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2  EIB grupės skaidrumo politika  
 

1. Pagrindimas ir tikslas 
 
1.1 Europos Sąjungos (ES) bankas supranta savo ypatingą pareigą būti atviram ir skaidriam ES piliečiams ir 
plačiajai visuomenei. Skaidrumas prisideda prie mūsų finansuojamų projektų kokybės bei tvarumo ir padeda 
stiprinti pasitikėjimą ES banku. Todėl Europos investicijų banko (EIB) grupė priėmė šią Skaidrumo politiką, kurioje 
nustatomas EIB grupės požiūris į skaidrumą ir suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą ir kuri atitinka ES skaidrumo 
reikalavimus ir tarptautinę geriausią praktiką. 
 
1.2 EIB grupę sudaro EIB ir Europos investicijų fondas (EIF). 2 skyriuje išdėstyti pagrindiniai šios politikos 
principai taikomi visai EIB grupei, o tolesnės dalys – tik EIB. EIF sukūrė savo įgyvendinimo sistemą, kurioje 
atsižvelgiama į konkrečias EIF veiklos ir valdymo aplinkybes1. 
 
1.3 Taikydama šią politiką, EIB grupė atsižvelgia į kitų EIB grupės politikos sričių nuostatas ir taisykles, 
pavyzdžiui, Kovos su sukčiavimu politiką, Informavimo apie pažeidimus politiką, Skundų nagrinėjimo politiką ir 
atitinkamus darbuotojams ir valdymo organams taikomus elgesio kodeksus. Ši politika nepakeičia kitų Banko 
politikos sričių nuostatų ir taisyklių ir turi būti aiškinama atsižvelgiant į jas, nes jos viena kitą papildo. Jei 
konkrečios kitų EIB grupės politikos sričių skaidrumo ir informacijos atskleidimo taisyklės prieštarauja šioje 
Skaidrumo politikoje išdėstytoms nuostatoms, pirmenybė teikiama pastarosioms. 
 
1.4 Pasibaigus viešų konsultacijų procesui, EIB Direktorių valdyba, vadovaudamasi Banko darbo tvarkos 
taisyklių 18 straipsniu, 2021 m. lapkričio 17 d. patvirtino šią politiką. Susipažinti su šia politika galima visomis 
oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis EIB svetainėje. Ši politika pradedama taikyti nuo pirmiau nurodytos 
dienos, nepažeidžiant jos priėmimo dieną vykstančių procesų, kurie patenka į jos taikymo sritį. 
  

                                                           
1 Todėl EIF atskirai rengia ir skelbia savo politikos dokumentą ir savo taisykles dėl galimybės visuomenei susipažinti su EIF informacija ir (arba) 
dokumentais. Atitinkamai su EIF veikla susijusius prašymus pateikti informaciją ir (arba) dokumentus EIF tvarko vadovaudamasis tokia 
politika. 
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2. Pagrindiniai principai 
 

ATVIRUMAS 
 
2.1 Šioje politikoje vadovaujamasi atvirumu ir kuo aukštesnio lygio skaidrumu. Informacija apie Grupės 
darbo ir institucinę veiklą bus prieinama trečiosioms šalims (visuomenei), išskyrus atvejus, kai jai, vadovaujantis 
nediskriminavimo ir vienodo požiūrio principu ir laikantis ES teisės aktų, taikoma nustatyta išimtis („atskleidimo 
prezumpcija“; žr. šios Skaidrumo politikos 5 skyrių ir EIF skaidrumo politikos informacijos atskleidimo skyrių). 
 
2.2 EIB grupei priklausančios institucijos laikosi nuomonės, kad dėl jų, kaip finansų ir viešųjų įstaigų, 
dvilypumo sprendimų priėmimo proceso, veikimo ir įvairių ES politikos sričių nuostatų įgyvendinimo skaidrumas 
didina jų patikimumą ir atskaitomybę visuomenei. Skaidrumas taip pat prisideda prie EIB grupės vykdomos 
veiklos veiksmingumo, efektyvumo ir tvarumo, stiprina jos nulinės tolerancijos sukčiavimui ir korupcijai principą, 
užtikrina aplinkos apsaugos ir socialinių standartų laikymąsi vykdant finansuojamus projektus, skatina 
atskaitomybę ir gerą valdymą. 
 
2.3 EIB grupė skaidrumą supranta kaip aplinką, kurioje politikos tikslai, jos teisinė, institucinė ir ekonominė 
sistema, politiniai sprendimai ir jų pagrindimas bei jai priklausančių institucijų atskaitomybės sąlygos yra 
išsamiai, suprantamai ir laiku pateikiami visuomenei. Todėl skaidrumas yra pagrindinė laisvo ir atviro 
bendravimo su suinteresuotaisiais subjektais sąlyga, užtikrinanti, kad įvairių politikos sričių nuostatos ir praktiką 
pagrindžiančios taisyklės ir motyvai būtų teisingi ir aiškūs visoms šalims. 
 
2.4 Be to, teikiant informaciją ekonominius sprendimus priimantiems subjektams padedama gerinti rinkų 
stabilumą ir veiksmingumą, skatinama laikytis tarptautiniu mastu pripažintų standartų. 
 

PASITIKĖJIMO UŽTIKRINIMAS IR NESKELBTINOS INFORMACIJOS APSAUGA 
 
2.5 EIB grupės nariai, kaip finansų įstaigos, turi išlaikyti savo klientų, kofinansuotojų, investuotojų ir kitų 
susijusių trečiųjų šalių pasitikėjimą. Todėl būtina išsklaidyti nuogąstavimus dėl konfidencialios informacijos 
tvarkymo, nes priešingu atveju tai galėtų paveikti šių partnerių norą bendradarbiauti su Grupe ir taip trukdyti jos 
nariams vykdyti atitinkamas savo misijas ir tikslus. Ši politika užtikrina informacijos, kurią atskleidus būtų 
pažeistos trečiųjų šalių ir (arba) Grupės teisės ir teisėti interesai, apsaugą taikant politikoje nustatytas išimtis. 
 

NORAS IŠKLAUSYTI IR DIALOGO SIEKIS 
 
2.6 EIB grupė yra įsipareigojusi aktyviai skatinti suinteresuotuosius subjektus dalyvauti rengiant įvairių jos 
politikos sričių nuostatas ir praktiką. Įsipareigodama atvirai bendrauti, Grupė rodo norą išklausyti trečiąsias šalis, 
kad vykdydama savo misiją galėtų pasinaudoti jų indėliu. 
 
2.7 EIB grupė yra pasirengusi konstruktyviam dialogui ir bendradarbiavimui su visais suinteresuotaisiais 
subjektais remiantis abipusiu pasitikėjimu ir nauda. 
 
2.8 Visoje savo veikloje EIB grupė įsipareigoja gerbti žmogaus teises. Įgyvendindama šią politiką, EIB grupė 
netoleruoja jokių atsakomųjų veiksmų prieš asmenis ar organizacijas, kurie naudojasi savo teisėmis pagal šią 
politiką. 
  



4  EIB grupės skaidrumo politika  
 

3. Institucinė struktūra 
 
3.1 EIB yra Europos Sąjungos institucija. EIB yra ES politiką įgyvendinantis bankas, kurio misija – padėti siekti 
Europos Sąjungos tikslų teikiant ilgalaikį finansavimą patikimoms investicijoms. EIB statute, kuris yra Europos 
Sąjungos sutarties (ESS) ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) sudedamoji dalis ir turi tokią pačią 
teisinę galią kaip šios sutartys, apibrėžtas EIB vaidmuo, veiklos sritis ir valdymo struktūra. Statute taip pat 
nustatyta, kad EIB akcininkės yra ES valstybės narės, kurios skiria atstovus į pagrindinius EIB valdymo organus: 
Valdytojų tarybą, Direktorių valdybą, Valdymo komitetą ir Audito komitetą. 
 
