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No tīras enerģijas Igaunijā līdz dzeramajam ūdenim Le- 
soto un atjaunotai slimnīcai Horvātijā Eiropas Investīciju 
banka ik gadu uzlabo dzīvi miljoniem cilvēku. 

Kā Eiropas klimata banka mēs palīdzam pasaulei pildīt Pa-
rīzes vienošanos un sasniegt ilgtspējīgas attīstības mēr-
ķus. Mēs esam apņēmušies nākamās desmitgades laikā 
radīt ieguldījumus klimata jomā 1 triljona eiro apmērā.

Kopš 1958. gada esam snieguši aizdevumus un ekspertu 
padomus tūkstošiem projektu 160 valstīs. Mēs ieguldām 
Eiropas nākotnē, strādājot ciešā sadarbībā ar Eiropas Ko-
misiju un daudzām citām institūcijām. 

Banka ir lielākā un videi draudzīgākā daudzpusējā aizde-
vumu izsniedzēja, un tā veicina valstu ekonomiku uzplau-
kumu, rada darbavietas un sekmē vienlīdzību. Izvērtējot 
savu veikumu, mēs ņemam vērā, cik lielā mērā tas palīdz 
sabiedrībai, jo katrs ieguldījums uzlabo kāda cilvēka dzīvi.  



Rijekā, Horvātijā, jaunā slimnīca mātēm un bērniem 
atvieglo dzīvi 600 000 cilvēku. To atbalsta EIB 
aizdevums apvienojumā ar EIB un Eiropas Komisijas 
konsultatīvo palīdzību.



Mūsu ietekme  
2019. gadā
EIB darbību rezultātā ieguldīti 280 miljardi EUR 
EIB grupas finansējums sasniedza 72,2 miljardus EUR 
Parakstīti 1 095 projekti
Obligāciju tirgos piesaistīti 50,3 miljardi EUR 

Vairāk nekā 25 miljardi EUR  finansējums mazajiem 
uzņēmumiem

Vairāk nekā 19 miljardi EUR  izsniegti rīcībai klimata politikas 
jomā

Vairāk nekā 16 miljardi EUR  vides aizsardzībai 

Vairāk nekā 14 miljardi EUR  inovācijas veicināšanai

Nodrošināti 4,4 miljoni darbavietu mazajos 
uzņēmumos

10 miljoni  cilvēku saņem drošāku dzeramo 
ūdeni 

12 miljoni  cilvēku saņem uzlabotu 
veselības aprūpi 

7,4 miljoni  mājsaimniecību ieguvušas 
elektroapgādes pieslēgumu 

117 miljoni  cilvēku saņem labākus mobilos 
sakarus 

Par 631 miljonu  vairāk braucienu ar sabiedrisko 
transportu

1,7 miljoniem  cilvēku samazināts plūdu risks

5,1 miljons m² energoefektīvu ēku



Pateicoties projektiem, kurus EIB atbalstīja 
2019. gadā, tiks saražoti 13 177 MW 
enerģijas, ar ko var apgādāt 7,4 miljonus 
mājsaimniecību.



Klimats
Klimats ir mūsu paaudzes lielākais izaicinājums. Tas no-
teiks mūsu bērnu labklājību un dzīves ilgumu. Mūsu 
mērķi klimata un enerģētikas jomā nosaka jaunus stan-
dartus gan Eiropā, gan ārpus tās. Tuvākajā nākotnē mēs 
pārstāsim atbalstīt fosilā kurināmā projektus un 50 % 
mūsu ieguldījumu veltīsim rīcībai klimata politikas jomā 
un ilgtspējībai.

Mēs palīdzam novērst klimata pārmaiņu radīto ietekmi uz 
mazaizsargātām kopienām, atbalstot bioloģisko daudz-
veidību un veicinot ilgtspējīgu lauksaimniecību. Mēs arī 
saglabājam dabas resursus un veidojam drošu vidi nāka-
majām paaudzēm. It visā, ko darām, mēs domājam par 
klimatu. Katram mūsu atbalstītajam projektam inovācijas, 
mazo uzņēmumu un infrastruktūras jomā jāatbilst mūsu 
klimata mērķiem. 



Ar EIB atbalstu Igaunijas uzņēmums Elcogen 
masu patēriņa tirgū ir ieviesis efektīvu un 
tīru degvielas elementa elektroenerģiju.



Inovācija 
Inovācija uztur Eiropas konkurētspēju un rada augstvēr-
tīgas darbavietas. EIB grupa nodrošina Eiropas uzņēmu-
miem iespēju radīt jaunākās paaudzes tehnoloģijas. Mēs 
pārvēršam progresīvas idejas veiksmīgā uzņēmējdarbībā.

