauksaimniekiem piedāvā labākās
cenas par barību, mēslojumu un aprīkojumu, tādējādi pārvēršot lauku saimniecību emisijas tīrā biogāzē vai
ļaujot ražot mocarellu no ar zāli barotu govju piena. EIB 2019. gadā parakstīja 120 miljonu € aizdevuma
līgumu par atbalstu CHR Hansen pētniecībai un izstrādei. Papildus šai inovācijai uzņēmumi turpina rūpīgi
strādāt, lai jaunie pasākumi būtu arī ekonomiski pamatoti.
Digitālais kooperatīvs
Vēsturiski Francijā un lielākajā daļā Rietumeiropas zemnieki pārdeva savu produkciju vietējiem kooperatīviem, kuri savukārt viņiem tirgoja visus lauksaimniecības materiālus, piemēram, mēslojumu, sēklas un pesticīdus. Tirdzniecības pārstāvji pieņēma lauksaimnieku pasūtījumus, un prece tika piegādāta uz tuvāko
graudu krātuvi, kas bieži vien bija aprīkota ar sadales noliktavu. Šie savākšanas punkti bija vietējās lauksaimnieku kopienas centrs.
Gadu gaitā kooperatīvi apvienojās un kļuva lielāki. Ar laiku tie zaudēja savu elastīgumu, efektivitāti un
spēju ātri reaģēt uz zemnieku vajadzībām. Jaunā lauksaimnieku paaudze, kas labāk pārzina digitālo jomu
un nav tik uzticīga kooperatīvu garam, meklē alternatīvas, un šī alternatīva bieži vien ir digitālais tirgus.
“Lauksaimnieki kļūst ļoti digitalizēti,” stāsta EIB lauksaimniecības un lauku attīstības inženieris Antuāns
Pažo. “Viņiem tagad ir viedtālruņi, un viņi vēlas tūlītēju piekļuvi cenām. Viņi vēlas pirkt par labāko cenu
labākajā brīdī.”
Viens no lielākajiem Francijas kooperatīviem Invivo Group atsaucas uz lauksaimnieku prasībām un veido
savu digitālo platformu, kura ļaus viņiem pirkt produktus un materiālus tiešsaistē, kā arī efektīvi salīdzināt
cenas. Šī platforma būs pieejama vairumam Invivo kooperatīva dalībnieku. Šādas rīcības mērķis ir nosargāt
kooperatīva tirgus nišu pret tādiem lieliem uzņēmumiem kā Alibaba un Amazon, kuri lēnām ielaužas lauksaimniecības piegādes tirgū citur pasaulē, kā arī tādām jaunajām platformām kā Agrileader un Agriconomie,
kuras jau tagad apdraud kooperatīvu dominējošo lomu.
Eiropas Investīciju banka nodrošina 37,5 miljonus €, lai īstenotu Invivo projektu 75 miljonu € apmērā un
radītu digitālo platformu Aladin.farm, kā arī lauku saimniecību pārvaldības programmu. Šis aizdevums ir
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“ Ikviens lauksaimnieks nepārtraukti domā par

to, kā uzturēt vai palielināt ienākumus ar darbības
dažādošanu.

”