3.2 EIB užtikrina, kad jo veikla neprieštarautų įvairių ES sričių politikos nuostatoms ir teisės aktams, o šalyse, 
kuriose jie netaikomi, įvairių ES politikos sričių nuostatomis ir teisės aktais vadovaujasi kaip standartu. 
Vykdydamas kasdienę veiklą, EIB atsižvelgia į bankų ir finansų bendruomenėje taikomus standartus ir praktiką, 
ypač tose srityse, kuriose ES teisė tiesiogiai netaikoma. 
 
3.3 Viena pagrindinių Europos Sąjungos užduočių yra didinti institucijų ir organų skaidrumą siekiant juos 
priartinti prie žmonių, kuriems jie tarnauja, pabrėžti jų svarbą prisidedant prie Europos Sąjungos socialinės ir 
ekonominės sanglaudos ir tvaraus vystymosi, taip pat remti Sąjungos išorės bendradarbiavimo tikslus. 
 
3.4 Ši politika neprieštarauja teisiniams EIB įsipareigojimams dėl atvirumo principo taikymo ir visuomenės 
teisės susipažinti su informacija ir (arba) dokumentais. Politikos 3.5–3.7 punktuose netechniniais terminais 
apibrėžta politikos ir EIB teisinių įsipareigojimų santykio samprata. 
 
3.5 Atvirumo principas įtvirtintas Europos Sąjungos sutarties (ESS) 1 straipsnyje. Ši Sutartis ženklina naują 
glaudesnės Europos tautų sąjungos kūrimo etapą, kai sprendimai priimami kuo atviriau ir kuo labiau priartinant 
juos prie piliečių. Be to, atvirumas prisideda prie demokratijos principų ir pagarbos pagrindinėms teisėms 
stiprinimo, kaip nustatyta ESS 6 straipsnyje. SESV 15 straipsnio 1 dalyje iš Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ir 
agentūrų, įskaitant EIB, reikalaujama veikti kiek įmanoma atvirai, kad būtų skatinamas tinkamas valdymas ir 
užtikrintas pilietinės visuomenės dalyvavimas. 
 
3.6 SESV 15 straipsnio 3 dalyje nustatyta visuomenės teisė susipažinti su dokumentais. Tai viena iš 
pagrindinių teisių, įtvirtinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 42 straipsnyje. Šią teisę 
reglamentuojančius bendruosius principus ir apribojimus nustato Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos 
Taryba teisėkūros būdu. Šiuo metu galiojantis teisės aktas yra Reglamentas (EB) Nr. 1049/20012. 
 
3.7 SESV nustatyta, kad 15 straipsnio 3 dalis EIB taikoma tik tuo atveju, kai jis vykdo administracines 
užduotis. EIB supranta, jog šia nuostata siekiama, kad EIB, laikydamasis atvirumo, tinkamo valdymo ir dalyvavimo 
principų, pats nustatytų, kaip visuomenės teisę susipažinti su informacija reglamentuojantys bendrieji principai 
ir apribojimai turėtų būti taikomi jam, kaip specifines banko funkcijas vykdančiai įstaigai. EIB tai daro taikydamas 
šią politiką, konkrečiai – šio dokumento 5 skyriuje nustatytas išimtis. 
 

  

                                                           
2 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais, OL L 145, 2001, p. 43. 
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4. Informacijos skelbimas 
 
INFORMACIJOS SKELBIMO PRINCIPAI 
 
4.1 Remdamas skaidrumo principą ir skatindamas jo laikytis, EIB stengiasi reguliariai ir laiku skelbti tikslią 
informaciją apie savo vaidmenį, įvairių politikos sričių nuostatas ir veiklą. 
EIB nuolat skelbia įvairią informaciją ir (arba) dokumentus, įskaitant: 
• informaciją apie instituciją; 
• įvairių sričių politikos nuostatas ir strateginius planus; 
• informaciją apie projektus; 
• informaciją apie EIB savo sąskaita vykdomus pirkimus ir skelbimus apie konkursus; 
• atskaitomybės, rizikos valdymo ir su institucijos valdymu susijusią informaciją; 
• vertinimo ataskaitas; 
• informaciją, susijusią su aplinkos apsauga, tvarumu ir klimatu. 
 
Visų pirma EIB skelbia Direktorių valdybos posėdžių darbotvarkes ir protokolus kuo greičiau po to, kai jie 
parengiami. 
Be to, EIB skelbia Direktorių valdybos, Valdymo komiteto ir Audito komiteto reguliarių posėdžių kalendorių, kai 
tik jis parengiamas. 
Nebaigtinis sąrašas su nuorodomis į pagrindinius EIB dokumentus ir informaciją skelbiamas EIB svetainėje. Šis 
sąrašas nuolat atnaujinamas ir papildomas. 
 
4.2 Pagrindinė šios informacijos sklaidos priemonė yra EIB svetainė (www.eib.org). Be to, Bankas stengiasi 
visuomenei pateikti informaciją ir kitais būdais, pavyzdžiui, spausdindamas leidinius ir informacinius 
dokumentus, rengdamas pranešimus spaudai, taip pat socialiniuose tinkluose, konferencijose ir seminaruose. 
 
4.3 Remiantis Orhuso reglamentu, EIB turima informacija, susijusi su aplinka, skelbiama EIB dokumentų 
viešajame registre, kurį EIB pildo savo svetainėje3. 
Viešajame registre visų pirma pateikiami svarbiausi EIB turimi su projektais susiję aplinkos apsaugos ir socialiniai 
dokumentai – taip visuomenė informuojama apie konkrečių projektų aplinkos apsaugos ir socialinius aspektus 
vertinimo ar užbaigimo etapuose (pagal poreikį). 
Be to, viešajame registre pateikiami svarbiausi EIB aplinkos apsaugos politikos dokumentai, ataskaitos ir 
rekomendacijos. 
Šį registrą EIB pildo siekdamas užtikrinti, kad vis daugiau informacijos apie aplinkos apsaugą būtų prieinama ir 
paskleista visuomenei4. 
 
4.4 Kad būtų sudarytos sąlygos susipažinti su informacija, EIB laikosi kalbų vartojimą reglamentuojančių 
taisyklių, kuriose atsižvelgiama į visuomenės poreikius. Teisės aktais nustatyti EIB dokumentai pateikiami visomis 
oficialiosiomis ES kalbomis. Kiti visuomenei ypač svarbūs oficialieji dokumentai, kaip antai ši politika, taip pat 
skelbiami visomis oficialiosiomis ES kalbomis, o kai kurie kiti dokumentai pateikiami tik anglų, prancūzų ir 
vokiečių kalbomis. Atsižvelgiant į informacijos ir (arba) dokumento rūšį ir viešąjį interesą gali būti numatomas 
vertimas ir į kitas kalbas. 
 
4.5 Laikydamasis taikytinuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų apribojimų ir nepažeisdamas 
šios politikos 5 skyriaus nuostatų, galutinį sprendimą dėl to, kokia informacija ir (arba) dokumentai gali būti 
atskleidžiami, priima EIB. EIB taip pat sprendžia, kokią informaciją ir (arba) dokumentus skelbti elektronine ir 
(arba) spausdinta forma. Visa kita informacija ir (arba) dokumentai suteikiami pagal prašymą, kaip nustatyta 5 
skyriuje.  