Banka atbalsta liela apjoma pētniecību un izstrādi, ka arī 
mazas firmas ar konkrētu specializāciju. Mūsu ieguldījumi 
tādās nozarēs kā telesakari, aviācija, medicīna un digita-
lizācija ir kā kvalitātes garantija, kas piesaista papildu fi-
nansējumu no privātā sektora.

Mēs atbalstām daudzus inovācijas posmus. Pateicoties 
bankas aizdevumiem, universitātes var būvēt un paplaši-
nāt pētniecības centrus, bet jaunuzņēmumi — palielināt 
darbinieku skaitu un uzlabot aprīkojumu. Mēs rosinām 
cilvēkus uz jaunām idejām, kas padara šo pasauli par la-
bāku vietu mums visiem.



Itālijā EIB kopā ar uzņēmumu Unicredit 
atbalsta jauna veida projektu, kas palīdz 
vairākiem simtiem novatorisku uzņēmumu, 
kurus vada sievietes. 



Iekļaušana
Banka piedāvā plašu finanšu produktu klāstu ar izdevī-
giem nosacījumiem. Mēs izsniedzam aizdevumus gan 
publiskajam, gan privātajam sektoram. Mēs dodam ie-
spēju maziem uzņēmumiem un jauniešiem. Tāpat arī 
atbalstām sievietes uzņēmējas, nodrošinot piekļuvi aiz-
devumiem un vadošiem amatiem. Ar mūsu palīdzību 
iedzīvotāji ar maziem ienākumiem, pašnodarbinātas 
personas un mikrouzņēmumi var saņemt finansējumu un 
konsultācijas uzņēmējdarbības jomā. Mēs pārliecināmies, 
ka neviens netiek aizmirsts.

EIB neaizdod vairāk par pusi no projekta izmaksām. Tādē-
jādi mēs esam kā virzītājspēks, kas veicina privātā sektora 
iesaistīšanos un palielina ieguldījumu līmeni projektos. 
Banka piedāvā arī tehnisko palīdzību, lai pārliecinātos, ka 
projekts gūst panākumus.



EIB attīstības projekts Lesoto, Āfrikā, 
nodrošina tīru dzeramo ūdeni un sanitāriju 
300 000 cilvēku daudzās zemieņu teritorijās.



Ilgtspējība 
EIB piesaista līdzekļus, emitējot obligācijas starptautiskos 
kapitāla tirgos. Mūsu izcilais kredītreitings ļauj piesaistīt 
līdzekļus ar izdevīgām likmēm. Šos ieguvumus mēs no-
dodam tālāk mūsu klientiem.  

Mūsu kapitāla tirgus eksperti ir radījuši un pilnveidojuši 
zaļo un ilgtspējas obligāciju tirgu. Šobrīd esam lielākā 
pārvalstiskā zaļo obligāciju emitente. Šīs obligācijas at-
balsta atjaunojamos energoresursus, energoefektivitāti, 
tīru ūdeni un sanitāriju. Mēs panākam, ka ilgtspējīgs fi-
nansējums dod rezultātu. 



Atbildība
Bankas darbības ir pārskatāmas, un mēs uzņemamies pil-
nu atbildību par tām. Mūsu augstie vides un sociālie stan-
darti padara mūs par nevainojamu sadarbības partneri. 
Tāpat arī mūsu augsti kvalificētais personāls, ko veido 
ekonomisti, inženieri, finanšu analītiķi un klimata speciā-
listi, ir apņēmības pilns un daudzveidīgs, un tas ik dienu 
sadarbojas ar vietējiem ekspertiem, institūcijām un valstu 
valdībām visā pasaulē. 



Vairāk informācijas par mūsu piedāvājumu meklējiet  
www.eib.org/products.

Eiropas Investīciju banka 
UU  info@eib.org

www.eib.org
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EIB grupā ietilpst Eiropas Investīciju banka (EIB) un Eiro-
pas Investīciju fonds (EIF).

EIB ir Eiropas Savienības banka. Tā ir pasaulē lielākā daudz- 
pusējā līdzekļu piesaistītāja un aizdevumu izsniedzēja. 
Bankas galvenā mītne atrodas Luksemburgā, un EIB ir 
plašs vietējo un reģionālo biroju tīkls gan Eiropā, gan ār-
pus tās. 

EIF atbalsta mazos uzņēmumus, uzlabojot tiem piekļuvi 
finansējumam Eiropā, kā arī vairākās valstīs ārpus Eiropas. 
EIF izstrādā un pilnveido riska un izaugsmes kapitāla, ga-
rantiju un mikrofinansēšanas instrumentus, lai veicinātu 
inovāciju un nodarbinātību.
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Drukāts uz Condat Silk FSC Mix papīra.
EIB izmanto Mežu uzraudzības padomes (FSC) sertificētu papīru. Šo 
papīru ražo cilvēki, kuriem rūp koki. 
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