Sebastjēns Kolo, EIB bioekonomikas speciālists

iespējams, pateicoties Eiropas Stratēģisko investīciju fonda garantijai. Aladin priekšrocība ir tā, ka šai platformai jau ir savs izplatīšanas tīkls ar noliktavām 10 km rādiusā no visām kooperatīva lauku saimniecībām.
Turklāt kooperatīvam ir cieša sadarbība ar lauksaimniekiem, un tas piedāvā arī konsultāciju pakalpojumus,
tāpēc Aladin var nodrošināt īpaši pielāgotus piedāvājumus kooperatīva dalībniekiem. Pažo uzskata, ka
Invivo stratēģija ir “būt līdzās lauksaimniekiem digitalizācijā, saglabājot to tirgus daļu un piedāvājot jaunus
digitālos pakalpojumus, piemēram, blogus un konsultācijas.”
Invivo digitālās jomas meitasuzņēmums SMAG piedāvā mākonī izvietotas programmas Agreo un Atland.
Tās palīdz lauksaimniekiem sekot datiem par labības audzēšanu, lopkopību un vīna ražošanu, lai varētu
izpildīt regulatīvos un vides standartus. SMAG projekts uzlabos programmas IT mobilitāti un ļaus iegūt un
izmantot datus, lai palīdzētu lauksaimniekiem pieņemt informētus lēmumus.
Invivo projekti ir daļa no Trešās zaļās revolūcijas, kas ietver tādu progresīvo tehnoloģiju izmantošanu kā mākslīgais intelekts, robotika, blokķēde un augstas veiktspējas datošana, lai mainītu lauksaimniecības sistēmu un radikāli uzlabotu tās efektivitāti un ilgtspēju. Šī revolūcija ir īpaši svarīga Eiropas
lauksaimniecības nozarei, kas ir viena no pasaulē lielākajiem pārtikas ražotājiem un galvenajiem darba
devējiem.
Mazāk emisiju, vairāk ienākumu
Eiropas lauksaimnieki izjūt sīvu starptautisku konkurenci patēriņa preču jomā. Viņiem jāpielāgojas klimata
pārmaiņām un Eiropā arī mazākām tiešajām subsīdijām. Lai to kompensētu, viņi palielina ienākumus ar
jauniem produktiem, kas dod lielāku peļņu, vai paralēli īsteno ar pārtikas ražošanu nesaistītu
uzņēmējdarbību.
“Ikviens lauksaimnieks nepārtraukti domā par to, kā uzturēt un/vai palielināt ienākumus ar darbības dažādošanu,” saka EIB bioekonomikas speciālists Sebastjēns Kolo. “Nepieciešams pārveidot pašreizējo uz patēriņa preču ražošanu balstīto modeli par ilgtspējīgāku.”
Biogāze ir viens no alternatīvajiem ienākumu avotiem. Biogāzes iekārtas izmanto organiskos atkritumus,
piemēram, kūtsmēslus, augu un pārtikas blakusproduktus un pat kanalizāciju, pēc tam to pārvēršot bioloģiskajā mēslojumā un biometāna gāzē tīrai enerģijai. Biometānu var novirzīt uz elektroenerģijas tīkliem vai
izmantot pašā saimniecībā, lai nodrošinātu elektrību un apkuri augļu un dārzeņu siltumnīcās. Biogāzes
iekārtas veicina dekarbonizāciju un energoapgādes drošību, palielina lauksaimniecības ienākumus,
veicina reģionālo un lauku attīstību, kā arī sekmē darbavietu radīšanu. Tās arī palīdz lauku saimniecībām
kompensēt viņu pašu radītās emisijas. Eiropā lauksaimniecība rada 9,58 % visu ar cilvēka darbību saistīto
siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju.
Tomēr biogāzes iekārtas ir dārgas. Nepieciešamie ieguldījumi var svārstīties no 2 līdz 10 miljoniem €, un
vairums iekārtu pieder akciju sabiedrībām, kurās apvienojušās vairākas lauku saimniecības. Ieguldījuma
apjoms un veids padara to īpaši riskantu lauksaimniekiem. “Mēs runājam par ieguldījumu, kas ir tuvu
viņu saimniecības vērtībai vai pat pārsniedz to,” saka Kolo. Biogāzes iekārtām arī nepieciešama pastāvīga uzraudzība, un tām ir raksturīgi darbības riski. “Biogāzes projektiem nepieciešama cieša bioloģisko un
ķīmisko procesu diennakts uzraudzība.”
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Lai palīdzētu lauksaimniekiem uzsākt biogāzes vai citu klimata iniciatīvu īstenošanu, piemēram, saules
paneļu uzstādīšanu, Eiropas Investīciju banka iegulda divās kredītlīnijās, ko nodrošina Francijas fonds
Credit Agricole — 75 miljonu € programmā lauksaimniekiem vecumā līdz 41 gadam, kā arī vēl vienā
200 miljonu € programmā klimata un bioekeonomikas projektu atbalstam.
Elastīgais mocarella siers
Bukoliskajai īru govs dzīvei nekad nav bijis tik globāls raksturs.
Īrijas piena produktu kooperatīvs Carbery, kurā ir vairāk nekā 1200 biedru, ir Īrijas lielākais dabiskā čederas
siera ražotājs. Tā kā vairāk nekā 60 % uzņēmumā ražotā siera tiek eksportēti uz Apvienoto Karalisti, Brexit
ēna lika Carbery pārdomāt savus riskus. Uzņēmums nolēma paplašināt sieru klāstu ar jaunu produktu līniju
— picām paredzētu mocarella sieru ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumiem Āzijas tirgū. 2019. gadā
parakstītais 35 miljonu € EIB aizdevums atbalsta šo soli.
“Mocarella ir viens no visātrāk augošajiem siera tirgiem pasaulē,” stāsta Carbery grupas galvenais grāmatvedis un finanšu direktors Rejs O’Konels. “Mēs kārtīgi izvērtējām dažādas iespējas, un mocarella izrādījās
visatbilstošākā.”
Ķīniešiem patīk, ja mocarella ir staipīga — to jāspēj izstiept vismaz 50 centimetrus. Ķīnā tiek rīkotas sacensības, kurās “viņi to stiepj, un tad uzvarētāji dalās ar bildēm sociālajos medijos,” stāsta O’Konels. Carbery
izgatavo mocarella sieru, ņemot vērā šo faktoru.
Tāpat tiek ņemta vērā ilgtspējība. “Mūsu lauksaimnieki ļoti labi apzinās vides prasības un cenšas panākt
ilgtspējību gan ekoloģiskajā, gan finansiālajā ziņā,” stāsta O’Konels. “Carbery ilgstoši sadarbojas ar saviem
lauksaimniekiem, lai izstrādātu labākās prakses metodes, kā palīdzēt vēl vairāk samazināt oglekļa izmešu
ietekmi.”

“ Mūsu lauksaimnieki ļoti labi apzinās vides prasības. ”
Rejs O’Konels, Carbery grupas galvenais grāmatvedis un finanšu direktors
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SOCIĀLĀS JOMAS VIEDOKĻI

ZAĻAIS PAVEDIENS
Ekonomikai kļūstot zaļākai un tīrākai, Eiropas Investīciju banka cenšas
pārliecināties, ka neviens nav aizmirsts.