                                                           
3 https://www.eib.org/en/registers/all/index.htm  
4 EIB viešojo registro puslapyje „Dažniausiai užduodami klausimai“ (DUK) pateikiama papildomos informacijos apie registro turinį, įskaitant 
reguliariai atnaujinamą registre skelbiamų dokumentų rūšių sąrašą. 

https://www.eib.org/en/registers/all/index.htm


6  EIB grupės skaidrumo politika  
 

INFORMACIJA APIE PROJEKTUS 
 
4.6 Paprastai EIB paskelbia projekto santrauką savo svetainėje pateikiamame projektų sąraše, kai pagal EIB 
statuto 19 straipsnį oficialiai prašoma valstybės narės arba valstybės, kurioje projektas vykdomas, ir Europos 
Komisijos nuomonės. EIB nuomone, tinkamiausias laikas pirmą kartą viešai paskelbti visuomenei informaciją 
apie projektą yra tada, kai diskusijos su projekto rengėjais yra pasiekusios tokią stadiją, kad galima pradėti 
projekto vertinimą prieš pateikiant Direktorių valdybai pasiūlymą teikti paskolą. 
 
4.7 EIB visų investicinių projektų santraukas paskelbia ne vėliau kaip likus trims savaitėms iki EIB Direktorių 
valdybai priimant sprendimą dėl jų patvirtinimo5. Vis dėlto kai kurių projektų santraukos gali būti neskelbiamos 
iki Direktorių valdybos patvirtinimo, o tam tikrais atvejais, taikant šios politikos 5 skyriuje išdėstytas informacijos 
atskleidimo išimtis, kai norima apsaugoti pagrįstus interesus, – iki paskolos pasirašymo. EIB negali skelbti su 
projektu susijusios informacijos, jeigu tokios konkrečios informacijos paskelbimas pažeistų Europos Sąjungos 
teisę, pavyzdžiui, Piktnaudžiavimo rinka reglamentą. 
 
4.8 Projektų santraukose paprastai nurodomas projekto pavadinimas, projekto rengėjo ar finansų 
tarpininko (kai paskolos teikiamos per tarpininkus) pavadinimas, projekto vykdymo vieta, sektorius, kuriam jis 
priklauso, pateikiamas projekto turinio aprašas, projektu siekiami tikslai, aplinkos ir, jei reikia, socialiniai 
aspektai, informacija apie pirkimus, siūlomą EIB finansavimą, bendrą projekto kainą ir apie projekto būseną 
(„vertinamas“, „patvirtintas“, „pasirašytas“). Projektų santraukose visuomenei nurodoma, kaip pateikti 
užklausas, komentarus ir skundus. Jei taikytina, kuo ankstesniame projekto ciklo etape pateikiamos nuorodos į 
informaciją, susijusią su aplinkos apsauga6. 
 
4.9 Informacija apie EIB finansavimą per tarpininkus skelbiama projektų sąraše EIB svetainėje. Be to, jei 
įmanoma, gavęs užklausą EIB teikia suvestinius duomenis apie finansavimą paskolomis per tarpininkus, taip pat 
apie finansavimo pasiskirstymą pagal šalis ir sektorius. 
 
4.10 Savo svetainėje EIB skelbia subprojektų7, kuriuos jis finansuoja per finansų tarpininkus, santraukas, jei 
projekto vertė didesnė nei 50 mln. EUR8, pagal 4.7 ir 4.8 punktus, jei taikytina. 
 
4.11 Jei taikytina, projektų santraukose pateikiamos nuorodos į su aplinkos apsauga ir socialiniais aspektais 
susijusius dokumentus, esančius EIB dokumentų viešajame registre, projektų duomenų suvestines, pranešimus 
spaudai, susijusius projektus ir (arba) kitą svarbią informaciją ir (arba) dokumentus, paskelbtus EIB svetainėje. 
 
4.12 Savo svetainėje EIB skelbia visų projektų, patvirtintų nuo 2021 m. pradžios, papildomumo ir poveikio 
ataskaitą. Ataskaitoje aprašoma, kaip EIB užtikrina papildomumą ir poveikį, įgyvendindamas projektus, į kuriuos 
jis investuoja. Ataskaita skelbiama, kai pasirašoma finansavimo sutartis. Daugiau informacijos apie Papildomumo 
ir poveikio vertinimo sistemą rasite EIB svetainėje. 9 
 
4.13 Pasirašytų projektų santraukas galima rasti pagal nuorodas projektų duomenų suvestinėse, 
skelbiamose finansuojamų projektų sąraše EIB svetainėje. Projektų duomenų suvestinėse paprastai pateikiamas 
projekto pavadinimas, projekto vykdymo vieta, sektorius, kuriam jis priklauso, paskolų sumos ir atitinkamos jų 
pasirašymo datos. 
 
4.14 Informacija apie projektą pašalinama iš EIB svetainės, kai EIB dalyvavimas tame projekte ilgiau 
nenumatomas. 

                                                           
5 Iš tikrųjų EIB stengiasi paskelbti projektų santraukas dar anksčiau. Informacija apie faktinį projektų santraukų paskelbimo laiką pateikiama 
šios politikos įgyvendinimo metinėse ataskaitose (žr. 9.4 punktą). 
6 Projektų santraukose pateikiama informacija yra orientacinė, prireikus EIB gali nuspręsti ją atnaujinti bet kuriame projekto ciklo etape. 
7 Visi projektai, gaunantys EIB paramą per finansų tarpininkus, vadinami subprojektais. 
8 Turint galvoje tai, kad paprastai EIB finansuoja tik iki 50 proc. projekto vertės, įprasta EIB paskola bus atitinkamai 25 mln. EUR ar didesnė. 
9 https://www.eib.org/en/projects/cycle/monitoring/aim.htm  

https://www.eib.org/en/projects/cycle/monitoring/aim.htm
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FINANSINĖ INFORMACIJA 
 
4.15 Kiekvienais metais EIB skelbia audituotas finansines ataskaitas, kurios pateikiamos kartu su EIB metine 
veiklos ataskaita, taip pat neaudituotą pusmečio balansą ir sutrumpintą pelno ir nuostolio ataskaitą. Rengdamas 
konsoliduotas (Grupės) finansines ataskaitas, EIB taiko Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus ir 
pateikia išsamų balanso ir pelno ir nuostolio ataskaitos, taip pat nepriklausomų auditorių ataskaitos ir Audito 
komiteto ataskaitos aiškinamąjį raštą. Tai yra esminis skaidrumo elementas, kuris pripažįstamas kaip geriausios 
įmonių valdymo praktikos Grupės lygmeniu išraiška. Tuo pačiu tikslu nekonsoliduotoms ir konsoliduotoms EIB 
finansinėms ataskaitoms taikomos atitinkamos ES direktyvos10. 
 
4.16 EIB grupė kasmet skelbia Rizikos valdymo informacijos atskleidimo ataskaitą, pagal Bazelio bankų 
priežiūros komiteto apibrėžtį dar vadinamą „3 ramsčio ataskaita“. Ataskaitos tikslas – pateikti daugiau 
informacijos apie požiūrį, kurio Grupė laikosi valdydama pagrindines jai kylančias rizikas ir vertindama savo 
kapitalo pakankamumą, finansinį svertą ir likvidumą. Rizikos valdymo informacijos atskleidimo ataskaitoje 
atsižvelgiama ne tik į ES kapitalo reikalavimų reglamentuose nustatytą informacijos atskleidimo tvarką, bet ir į 
Europos bankininkystės institucijos gaires ir nuomones, taip pat į Bazelio bankų priežiūros komiteto standartų 
dokumentus dėl informacijos atskleidimo reikalavimų. Informacijos atskleidimas pagal 3 ramstį viešai pateikiant 
reikšmingą riziką ribojančią informaciją atlieka svarbų vaidmenį skatinant rinkos drausmę. Bendros 3 ramsčio 
sistemos su išsamia ir palyginama riziką ribojančia informacija apibrėžtis ir įgyvendinimas yra svarbus žingsnis 
siekiant sumažinti informacijos asimetriją su riziką ribojančios informacijos vartotojais. 
 
4.17 Išsami informacija apie skolinimąsi rinkose apima finansinius produktus, vykdomas finansavimo 
operacijas ir išleistus vertybinius popierius. Taip pat pateikiama informacija apie obligacijų rinkas, emisijų sąrašai 
su nuorodomis į platinimo cirkuliarus ir skolos vertybinių popierių emisijų programos. 
 
4.18 Informacija apie EIB požiūrį į skolinimosi rinkose veiklą išdėstyta EIB svetainėje, o numatomos pritraukti 
sumos rinkai paskelbiamos pranešimu spaudai ir nurodomos kasmet atnaujinamame trejų metų veiklos plane. 
 
4.19 EIB privalo laikytis rinkose, kuriose platina savo vertybinius popierius, galiojančių teisės aktų. Šalyse, 
kuriose Bankas vykdo veiklą, taikomas bendras reikalavimas nediskriminuoti atskleidžiant finansinę informaciją, 
kuri gali kam nors suteikti nepagrįstą konkurencinį pranašumą sudarant sandorius biržoje. Apskritai EIB sieks 
užtikrinti, kad visa tokio pobūdžio informacija būtų pateikiama vienu metu visais teisės aktuose nustatytais 
tinkamais būdais ir jo svetainėje. Einamąją informaciją apie Banko skolinimosi operacijas skelbia ir finansų 
tarpininkai. 
 
4.20 Pagrindinės informavimo apie skolinimosi operacijas ir apie kitą kapitalo rinkoms svarbią informaciją 
priemonės yra šios: 
• viešai platinami privalomieji dokumentai; 
• EIB svetainė; 
• pagrindinės finansų naujienų agentūros, konkrečiai – „Bloomberg“ ir „Reuters“; 
• naujienų skelbimas per Privalomos informacijos teikimo tarnybą; 
• ryšiams su investuotojais skirtas EIB svetainės puslapis, kuriame orientuojamasi į EIB skolinimosi veiklą, 
taip pat pateikiama medžiaga apie EIB kredito istoriją, įskaitant nuorodas į reitingų ataskaitas. Šiuose svetainės 
puslapiuose pateikiamas EIB, kaip emitento, profilis ir su pagrindiniais skolinimosi operacijų aspektais, įskaitant 
emisijų lenteles ir nuorodas į platinimo cirkuliarus bei vertybinių popierių emisijas, susijusi informacija; 
• EIB grupės metinė ataskaita, kurioje pateikiama išsami informacija apie skolinimo ir skolinimosi kapitalo 
rinkose veiklą, taip pat finansinės ataskaitos. Ji apima ir finansinę ataskaitą, kurioje pristatoma skolinimosi 
operacijų, iždo, užstatų ir likvidumo valdymo metinė apžvalga. Dar vienas metinės ataskaitos dokumentas yra 
statistikos priedas, kuriame išvardijamos kapitalo rinkoje įvykdytos operacijos su obligacijomis; 
• pristatymų dokumentai ir informacijos suvestinės; 

                                                           
10 1986 m. gruodžio 8 d. Direktyva 86/635/EEB, iš dalies pakeista 2001 m. rugsėjo 27 d. Direktyva 2001/65/EB ir 2003 m. birželio 18 d. 
Direktyva 2003/51/EB. 
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• periodiniai naujienų biuleteniai investuotojams apie kapitalo pritraukimo veiklą, klimato ir tvarumo 
obligacijas ir kitus svarbius rinkos pokyčius; 
• pranešimai spaudai apie ypač svarbias arba privalomas skelbti pagal informacijos atskleidimo 
reikalavimus skolinimosi kapitalo rinkose operacijas; 
• kita specializuota informacinė medžiaga apie EIB veiklą kapitalo rinkose; 
• tiesioginiai EIB kontaktai su investuotojų bendruomenės grupėmis susitikimuose (įskaitant 
išvažiuojamuosius pristatymus, telekonferencijas ir konferencijas). 
 
4.21 Viešo obligacijų platinimo dokumentus (platinimo cirkuliarus, prospektus ir (arba) programas) galima 
gauti padavus prašymą. 

 
4.22 Užklausos apie EIB veiklą kapitalo rinkose turėtų būti siunčiamos Ryšių su investuotojais skyriui 
(investor.relations@eib.org). 

 
  

mailto:investor.relations@eib.org
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5. Informacijos atskleidimas 
 

ATSKLEIDIMO PRINCIPAI 
 
5.1 Informacijos atskleidimo prezumpcija: 
a. Gavęs prašymą, EIB privalo pateikti visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus11, išskyrus atvejus, 
kai yra svarbių priežasčių informacijos neatskleisti (žr. skyrių „Išimtys“). 
 
b. Ši politika taikoma nepažeidžiant visuomenės teisės susipažinti su EIB turima informacija ir (arba) 
dokumentais ir laikantis: 
 
i. 1998 m. birželio 25 d. Orhuse (Danija) priimtos Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) 
konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus 
aplinkosaugos klausimais, įgyvendintos Reglamentu (EB) Nr. 1367/2006; EIB skiria ypatingą dėmesį visiems 
prašymams gauti informaciją ir (arba) dokumentus, ypač susijusius su informacija apie aplinką; 
arba 
ii. kitų tarptautinės ir ES teisės aktų arba juos įgyvendinančių ES institucijų dokumentų, taikomų EIB. 
 
5.2 Nediskriminavimas ir vienodas požiūris: Kiekvienas visuomenės narys turi teisę prašyti ir laiku gauti 
informaciją ir (arba) dokumentus iš EIB ir dėl to nepatirti jokių atsakomųjų veiksmų. Svarstydamas tokį prašymą 
pateikti informaciją ir (arba) dokumentus, EIB nediskriminuoja nė vieno pareiškėjo ir niekam nesuteikia išskirtinių 
privilegijų gauti informaciją ir (arba) dokumentus. 
 

IŠIMTYS 
 
5.3 Nors EIB laikosi informacijos atskleidimo ir skaidrumo prezumpcijos politikos, jis taip pat privalo laikytis 
konfidencialumo pagal ES teisės aktus, įskaitant pareigą neatskleisti tokios informacijos, kuriai pagal SESV 339 
straipsnį taikomas įsipareigojimas saugoti profesinę paslaptį, ir pagal asmens duomenų apsaugos teisės aktus. 
Taip pat gali būti taikomi nacionalinės teisės aktai ir bankų sektoriaus standartai, reglamentuojantys verslo 
sutartis ir veiklą rinkoje. Todėl nustatyti tam tikri informacijos ir (arba) dokumentų atskleidimo apribojimai. 
 