Reģionos, kuriem būs jāsper lielāki soļi nekā
vairumam, mēs atbalstīsim cilvēkus un uzņēmumus
ar īpaši šim mērķim veidotu Taisnīgas pārkārtošanās
mehānismu. To palīdzēs paveikt mūsu uzticamais
partneris — Eiropas Investīciju banka.
Urzula fon der Leiena, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja

Klimats ir cilvēces dzīvības nodrošināšanas
sistēma. Bankas klimata politika okeānu,
ūdenssaimniecības un bioekonomikas, kā arī
pilsētu un reģionu dzīvotņu attīstības jomā
tiecas saglabāt šo dzīvības nodrošināšanas
sistēmu un uzlabot visu mūsu dzīves kvalitāti.
Tie galu galā ir dzīvības pamati. Lai padarītu
pilsētas ilgtspējīgākas, mēs plānojam atbalstīt
zaļās būvniecības attīstību un ieviest integrētas
metodes rīcībai klimata politikas jomā Eiropā un
visā pasaulē. Domājot par plašāku teritoriālo
attīstību, mēs pievērsīsim īpašu uzmanību
reģioniem, kuri līdz šim ir bijuši visvairāk
atkarīgi no fosilā kurināmā darbavietu un
saimnieciskās darbības nodrošināšanā.
Ūdenssaimniecības nozarē es sagaidu, ka liela
uzmanība būs vērsta uz pielāgošanos klimata
pārmaiņām, it īpaši saistībā ar arvien lielāku
ūdens trūkumu un piekrastes aizsardzību.
Lauksaimniecības nozarē mēs arī redzam lielu
potenciālu atbalsta paplašināšanai vides
ilgtspējas un klimata politikas ieguldījumu
jomās. Tas īpaši attiecas uz kredītlīnijām, kuras
nodrošina mūsu finanšu starpnieki, lai finansētu
mazos un vidējos uzņēmumus, tostarp lauku
saimniecības.
Verners Šmits, EIB Projektu direktorāta Vides un
ilgtspējīgas teritoriālās attīstības direktors
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Mūsu mērķis būs palīdzēt valstīm to pārejā uz
mazoglekļa ekonomiku, vienlaikus nodrošinot
ilgtspējīgu kohēzijas reģionu ekonomisko
attīstību. Ar programmas InvestEU un
Taisnīgas pārkārtošanās fonda palīdzību mēs
plānojam nodrošināt izdevīgu finansējumu
tiem reģioniem, kurus visvairāk ietekmējusi
šī pāreja, tādējādi palīdzot tiem tikt galā ar
radušos sociālo dimensiju. Mēs noteiksim
klimata jomas uzvarētājus un atbalstīsim
viņus ar ieteikumiem un finansējumu.
Anita Fīrstenberga-Luciusa, EIB Operāciju
direktorāta Centrāleiropas un Dienvidaustrumeiropas reģionu direktore

Mēs labi orientējamies pārejas jautājumos un
zinām, kā palīdzēt reģioniem pārkārtoties.
Mēs darbosimies vēl aktīvāk. Ar Taisnīgas
pārkārtošanās fonda palīdzību mēs pilsētu un
reģionu sagatavotos pārkārtošanās plānus
pārvērtīsim ieguldījumu programmās. Šeit
Eiropas Investīciju bankai ir skaidra loma —
Investīciju konsultāciju centrs un Projektu
direktorāts sniegs ieteikumus reģioniem par
to, kā tie, balstoties uz savu pārkārtošanās
plānu un stratēģiju, varētu saņemt atbalstu
ieguldījumu veidā.
Leonards Reinards, EIB Projektu direktorāta
Reģionālās attīstības nodaļas vadītājs

Mēs plānojam īpašu atbalstu vairāku rūpniecības nozaru zaļajai/enerģētikas
pārkārtošanai, izsniedzot aizdevumus ar starpnieku palīdzību. Komercbankas veido
produktus, ar ko atbalstīt tādu uzņēmumu ieguldījumus, kas strādā nozarēs, kuras
spēcīgi ietekmē zaļā/enerģētikas pārkārtošana, piemēram, automašīnu, tērauda un
plastmasas ražošanas nozarēs. Mēs arī redzam arvien lielāku virzību uz digitalizāciju, it
īpaši lauksaimniecībā, kas tiešā veidā ietekmē klimata pārmaiņu mazināšanu. Mēs
meklējam iespējas atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes jomā, potenciāli
uzņemoties (atbilstoši mazinātus) riskus.
Migels Morgado, EIB Operāciju direktorāta Adrijas jūras reģiona
direktors

Pāreja uz mazoglekļa, klimatnoturīgu
attīstību Marokā, kā arī citās Vidusjūras
reģiona valstīs ir milzīgs institucionāls un
finansiāls izaicinājums. Ir nepieciešams, lai
vispārējā tiesiskā regulējuma sistēma kļūtu
videi draudzīgāka, ietverot finanšu resursu
mobilizēšanu un ievērojamu atbalstu
tehnisko iespēju stiprināšanai. Saskaņojot ar
Eiropas Komisiju, EIB stiprinās tehniskā
līmeņa dialogu ar vietējo valdību un īstenos
rīcības plānu, lai nodotu tālāk Eiropas
darījumos izstrādāto labāko praksi un gūtās
zināšanas zaļā finansējuma jomā. Ir svarīgi
izmantot mūsu ieguldījumus kopā ar ES
politikas atbalstu, lai nodrošinātu pilnīgu
saskaņotību Eiropas zaļā kursa īstenošanā
ārpus ES.
Anna Barone, EIB Marokas biroja vadītāja