Taikydamas informacijos atskleidimo išimtis, EIB, vadovaudamasis šio dokumento 3.7 punktu, deramai 
atsižvelgia į savo specifinį vaidmenį ir veiklą, taip pat į poreikį apsaugoti savo teisėtus interesus ir teisėtus savo 
klientų interesus, taigi ir EIB ir jo klientų ir kitų susijusių partnerių santykių konfidencialumą. Visų pirma pagal šią 
politiką EIB negali atskleisdamas informaciją pažeisti Europos Sąjungos teisės, pavyzdžiui, Piktnaudžiavimo rinka 
reglamento. 
 
5.4 Konkrečiai teisė susipažinti su informacija nesuteikiama, jei ją atskleidus gali būti pažeisti: 
a.  viešieji interesai, susiję su: 
• viešuoju saugumu, 
• tarptautiniais santykiais, 
• Europos Sąjungos, jos institucijų ir organų arba valstybės narės finansų, pinigų ar ekonomine politika, 
• aplinkos, pavyzdžiui, retų rūšių veisimosi vietų, apsauga; 
 
b. asmens privatumas ir neliečiamumas, saugumas ir apsauga, ypač pagal tas ES teisės nuostatas, kurios 
taikomos asmens duomenų apsaugai. 

                                                           
11 Tai reiškia EIB parengtą, gautą ar turimą informaciją ir (arba) dokumentus visose EIB veiklos srityse. 
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5.5 Teisė susipažinti su informacija ir (arba) dokumentais taip pat nesuteikiama, jei jos atskleidimas 
trukdytų apsaugoti fizinio ar juridinio asmens komercinius interesus. 
Toliau pateiktas nebaigtinis pavyzdžių sąrašas iliustruoja dažniausiai pasitaikančius komercinių interesų atvejus: 
• verslo, finansinė, nuosavybės ar kita nevieša informacija ir (arba) dokumentai, sukurti ar gauti EIB; 
• informacija ir (arba) dokumentai, susiję su derybomis, teisiniais dokumentais ir atitinkamu 
susirašinėjimu; 
• informacija ir (arba) dokumentai, kuriems taikomas susitarimas dėl konfidencialumo12 arba dėl kurių 
trečioji šalis turi teisėtų lūkesčių, kad jie nebus atskleisti. 
 
5.6 Teisė susipažinti su informacija ir (arba) dokumentais taip pat nebus suteikta, jei juos atskleidus būtų 
trukdoma apsaugoti: 
• intelektinę nuosavybę; 
• teisminį procesą ir teisines konsultacijas; 

• patikrinimų, tyrimų ir audito tikslą13. 
Su patikrinimais, tyrimais ir auditais susijusios informacijos ir (arba) dokumentų atskleidimas laikomas 
pažeidžiančiu patikrinimų, tyrimų ir auditų tikslo apsaugą. 
Prašymai atskleisti informaciją ir (arba) dokumentus, susijusius su užbaigtais tyrimais, bus vertinami atsižvelgiant 
į visas svarbias kiekvieno atvejo aplinkybes. 
Nepažeisdamas pirmiau minėtų ar kitų šios politikos nuostatų, EIB gali pateikti tyrimų rezultatų santrauką. 
Bet koks informacijos atskleidimas pagal ankstesnes pastraipas vertinamas atsižvelgiant į visas svarbias kiekvieno 
atvejo aplinkybes, visų pirma į šios politikos ir kitų EIB politikos dokumentų nuostatas, poreikį apsaugoti EIB ar 
kitų šalių atliekamų ir būsimų tyrimų veiksmingumą ir tikslą. 
 
5.7 Galimybė susipažinti su EIB vidaus naudojimui parengta arba EIB gauta informacija ir (arba) 
dokumentais, susijusiais su klausimu, dėl kurio atitinkamas EIB organas dar nepriėmė sprendimo, nesuteikiama 
tais atvejais, kai atskleidus tokią informaciją ir (arba) dokumentus labai pakenktų EIB sprendimų priėmimo 
procesui. 

Galimybė susipažinti su informacija ir (arba) dokumentais, kuriuose pateikiamos vidaus naudojimui skirtos 
nuomonės, pareikštos per EIB arba su valstybėmis narėmis ar kitais suinteresuotaisiais subjektais vykstančias 
diskusijas arba preliminarias konsultacijas, nesuteikiama net priėmus sprendimą, jeigu informacijos ir (arba) 
dokumentų atskleidimas labai pakenktų EIB sprendimų priėmimo procesui. 

 
5.8 Išimtys, išdėstytos 5.5, 5.6 ir 5.7 punktuose, taikomos, jeigu nėra viršesnio viešojo intereso atskleisti 
informaciją. Taikant 5.5 punktą ir 5.6 punkto pirmą ir trečią įtraukas laikoma, kad, išskyrus tyrimus, viršesnis 
viešasis interesas egzistuoja, jei prašymas atskleisti dokumentus ir (arba) informaciją yra susijęs su teršalų 
išmetimu į aplinką. 
 
5.9 Jei suteikti informaciją atsisakoma, ypač jei prašoma leisti susipažinti su informacija ir (arba) 
dokumentais, susijusiais su aplinkos apsauga, atsisakymo priežastys turėtų būti vertinamos griežtai, atsižvelgiant 
į viešąjį informacijos atskleidimo interesą ir į tai, ar ši informacija susijusi su teršalų išmetimu į aplinką.  

                                                           
12 Terminas „komerciniai interesai“ apima tokius atvejus (bet ne vien juos), kai EIB sudaro susitarimą dėl konfidencialumo. Komerciniai 
interesai gali būti saugomi ir pasibaigus susitarimo dėl konfidencialumo terminui. Susitarimų dėl konfidencialumo svarba pripažįstama, 
pavyzdžiui, Reglamento (EB) Nr. 1367/2006 15 konstatuojamojoje dalyje, kurioje teigiama, kad sąvoka „komerciniai interesai“ apima 
susitarimus dėl konfidencialumo, sudarytus institucijų ar organų, vykdančių bankų funkcijas. 
13 5.6 punkto trečia įtrauka taikoma patikrinimams, tyrimams ir auditui, įskaitant išsamų atitikties patikrinimą, kuriuos atlieka atitinkamos 
EIB tarnybos, visų pirma tyrimų, audito ir atitikties užtikrinimo skyriai, taip pat kitos atitinkamos trečiosios šalys (pavyzdžiui, Europos kovos 
su sukčiavimu tarnyba (OLAF), Europos prokuratūra (EPPO) arba nacionalinės valdžios institucijos) arba kurie atliekami jų vardu. Trečia ir 
ketvirta pastraipos netaikomos audito ir atitikties užtikrinimo skyrių veiklai. Šiose pastraipose tyrimai laikomi baigtais, kai jie užbaigiami 
neatliekant tolesnių veiksmų ar stebėsenos arba kai tolesni veiksmai ar stebėsena užbaigiami. 
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5.10 Jei kuri nors iš išimčių taikoma tik daliai prašomo dokumento, atskleidžiamos likusios dokumento dalys. 
 
5.11 Dėl trečiųjų šalių informacijos ir (arba) dokumentų14 EIB konsultuojasi su trečiąja (-osiomis) šalimi (-
imis), siekdamas įvertinti, ar taikytinos kokios nors informacijos atskleidimo išimtys, išskyrus atvejus, kai yra 
aišku, kad informacija ir (arba) dokumentas turi arba neturi būti atskleidžiami. 
 
5.12 Valstybė narė arba ES institucija, organas ar agentūra gali reikalauti, kad EIB neatskleistų iš jų gautos 
informacijos ir (arba) dokumentų be išankstinio jų sutikimo, nurodydami nesutikimo priežastis, grindžiamas šios 
politikos 5 skyriuje nustatytomis išimtimis. 
 