Pēdējo piecu gadu laikā vairāk nekā 180 lieli
projekti tika apstiprināti finansējumam ar JASPERS
atbalstu, un kopējās ieguldījumu izmaksas veidoja
58 miljardus €, bet ES dotācijas — 31 miljardu €.
Puse no šiem ieguldījumiem atbalstīja rīcību
klimata politikas jomā, un vairāk nekā 20 % tika
piešķirti tieši šai jomai. Mēs turpināsim un
padziļināsim mūsu darbu, lai atbalstītu ES
reģionus to klimata mērķu īstenošanā. Mēs
sniegsim konsultācijas, kas veicina uz plānošanu
balstītas un integrētas stratēģijas, programmas un
projektu plānus, piemēram, ogļrūpniecības un
Taisnīgas pārkārtošanās reģionos. Mēs plānojam
vēl vairāk nostiprināt mūsu darbu vietējā līmenī,
lai veicinātu saskaņotus un integrētus klimata un
pārkārtošanās projektus. Lai cilvēki saņemtu
vērtīgus ieguvumus un lai veicinātu zaļāku ES,
nozīmīga loma būs arī tādām nozarēm kā izglītība,
pētniecība un inovācija (tostarp novatoriskiem
risinājumiem, piemēram, aprites ekonomikai un
sociālajai inovācijai). Mēs pielāgosim savas darba
metodes, lai labāk atbalstītu ES un bankas klimata
politikas mērķus vietējā līmenī.
Jūdžīnija Kazamaki-Oterstena, EIB JASPERS viedas
attīstības nodaļas vadītāja
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PATVĒRUMS KLIMATAM
Ja cilvēki nevar atļauties dzīvot tuvu darbam, cieš viņu dzīves kvalitāte.
Cieš arī klimats. Piedāvājam virkni projektu, kas cīnās pret nepieciešamību
veikt garus ikdienas braucienus, kas rada daudz oglekļa dioksīda un
neveselīgu piesārņotāju..

M

ājas ir pamata vajadzība, bet daudzi eiropieši nevar atrast apmierinošu, cenas ziņā pieejamu
mājokli.

Tā, protams, ir sociāla problēma. Jūs varētu pārsteigt fakts, ka tas veicina arī globālo sasilšanu.
Labu, energoefektīvu mājokļu trūkums Eiropā ir īpaši liela problēma daudzās pilsētu teritorijās, kur dzīvo
70 % iedzīvotāju. Tas pasliktina dzīves kvalitāti daudziem cilvēkiem, kuri var atļauties mājokli tikai lielā attālumā no darba. Turklāt tas kaitē arī klimatam, jo šie cilvēki ik dienu brauc lielus attālumus ar automašīnām
un izmanto vairāk fosilā kurināmā. Vēl pilsētās pastāv arī energopatēriņa problēma. Mājas un celtnes, it
īpaši vecās ar siltuma zudumiem, ir vienas no lielākajiem enerģijas patērētājiem.
Lieli soļi mājokļu un enerģētikas jomā
Kad cilvēki nevar atrast labus mājokļus, palielinās sociālā nevienlīdzība Eiropas kopienās. Tas rada sabiedrības veselības problēmas, zemu sabiedrības drošības līmeni, darbinieku trūkumu centra rajonos un
neefektīvu darba tirgu. Piemēram, Īrijā, tūkstošiem cilvēku gaida rindā uz labākiem mājokļiem. Francijā
medmāsām ir grūti atrast cenas ziņā piemērotu dzīvesvietu Parīzes centrā.
Mājokļu un enerģijas problēmas ir milzīgas. Gandrīz puse Eiropas dzīvojamo māju ir būvētas pirms
1970. gada, kad materiālu, standartu un tehnoloģiju izvēlē neņēma vērā, cik daudz enerģijas tiek patērēts.
Eiropas Komisija ir aprēķinājusi, ka, lai īstenotu Eiropas klimata mērķus, jāuzlabo energoefektivitāte
75 % ēku un mājokļu.
“Nodrošināt cilvēkus ar mājokli ir pati svarīgākā mūsu sociālo mājokļu projektu daļa, bet, ja to paveic energoefektīvā veidā, tas ir milzīgs ieguvums,” stāsta Džerijs Maskets, kurš vada EIB Pilsētu attīstības nodaļu.
“Daudzi mājokļu projekti, kuros esam iesaistījušies, palīdz cilvēkiem un aizsargā klimatu.”
Pat tik vienkārša lieta kā spuldzīšu nomaiņa rada lielu atšķirību. Austrijas apgaismojuma uzņēmums
Zumtobel Group veic padziļinātu izpēti efektīva apgaismojuma un gaismas pārvaldības jomā, kas nodrošina to, ka apgaismojuma sistēmas tiek izmantotas tikai tad, kad tas ir patiešām nepieciešams. 2019. gada
sākumā Eiropas Investīciju banka apstiprināja otro daļu no 40 miljonu € aizdevumiem, lai paplašinātu uzņēmuma pētniecību, kuras mērķis ir uzlabot apgaismojuma pieslēgumu digitālajiem pakalpojumiem.
Augošas pilsētas, īres mājokļu trūkums
Zviedrijā un Polijā vidēja lieluma pilsētu paplašināšanās dramatiski palielina pieprasījumu pēc cenas ziņā
pieejamiem mājokļiem. Zviedrija risina šo problēmu, būvējot tūkstošiem jaunu, cenas ziņā pieejamu
mājokļu. 2019. gada septembrī Eiropas Investīciju banka apstiprināja gandrīz 300 miljonu € aizdevumu, lai
palīdzētu Zviedrijai īstenot plānu ieviest augstākos efektivitātes standartus un pāriet uz gandrīz nulles
energopatēriņu.
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Daudzi mājokļu projekti, kuros esam
“
iesaistījušies, palīdz cilvēkiem un aizsargā
klimatu.

”

Džerijs Maskets, EIB Pilsētu attīstības nodaļas vadītājs

Polijas vidienes pilsētā, Poznaņā, daudzi iedzīvotāji nevar saņemt pilsētas atbalstītus mājokļus par pieejamām cenām, jo viņu ienākumi ir pārāk lieli, bet tanī pat laikā viņi nevar atļauties iegādāties mājokli parastajā tirgū, jo viņu kredītreitings ir pārāk zems. Pilsēta un mājokļu būvniecības uzņēmums uzsāka šiem iedzīvotājiem paredzētu projektu, kas ietver arī dienas aprūpes centru, bērnudārzu, rotaļu laukumu bērniem un
autostāvvietas personām ar invaliditāti. Mērķis ir uzbūvēt šajā jaunajā apkaimē vairāk nekā 1000 jaunu
dzīvokļu. Eiropas Investīciju banka parakstīja 34 miljonu € aizdevumu šim projektam.
“Mūsu mērķis ir padarīt Poznaņu par pievilcīgu centru, kuru cilvēki ar dažādiem ienākumiem var saukt par
savām mājām, var viegli pārvietoties un baudīt mūsdienīgus un ekoloģiskus pašvaldības pakalpojumus,”
saka pilsētas domes priekšsēdētājs Gžegožs Ganovičs.
Banka 2019. gadā Polijā parakstīja arī 19 miljonu € darījumu ar BNP Paribas Bank Polska, lai uzlabotu energoefektivitāti esošajos mājokļos. Polijas banka izmantos šos līdzekļus, lai izsniegtu aizdevumus lauksaimniekiem un māju īpašniekiem saules paneļu uzstādīšanai. Šie līdzekļi palīdzēs arī mājokļu asociācijām uzlabot energoefektivitāti.
Francijā ir grūti atrast atbilstošu mājokli, it īpaši jaunajiem profesionāļiem. Valsts risina šo problēmu, būvējot mājokļus cilvēkiem, kuri nekvalificējas mājokļu atbalstam, bet kuriem arī nav pietiekamu līdzekļu, lai
atļautos atbilstošas kvalitātes mājokli. Banka ir ieguldījusi kopā 1,3 miljardus € cenas ziņā pieejamu mājokļu
būvniecībā Francijā, kur tiks uzbūvēti aptuveni 27 800 dzīvokļi.
Liels pieprasījums pēc jauniem mājokļiem Āfrikā
Tāpat kā visās citās bankas darbības jomās, bankas darbs ar sociālajiem un cenas ziņā pieejamiem mājokļiem notiek ne tikai Eiropā. EIB projekti palīdz uzbūvēt labākas dzīvesvietas un samazināt energoresursu
patēriņu Āfrikā un visā pasaulē. Tas ir svarīgi, jo galu galā 2055. gadā Āfrikas pilsētas būs mājvieta vēl
papildu 765 miljoniem cilvēku, kas radīs lielu pieprasījumu pēc pieejamiem mājokļiem.
Eiropas Investīciju banka iegulda gandrīz 20 miljonus $ virknē pieejamu un videi draudzīgu mājokļu projektu Namībijā un Botsvānā. Paredzams, ka šie mājokļi ietaupīs 20 % ūdens un elektrības patēriņa.
“Mūsu galīgais mērķis ir nodrošināt labu dzīves kvalitāti cilvēku grupai, kuri dzīvē nav saņēmuši nepieciešamo,” stāsta International Housing Solutions II izpilddirektors Katals Konetijs. Šis EIB atbalstītais fonds
piesaista līdzekļus mājokļu projektiem Namībijā un Botsvānā.
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VIENOTI UN RADOŠI
Ilgstoša ieguldījumu vēsture kohēzijas jomā Eiropas trūcīgajos reģionos
veido pamatu EIB lomai Eiropas Komisijas Taisnīgas pārkārtošanās
mehānismā.