5.13 Kartais EIB glaudžiai bendradarbiauja su kitomis tarptautinėmis finansų įstaigomis (TFI) ir dvišalėmis 
Europos plėtros finansavimo institucijomis. Šį bendradarbiavimą jis išplėtė ir pagilino, visų pirma iš dalies arba 
visiškai perdavęs joms projektų vertinimo ir stebėsenos funkcijas. Su tokiais bendrais projektais susijusius 
dokumentus, kuriuos parengė kita TFI ir (arba) dvišalė Europos institucija, gali atskleisti kitos šalys pačios arba 
EIB, gavęs išankstinį atitinkamos kitos TFI ar dvišalės Europos institucijos sutikimą. 
 
5.14 EIB atskleidžia tam tikrą apibendrintą informaciją apie investuotojų veiklą. Atsižvelgiant į šioje politikoje 
nustatytas išimtis, konfidenciali informacija apie individualius investuotojus ar bankus nebus atskleidžiama. Vis 
dėlto EIB sieks, kai tik bus įmanoma, skatinti skaidrumą srityse, susijusiose su jo vertybinių popierių emisijomis. 
 
5.15 Išimtys taikomos tik tol, kol tokia apsauga pateisinama dokumento turiniu. Išimtys gali būti taikomos 
ne ilgiau kaip 30 metų. Po 30 metų dokumentas gali būti vertinamas iš naujo, siekiant nuspręsti dėl jo perkėlimo 
į viešąjį archyvą. Kai dokumentams išimtys taikomos dėl asmens duomenų arba fizinių ar juridinių asmenų 
komercinių interesų, įskaitant intelektinę nuosavybę, apsaugos, išimtys, jei reikia, gali būti taikomos ir šiam 
laikotarpiui pasibaigus. Apskritai EIB saugo informaciją tik iki nustatytos jos saugojimo pabaigos. 
 

PRAŠYMŲ SUTEIKTI INFORMACIJĄ TVARKYMO PROCEDŪRA 
 
Visuomenės prašymų susipažinti su informacija tvarkymo procedūra EIB yra tokia: 
 
5.16  Pageidautina, kad prašymai susipažinti su informacija būtų siunčiami raštu EIB informacijos centrui 
(infodesk@eib.org). Be to, juos galima siųsti bet kuriuo EIB pašto adresu, įskaitant EIB išorės biurus. 
 
5.17 Pareiškėjas neprivalo nurodyti prašymo priežasčių. 
 
5.18 Prašymai susipažinti su informacija teikiami raštu, kad juos būtų galima registruoti, tvarkyti ir teikti 
ataskaitas pagal šios politikos nuostatas. EIB darbuotojai gali neoficialiai atsakyti į žodinius prašymus. 
 
5.19 Jeigu prašymas yra nepakankamai tikslus arba iš jo negalima nustatyti prašomo dokumento ar 
informacijos, pareiškėjo prašoma prašymą patikslinti. 
 
5.20 Jei prašomą informaciją ir (arba) dokumentą EIB arba jo partneriai jau yra paskelbę viešai, EIB gali 
įvykdyti savo pareigą leisti susipažinti informuodamas pareiškėją, kaip gauti informaciją ir (arba) dokumentą15. 
 
5.21 Jeigu prašoma leisti susipažinti su labai ilgu dokumentu ar labai dideliu skaičiumi dokumentų arba jei 
informacija negali būti pateikiama iš karto arba ją sudėtinga surinkti, EIB gali neoficialiai pasitarti su pareiškėju, 
kad rastų teisingą sprendimą. 
  

                                                           
14 Tai apima įvairią informaciją ir (arba) dokumentus tiek iš trečiųjų šalių, tiek iš EIB. 
15 Pavyzdžiui, EIB gali nurodyti tinklalapio, kuriame paskelbta informacija ir (arba) dokumentas, saitą. 

mailto:infodesk@eib.org
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5.22 Į prašymus atsakoma nedelsiant, bet kuriuo atveju – ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo 
gavimo. 
 
5.23 Išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, jei prašymas susijęs su labai ilgu dokumentu arba jei informacija negali 
būti pateikiama iš karto ar ją sudėtinga surinkti, terminas gali būti pratęsiamas, o pareiškėjas apie tai 
informuojamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo16. 
 
5.24 Vis dėlto EIB stengiasi į tokius sudėtingus prašymus atsakyti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo 
prašymo gavimo. 
 
5.25 Jei, siekdamas apsaugoti šia politika saugomus interesus, EIB negali atskleisti visos ar dalies prašomos 
informacijos, nurodoma priežastis ar priežastys, kodėl tokia informacija negali būti suteikta, o pareiškėjas 
informuojamas apie teisę savanoriškai paduoti kartotinį prašymą ar skundą. 
 
5.26 Informacija teikiama turima versija ir forma arba, jei įmanoma, ta forma, kuri atitinka konkrečius 
pareiškėjo poreikius. 
 
5.27 Visuomenės nariai, kurie EIB rašo viena iš oficialiųjų ES kalbų, turi teisę gauti atsakymą ta pačia kalba. 
 
5.28  Iš pareiškėjo gali būti reikalaujama padengti tik kopijų parengimo ir išsiuntimo išlaidas. Taikomas 
mokestis negali viršyti faktinių šių kopijų parengimo ir išsiuntimo išlaidų. 
 
5.29  Prašymai tvarkomi laikantis asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis taisyklių, nustatytų ES 
teisėje17. 
 
5.30 EIB pasilieka teisę neatsakyti į perteklinį arba pasikartojantį prašymą. Tas pats taikoma prašymams, 
kurie yra akivaizdžiai nepagrįsti, piktavališki ar pateikti komerciniais tikslais. 
 
5.31 Jeigu padavus pradinį prašymą gaunamas visiškai ar iš dalies neigiamas atsakymas, pareiškėjas gali per 
15 darbo dienų nuo EIB atsakymo gavimo paduoti kartotinį prašymą ir paprašyti EIB persvarstyti savo sprendimą. 
Be to, pareiškėjas gali per vienus metus nuo EIB atsakymo gavimo paduoti skundą Skundų nagrinėjimo skyriui. 
 
5.32 Savanorišką kartotinį prašymą EIB generalinis sekretorius tvarko pagal pirmiau išdėstytas nuostatas (žr. 
5.23–5.25 punktus). 
 
5.33 Visiško arba dalinio atmetimo po kartotinio prašymo atveju EIB informuoja pareiškėją apie jam 
prieinamas teisių gynimo priemones, t. y. skundo pateikimą Skundų nagrinėjimo skyriui arba bylos prieš EIB 
iškėlimą Europos Sąjungos Teisingumo Teisme. 
 
5.34 Jeigu per nustatytą terminą EIB nepateikia atsakymo, tai laikoma neigiamu atsakymu, o pareiškėjas įgyja 
teisę paduoti skundą EIB skundų nagrinėjimo skyriui arba iškelti bylą prieš EIB Teisingumo Teisme.  

                                                           
16 Ilgesnio priimtino laiko gali reikėti, pavyzdžiui: i) kai prašymas arba prašoma informacija ir (arba) dokumentai yra ne EIB darbo kalbomis 
(anglų ir prancūzų); ii) siekiant užbaigti konsultacijas su trečiosiomis šalimis; iii) kai prašymas susijęs su dideliu informacijos ir (arba) 
dokumentų kiekiu arba istorine informacija ir (arba) dokumentais. EIB informuos pareiškėją apie vėlavimą ir jo priežastis. 
17 Žr. pirmiausia Reglamentą (ES) 2018/1725. 
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6. Skundų ir apeliacinių skundų teikimo nuostatos 
 
Šiame skyriuje pateikiamas išsamus su šia politika susijusių teisių gynimo priemonių sąrašas. 
 