K

ad dienu no dienas jācīnās, lai uzturētu vecās centralizētās siltumapgādes sistēmas darbību, ir
grūti plānot pasākumus, kas atbilst jaunajiem ES enerģētikas politikas virzieniem. Oradjas pilsēta Rumānijas rietumos vērsās īpašā Eiropas Investīciju bankas struktūrvienībā, lai tā palīdzētu veikt
pāreju uz tīrāku enerģiju. “Ja nepārtraukti jārisina ikdienas problēmas, nav iespējams skatīt situāciju
kopumā,” saka Oradjas pašvaldības plānošanas vadītājs Joans Magjars. “Mums bija jāmeklē radošs
augstākā līmeņa risinājums.”
2019. gadā bankas Projektu konsultāciju pakalpojumu struktūrvienība nodeva astoņu mēnešu pētījumu,
kuru Oradja jau īsteno un kurš pilsētai dos pozitīvu rezultātu ekonomikas un klimata politikas jomās.
Izmantojot bankas ieteiktos jaunos enerģijas avotus un efektivitātes pasākumus, Oradjas centralizētās siltumapgādes sistēma līdz 2050. gadam samazinās oglekļa emisijas par 44 %. Pēc 10 gadiem pilsēta arī
varēs beigt subsīdiju maksājumus apkures sistēmas privātajam operatoram. “Tas būtiski ietekmē vietējo
budžetu,” saka Emanuels Morels, EIB vecākais vides eksperts no Bukarestes.
Projekts ir daļa no tradicionālajiem EIB aizdevumiem, kas tiek veikti jau ilgu laiku un sniedz Eiropas trūcīgākajiem reģioniem labas iespējas uzlabot labklājību. No 2014. līdz 2019. gadam ES banka nodrošināja vairāk
nekā 100 miljardu € finansējumu kohēzijas reģioniem.
Tagadējais ES mērķis līdz 2050. gadam dekarbonizēt kontinentu piešķir jaunu un steidzamu elementu bankas kohēzijas ieguldījumiem Eiropas Komisijas Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma ietvaros, kas ir daļa no
Eiropas zaļā kursa. Eiropas Investīciju banka būs nozīmīga šī mehānisma daļa, un tās mērķis ir nodrošināt, lai reģionālās ekonomikas un ražošanas nozares, kas ir atkarīgas no fosilā kurināmā, nepaliek bez atbalsta, veicot pāreju uz mazāku izmešu apjomu. “Taisnīga pārkārtošanās ietver tās jomas
paplašināšanu, kurā EIB ir liela pieredze,” stāsta bankas Reģionālās attīstības nodaļas vadītājs Leonards
Reinards. “Ikvienai pilsētai un reģionam šī pārkārtošanās būs unikāla. Nav vienota modeļa, kas der visiem.
Katram reģionam jāatrod savs īpašs, uz atrašanās vietu balstīts pārkārtošanās plāns, un banka palīdzēs to
pārvērst konkrētos ieguldījumu plānos un projektos.”
Projektu konsultāciju pakalpojumu struktūrvienība palīdzēja Oradjai un divām citām Rumānijas pilsētām
rast tīrākas, efektīvākas nākotnes iespējas centralizētajai siltumapgādes sistēmai. Oradja jau testē ģeotermālās enerģijas ieguves iespējas no ūdens, kas atrodas 2 km dziļumā, nodrošinot 7 % tās centralizētās siltumapgādes sistēmas enerģijas. Centralizētā siltumapgāde nodrošina apkuri un karsto ūdeni 70 % no pilsētas 200 000 iedzīvotāju. “Bez EIB būtu bijis nepieciešams daudz ilgāks laiks, lai saprastu, kas notiek
Eiropas līmenī,” piebilst Magjars.
Pakalpojums kļūst arvien uzticamāks, un tas veicina Oradjas iespējas piesaistīt cilvēkus un uzņēmumus.
“Pilsētai, kas uzņemas šo izaicinājumu, ir izdevies atrast pilsētu plānošanas Svēto Grālu,” saka EIB struktūrvienības vadītājs Sebastjans Hižiks. “Viņi padara šo vietu pievilcīgu pilsētas iedzīvotāju acīs, un iedzīvotāji
ir mūsdienu pilsētu zināšanu un izaugsmes avots.” 2020. gadā šī struktūrvienība kā daļu no savas
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kas uzņemas šo izaicinājumu, ir izdevies
“ Pilsētai,atrast
pilsētu plānošanas Svēto Grālu.
”

Sebastjans Hižiks, EIB Projektu konsultāciju pakalpojumu struktūrvienības vadītājs

70 miljonu € lielās septiņu gadu konsultāciju programmas uzņemsies līdzīgus projektus četrās citās
Rumānijas pilsētās.
Ieguvums Eiropai
Derīgo izrakteņu reģionā pie Bulgārijas otras lielākās pilsētas Plovdivas uzņēmums KCM jau izsenis nodarbojas ar metālu, pārsvarā cinka un svina, attīrīšanu. Uzņēmuma ražošanas process tiek uzlabots, lai nodrošinātu lielāku resursu efektivitāti, uzlabotu tā 1500 darbinieku veselības aizsardzību, kā arī nodrošinātu
atbilstību nākotnes stingrākajiem vides aizsardzības noteikumiem metalurģijas nozarē.
EIB 2019. gadā atbalstīja uzņēmumu KCM ar 65 miljonu € aizdevumu, lai palīdzētu uzlabot tā ražošanas
procesus un palielinātu tādu otrreizējo izejvielu izmantošanu kā cinks un svins no pārstrādātiem materiāliem, piemēram, baterijām, krāsns putekļiem un oksīdiem. KCM jaunās iekārtas nodrošinās automatizētāku
un videi draudzīgāku cinka un svina ražošanu, kā arī palielinās pārstrādes jaudu. “Tas ir ieguvums Eiropai,
jo šis projekts parāda, kādai jābūt metalurģijai 21. gadsimtā,” uzskata KCM izpilddirektors Ivans Dobrevs.
“Ar šo aizdevumu mēs paplašinām mūsu tehnoloģiju iespējas, tādējādi paaugstinot to vērtību.”
Aizdevumu atbalsta Eiropas Stratēģisko investīciju fonds, palīdzot novatoriskam uzņēmumam, kas ir
vienīgais Centrāleiropas un Dienvidaustrumeiropas svina un cinka piegādātājs. “Šie materiāli ir ļoti
svarīgi citām reģiona ražošanas nozarēm, piemēram, autobūvei un būvniecībai,” saka projekta aizdevumu
speciāliste Venera Gandžova. Projekts dos arī vairākus ieguvumus videi. “Projektā tiek ņemta vērā nozares
virzība uz plašāku otrreizējo materiālu izmantošanu, pārstrādājot tos ar enerģijas un resursu ziņā efektīvām
tehnoloģijām,” stāsta EIB inženiere Līzbete Govārca. “Tādējādi tas ir saskaņā ar Parīzes vienošanos.”
Taisnīga pārkārtošanās vides un cilvēku labā
Taisnīga pārkārtošanās ietver ne tikai uzņēmējdarbību. Tai ir arī būtisks sociālais aspekts. Šo aspektu atspoguļo EIB 2019. gadā parakstītais projekts par rehabilitācijas un energoefektivitātes pasākumu finansēšanu
9600 sociālo mājokļu vienībām kādreizējā ogļraktuvju reģionā Ziemeļu-Padekalē Francijas ziemeļos.
153 miljonu € aizdevums ir ieguldījums rīcībai klimata politikas jomā, jo samazina energopatēriņu
22 457 atbalsta saņēmējiem. Tas arī samazina elektrības rēķinus par 1200 € gadā uz vienu mājokli.
Aizdevums ir daļa no 765,2 miljonu € projekta, ko īsteno vietējais sociālo mājokļu uzņēmums Maisons &
Cités. “Runa nav tikai par to, kā uzbūvēt māju, kurā ir patīkamāk dzīvot, vai māju, kura ir videi draudzīga,”
saka EIB inženieris Suads Farsi. “Tas ir ieguvums gan videi, gan arī cilvēkiem.” Un šāda īsumā ir Taisnīgas
pārkārtošanās koncepcija.
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KĀ TIEK IEGŪTI LĪDZEKĻI
Eiropas Investīciju banka, pasaules lielākā daudzpusējā līdzekļu piesaistītāja un aizdevumu izsniedzēja, 2019. gadā piesaistīja 50,3 miljardus €
starptautiskajos kapitāla tirgos. Bankas vērtspapīru emisijas sasniedz
ieguldītājus, kuri nemēdz ieguldīt Eiropā, bet netiešā veidā sekmē Eiropas
projektus, ieguldot EIB obligācijās.

B

anka veica obligāciju emisijas 17 valūtās, no kurām lielāko daļu galvenajās valūtās —
eiro, ASV dolāros un Lielbritānijas
mārciņās. Maksājumu avotu un termiņu dažādība nodrošina bankas
finansēšanas stratēģijas pielāgojamību. Daudzvalūtu pieeja sniedz
EIB iespēju piekļūt atsevišķām vietējām valūtām un izmaksāt līdzekļus tajās.

12 % 12 % 10 %

ZIEMEĻAMERIKA UN
DIENVIDAMERIKA

EMISIJU SADALĪJUMS PA VALŪTĀM
EUR

USD

45,10 %
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EIB 2019. gadā piesaistīja

50,3 MILJARDUS €
starptautiskajos kapitāla tirgos

EIROPA
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PĀRVALDĪBA

E

IB ir ES iestāde, kas ir atbildīga dalībvalstu priekšā, un banka, kas ievēro labāko banku darbības
praksi tās lēmumu pieņemšanā, pārvaldībā un kontroles darbībās. 2019. gadā Valdes sastāvā
bija valdību ministri no visām tobrīd 28 dalībvalstīm, kuri parasti ir finanšu ministri. Līdz ar Apvienotā
Karalistes izstāšanos no ES 2020. gada 1. februārī šis skaits tagad ir 27. Valdes locekļi nosaka bankas
kredītpolitikas vadlīnijas un apstiprina gada pārskatus. Viņi lemj par kapitāla palielināšanu un bankas līdzdalību finanšu operācijās ārpus ES. Valde arī ieceļ Direktoru padomi, Vadības komiteju un
Revīzijas komiteju.
Direktoru padome pieņem lēmumus par aizdevumiem, līdzekļu piesaistīšanas programmām un citiem
finansēšanas jautājumiem. Tā sanāk kopā desmit reizes gadā, lai nodrošinātu bankas vadību saskaņā ar ES
līgumiem, bankas statūtiem un Valdes noteiktajiem pamatprincipiem. Sākot ar 2020. gada 1. februāri,
Direktoru padomes sastāvā ir 28 direktori, no kuriem vienu izvirza katra dalībvalsts un vienu Eiropas Komisija. Tiek iecelts arī 31 direktoru aizstājējs. Lai paplašinātu Direktoru padomes profesionālo kompetenci, var
tikt izraudzīti seši eksperti, 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, kuram nav balsstiesību.
Vadības komiteja ir bankas pastāvīgā lēmumu pieņemšanas struktūrvienība. Tā pārrauga bankas ikdienas
darbības, sagatavo Direktoru padomes lēmumus un nodrošina to īstenošanu. Vadības komiteja sanāk kopā
vienreiz nedēļā. Tā strādā 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.
Bankai ir neatkarīga Revīzijas komiteja, kas ir tieši pakļauta Valdei. Tā atbild par bankas pārskatu revīziju,
kā arī pārbauda, vai bankas darbības atbilst labākajai banku darbības praksei. Revīzijas komitejas ziņojums
tiek iesniegts Valdei kopā ar Direktoru padomes gada pārskatu. Revīzijas komitejā ietilpst seši locekļi, kurus
ieceļ uz sešiem finanšu gadiem pēc kārtas bez tiesībām uz atkārtotu iecelšanu.