SKUNDŲ NAGRINĖJIMO SKYRIUS 
 
6.1 Skundų nagrinėjimo nuostatos išdėstytos EIB grupės skundų nagrinėjimo politikoje18, kurioje 
pripažįstama visuomenės narių teisė pateikti skundą dėl įtariamo netinkamo EIB administravimo ir visuomenei 
suteikiama priemonė, leidžianti alternatyviai ir iš anksto spręsti ginčus. 
 
6.2 Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kaltinantis EIB grupę netinkamu administravimu, įskaitant jos 
Skaidrumo politikos nesilaikymą, gali pateikti skundą EIB grupės skundų nagrinėjimo skyriui per vienus metus 
nuo tos dienos, kai skundo pateikėjas pagrįstai sužinojo faktus, kuriais grindžiamas kaltinimas. 
 
6.3 Vadovaujantis skundų nagrinėjimo politika, EIB grupės skundų nagrinėjimo skyrius negali nagrinėti 
skundų, kurie jau buvo paduoti kitoms administracinėms ar teisminėms tyrimų tarnyboms arba juos jau 
išnagrinėjo kitos administracinės ar teisminės tyrimų tarnybos. 
 

EUROPOS OMBUDSMENAS 
 
6.4 Jei ES piliečiai ar bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, gyvenantis ar turintis registruotą buveinę ES 
valstybėje narėje, yra nepatenkinti EIB skundų nagrinėjimo skyriui paduoto skundo nagrinėjimo rezultatu ir 
nepriklausomai nuo to, ar šis rezultatas tiesiogiai susijęs su įtariamu netinkamu administravimu, jie gali pateikti 
skundą Europos ombudsmenui pagal SESV 228 straipsnį. Pagal EIB ir Europos ombudsmeno pasirašytą susitarimo 
memorandumą Europos ombudsmenas įsipareigoja sistemingai naudotis įgaliojimu savo iniciatyva nagrinėti 
paduotus skundus prieš EIB, kai vienintelė priežastis, trukdanti atlikti tyrimą, yra ta, kad skundo pateikėjas nėra 
Europos Sąjungos pilietis arba fizinis ar juridinis asmuo, gyvenantis ar turintis registruotą buveinę Europos 
Sąjungoje. 
 

ORHUSO KONVENCIJOS ATITIKTIES KOMITETAS 
 
6.5 Bet kuris visuomenės narys turi teisę Orhuso konvencijos atitikties komitetui teikti pranešimus prieš 
Europos Sąjungą dėl įtariamo Konvencijos nesilaikymo19. 
 

EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMAS 
 
6.6 EIB sprendimas dėl kartotinio prašymo gali būti skundžiamas ir Teisingumo Teismui pagal atitinkamas 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas, ypač jos 263 ir 271 straipsnius. Priimdami sprendimą apskųsti 
EIB Teisingumo Teismui, suinteresuotieji subjektai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad teisminis skundas gali užkirsti 
kelią pasinaudoti kitomis ginčų sprendimo priemonėmis, pavyzdžiui, galimybe kreiptis į EIB skundų nagrinėjimo 
skyrių ir į Europos ombudsmeną. 
  

                                                           
18 https://www.eib.org/en/publications/complaints-mechanism-policy  
19 Daugiau informacijos apie Orhuso konvencijos atitikties komitetą žr. https://unece.org/env/pp/cc.  

https://www.eib.org/en/publications/complaints-mechanism-policy
https://unece.org/env/pp/cc
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7. Suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas ir viešos konsultacijos 
 

SUINTERESUOTŲJŲ SUBJEKTŲ DALYVAVIMO PRINCIPAI 
 
7.1 Pagrindinis EIB suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo principų tikslas – užtikrinti, kad suinteresuotieji 
subjektai būtų išklausyti ir kad būtų tinkamai atsižvelgta į jiems rūpimus klausimus. Politikos lygmeniu EIB 
įtraukia suinteresuotuosius subjektus rengdamas konsultacijas, įskaitant viešas konsultacijas, ir organizuodamas 
praktinius mokymus, konferencijas, seminarus ir kitus susitikimus bei renginius. 
 
7.2 EIB skatina skaidrumą, nes tai yra būdas stiprinti savo atskaitomybę. Todėl EIB siekia ne tik 
paprasčiausiai atskleisti standartinę informaciją ir užtikrinti tik vienakryptį informacijos srautą, bet ir pateikti 
suinteresuotiesiems subjektams reikalingą informaciją. Taip EIB teigiamai prisideda prie savo veiklos kokybės 
gerinimo. Siekiant tokio skaidrumo būtinas nuolatinis EIB ir suinteresuotųjų subjektų dialogas dėl informacijos 
teikimo. 
 
7.3 EIB suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas grindžiamas geriausia praktika, kuria siekiama didinti abipusį 
supratimą, spręsti suinteresuotųjų subjektų problemas ir atitinkamai koreguoti savo veiklą, mažinti galimą 
atotrūkį tarp lūkesčių, politikos ir praktikos ir siekti didesnio EIB politikos ir praktikos nuoseklumo ir 
atskaitomybės. 
 
7.4 EIB laikosi žmogaus teisių, įskaitant teisę gauti informaciją, teisę dalyvauti ir teisę į teisių gynimą. 
Atsižvelgiant į tai, suinteresuotieji subjektai turi turėti galimybę laisvai bendrauti su EIB ir jo projektų rengėjais, 
teikti atsiliepimus, oponuoti ir reikšti susirūpinimą. Todėl EIB netoleruoja bauginimo ar represijų, susijusių su EIB 
finansuojama veikla, ir imasi reikiamų veiksmų, kai (ir jei) būtina. 
 
7.5 EIB darbuotojų, koordinuojančių EIB bendradarbiavimą su suinteresuotaisiais subjektais instituciniu 
lygmeniu, kontaktiniai duomenys skelbiami EIB interneto svetainėje. 
 

SUINTERESUOTŲJŲ SUBJEKTŲ DALYVAVIMAS VYKDANT PROJEKTUS 
 
7.6 Suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas projektų lygmeniu, įskaitant informacijos atskleidimą, 
prasmingas konsultacijas ir galimybę teikti skundus, reglamentuojamas atitinkamomis ES teisės nuostatomis ir 
EIB aplinkosaugos ir socialiniais standartais20, kuriais patvirtinamas EIB įsipareigojimas laikytis suinteresuotųjų 
subjektų dalyvavimo principų ir skatinama, kad projektų rengėjai, rengdami, įgyvendindami ir stebėdami 
projektus, laikytųsi gerosios praktikos. 
 
7.7 Pagrindinė atsakomybė už vietos suinteresuotųjų subjektų informavimą ir dalyvavimą projekte tenka 
projekto rengėjui ir (arba) paskolos gavėjui. EIB remia jų pastangas pagal EIB aplinkosaugos ir socialinius 
standartus. 
 
7.8 EIB vertina konstruktyvų dialogą su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, kai atlieka išsamų 
patikrinimą, ir skatina jų dalyvavimą atitinkamuose sprendimų priėmimo procesuose. Bendradarbiavimas su 
suinteresuotaisiais subjektais gali prisidėti prie projekto teisėtumo didinimo, o jų pasitikėjimas, žinios ir vietos 
reikalų supratimas gali padėti gerinti projekto rezultatus ir sumažinti riziką. 
  