Apvienotās Karalistes kapitāla daļas aizstāšana
EIB Valde 2019. gadā vienprātīgi nolēma, ka Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības
neietekmēs EIB stabilo parakstītā kapitāla bāzi. Apvienotās Karalistes daļa EIB apmaksātajā kapitālā pirms
Brexit bija 3,5 miljardi € līdz ar 35,7 miljardiem € pieprasāmā kapitāla. Saskaņā ar Izstāšanās līgumu
Apvienotās Karalistes parakstītais kapitāls tika aizstāts, proporcionāli palielinot 27 ES dalībvalstu kapitālu.
Apvienotā Karaliste nodrošinās garantiju par summu, kas atbilst tās pieprasāmajam kapitālam, un EIB
atlīdzinās Apvienotās Karalistes apmaksāto daļu 12 ikgadējos maksājumos. Apvienotās Karalistes lēmums
izstāties no ES būtiski neietekmēs EIB grupas AAA kredītreitingu. EIB grupa pilnā apmērā pildīs esošos
finanšu līgumus attiecībā uz projektiem un ieguldījumiem Apvienotajā Karalistē. Turklāt 2020. gada 1. martā
tika palielināta Polijas un Rumānijas parakstītā EIB kapitāla daļa, nodrošinot EIB lielāku kapitāla bāzi nekā
pirms Brexit.
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NOZĪMĪGĀKIE
EIROPAS INVESTĪCIJU BANKAS 2020. GADA
DARBĪBAS PLĀNA ASPEKTI

• Nepārprotama prioritāte būs darbs klimata politikas un vides ilgtspējas jomā. Ņemot vērā Eiropas

Investīciju bankas apņemšanos veltīt vismaz 50 % tās finansējuma šim nolūkam, kā arī EIB grupas mērķi
nākamās desmitgades laikā nodrošināt ieguldījumus vairāk nekā 1 triljona € apmērā, mēs 2020. gadā
sāksim īstenot nepieciešamos pielāgošanās pasākumus. Sākot ar 2020. gada nogali, mēs atturēsimies no
jebkādiem ieguldījumiem, kas nav saskaņā ar Parīzes vienošanās mērķiem.

• Ekonomiskā un sociālā kohēzija un konverģence bankai joprojām būs tās statūtos noteiktais raison

d’être. Nākamā ES kohēzijas politika būs spēkā no 2021. līdz 2027. gadam, un sagaidāms, ka saskaņā ar
jaunajiem atbilstības kritērijiem pieaugs mazāk attīstīto un pārejas reģionu skaits. Eiropas Investīciju
banka strādās kopā ar Eiropas Komisiju, it īpaši ierosinātā Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma ietvaros,
lai palīdzētu reģioniem, kas šobrīd ir vairāk atkarīgi no fosilā kurināmā, pāriet uz mazoglekļa un klimatnoturīgu ekonomiku.

• EIB grupa turpinās veikt sagatavošanās darbus ES pilnvaru īstenošanai daudzgadu finanšu shēmas

laikposmam pēc 2020. gada ietvaros un veiks pārrunas ar Komisiju par izmantojamiem finanšu produktiem. Sākotnējais InvestEU regulas teksts tika pieņemts 2019. gada aprīlī un apliecina, ka EIB grupa
uzņemsies galvenā sadarbības partnera lomu, atbildot par 75 % īstenošanu no programmas. Komisijas
ierosinātais Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instruments
nodrošinās budžeta garantijas un finanšu instrumentus, lai EIB grupa varētu arī turpmāk darboties kā
stratēģiskais partneris ārpus ES.

• Eiropadome ir uzsākusi diskusijas par to, kā uzlabot Eiropas attīstības finansējuma struktūras

efektivitāti un ietekmi saistībā ar Komisijas, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas un Eiropas
Investīciju bankas lomu. Tāpēc 2020. gadā tiks turpināti šādu variantu meklējumi, kas ietver arī EIB
meitasuzņēmuma dibināšanu attīstības finansējuma nolūkiem.

• Pēc padziļinātas kapitāla darbību pārskatīšanas tika izveidota jauna Grupas kapitāla stratēģija, kuras

mērķis ir efektīvāk risināt ieguldījumu trūkumu kapitāla tirgū un veicināt privātā kapitāla piesaistīšanu, lai
panāktu maksimālu politikas ietekmi. Daudzpusīgāks finanšu sektors ar lielāku kapitāla finansējuma daļu
palīdzēs stabilizēt finanšu sistēmu un veicināt dinamisku un novatorisku ES uzņēmēju piekļuvi
finansējumam.

• Parakstīto aizdevumu mērķis 2020. gadam ir 63 miljardi €, un pašlaik mēs plānojam to uzturēt tādā
pašā līmenī arī 2021. un 2022. gadā.

Darbības plāna 2020. gadam pilnu publisko versiju var skatīt šeit: https://www.eib.org/en/publications/
operational-plan-2020
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Climate
Solutions
Why climate
is the world's
most pressing
challenge – and
what you can
do about it

Klimata pārmaiņas ir lielākais drauds cilvēcei. Tomēr tik
daudz cilvēkiem jāiesaistās šīs problēmas risināšanā, ka ir
grūti saprast, kas jādara katram individuāli. Publikācijā
“Klimata risinājumi” ir izskaidrotas problēmas, piedāvāti
risinājumi un atspoguļots, ko tieši Jūs varat darīt, lai tos
īstenotu. Neatkarīgi no tā, vai esat politikas veidotājs vai
finanšu iestāde, vai arī iedzīvotājs, “Klimata risinājumi” ir
jūsu kontrolsaraksts cilvēces glābšanai.

Noklausieties klimata risinājumu aplādi: https://www.eib.org/climate-podcast
Iepazīstieties ar ekspertu viedokli mūsu blogā: https://www.eib.org/climate-solutions
Lejupielādējiet e-grāmatu: https://www.eib.org/climate-ebook
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