                                                           
20 Žr. EIB aplinkosaugos ir socialinį standartą Nr. 10 dėl suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo. 
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7.9 Jei manoma, kad tai būtina, EIB gali susitikti su suinteresuotaisiais subjektais per projekto rengėją ir 
(arba) paskolos gavėją arba bendradarbiaudamas su jais, kad geriau suprastų jų problemas, susijusias su 
konkrečiu projektu. Bendradarbiavimas su nacionaliniais suinteresuotaisiais subjektais gali vykti įvairiais 
kanalais, įskaitant partnerių ES institucijų delegacijas, esančias EIB veiklos šalyse. Diskusijos su nacionaliniais 
suinteresuotaisiais subjektais paprastai kiekvienoje šalyje vyksta skirtingai, o EIB jas laiko priemone prisitaikyti 
prie projekto specifikos. 
 
7.10 EIB yra pasirengęs ieškoti naujų bendradarbiavimo su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
galimybių, jei yra didesnė rizika dėl projekto galimo poveikio aplinkai ir socialiniams aspektams, įskaitant 
žmogaus teises. 
 

VIEŠOS KONSULTACIJOS 
 
7.11 EIB įsipareigoja savanoriškai konsultuotis su visuomene dėl pasirinktos politikos. Šios konsultacijos 
suteikia galimybę išorės suinteresuotiesiems subjektams ir EIB darbuotojams dalyvauti rengiant ir peržiūrint 
politikos dokumentus ir taip prisidėti prie jų kokybės ir patikimumo. Prieš pateikdamas atitinkamą politikos 
dokumentą EIB Direktorių valdybai (arba, jei reikia, Valdymo komitetui), EIB paprastai organizuoja vieno raundo 
viešų konsultacijų ciklą. Konsultacijų laikotarpis – mažiausiai 45 darbo dienos. EIB taip pat gali nuspręsti 
organizuoti antrą viešų konsultacijų raundą, kuris trunka mažiausiai 20 darbo dienų, ir (arba) viešą susitikimą (-
us) su suinteresuotaisiais subjektais konsultacijų laikotarpiu. Pasibaigus konsultacijoms ir likus ne mažiau kaip 15 
darbo dienų iki atitinkamo valdymo organo patvirtinimo, galutinis politikos teksto projektas skelbiamas EIB 
svetainėje kartu su konsultacijų ataskaitos projektu, suinteresuotųjų subjektų pateiktais dokumentais ir 
pagrįstomis EIB pastabomis dėl jų indėlio. 

 
7.12 Suinteresuotieji subjektai apie būsimas viešas konsultacijas informuojami EIB svetainėje ir, jei įmanoma, 
tiesiogiai elektroniniu paštu. Konsultacijų tvarkaraštis ir su kiekviena konsultacija susiję kontaktiniai duomenys 
taip pat skelbiami interneto svetainėje 
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8. Skaidrumo skatinimas 
 
8.1 Silpnas valdymas, korupcija ir skaidrumo stoka kai kuriuose regionuose, kuriuose EIB vykdo veiklą, yra 
didžiausios problemos, trukdančios ekonominei ir socialinei raidai. EIB aktyviai skatina skaidrumą ir gerą valdymą 
savo finansuojamuose projektuose, įmonėse, kuriose jis dalyvauja, ir apskritai santykiuose su savo partneriais. 
 
8.2 EIB taip pat yra tvirtai įsipareigojęs skatinti skaidrumą kapitalo rinkose, kuriose siūlomos jo obligacijos. 
 
8.3 Projektų rengėjai ir (arba) paskolų gavėjai bei kofinansuotojai supažindinami su šios politikos principais 
ankstyvajame diskusijų etape. EIB skatina projektų rengėjus ir (arba) paskolų gavėjus ir kitas susijusias šalis viešai 
skelbti aplinkosauginę ir socialinę informaciją apie EIB finansuojamus projektus, atvirai ir skaidriai informuoti 
apie savo santykius ir susitarimus su EIB ir veikloje, susijusioje su finansuojamais projektais, laikytis šioje 
politikoje išsamiai išdėstytų skaidrumo principų. Tai turėtų būti daroma nepažeidžiant teisėtų EIB ir kitų trečiųjų 
šalių interesų, taip pat taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų. 
 
8.4 EIB palaiko glaudžius ryšius su kitomis ES ir tarptautinėmis institucijomis ir organais, kad galėtų stebėti 
pokyčius skaidrumo ir informacijos sklaidos srityje ir keistis nuomonėmis šia tema, siekdamas nuolat tobulinti 
savo politiką ir praktiką. Be to, informacijos atskleidimo ir skaidrumo klausimus Bankas sprendžia palaikydamas 
nuolatinį dialogą su visais suinteresuotaisiais subjektais. 
 
8.5 EIB taip pat dalijasi informacija ir (arba) dokumentais apie savo veiklą, įskaitant informaciją apie 
projektus, su Europos Sąjungos institucijomis, įstaigomis ir agentūromis, taip pat atitinkamomis 
viršvalstybinėmis organizacijomis ir lygiavertėmis įstaigomis pagal jų atitinkamus įgaliojimus. Tai gali būti tam 
tikrų kategorijų duomenys, susiję su EIB projektais ir finansavimu. Jei įmanoma, šie duomenys pateikiami 
apibendrinti arba nuasmeninti. 
 
8.6 EIB ir toliau stengsis didinti savo veiklos skaidrumą, atskaitomybę, gerinti valdymą ir pirmauti kaip 
skaidri ir atsakinga įstaiga. 
 
SU KLIMATU SUSIJUSIOS FINANSINĖS INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO DARBO GRUPĖ (TCFD) 
 
8.7 EIB palaiko Su klimatu susijusios finansinės informacijos atskleidimo darbo grupės (TCFD) 
rekomendacijas21, kurių tikslas – pasiekti, kad su klimatu ir aplinka susijęs informacijos atskleidimas būtų 
patikimas ir nuoseklus tarptautiniu mastu. Visi EIB veiksmai klimato srityje rodo jo įsipareigojimą valdyti klimato 
riziką, užtikrinti skaidrumą ir atskaitomybę. Tai atsispindi ir EIB klimato strategijoje. EIB pripažįsta, kad jei TCFD 
sistema būtų plačiai priimta, ji suteiktų pagrindą pagerinti gebėjimą tinkamai reaguoti į su klimatu susijusią riziką 
ir galimybes. 
 
GAVYBOS PRAMONĖS SKAIDRUMO INICIATYVA 
 
8.8 EIB yra įsitikinęs, kad daug gamtos išteklių turinčiose šalyse kova su korupcija didinant skaidrumą ir 
keliant atskaitingumo lygį gavybos pramonėje yra pagrindinis veiksnys remiant ekonomikos plėtrą, mažinant 
skurdą ir siekiant politinio stabilumo. Patvirtinęs Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvą (GPSI), EIB įsipareigojo 
remti šios iniciatyvos darbus daug gamtos išteklių turinčiose Europos Sąjungai nepriklausančiose šalyse, kuriose 
EIB vykdo veiklą, ypač dirbdamas su savo finansuojamų projektų rėmėjais, kad būtų daugiau skaidrumo ir 
nuoseklumo ataskaitose apie mokėjimus projektų lygmeniu. Kartu EIB ir toliau skatins šią iniciatyvą 
bendraudamas su vyriausybėmis ir nacionalinėmis valdžios įstaigomis ir ragins jas perimti Gavybos pramonės 
skaidrumo iniciatyvos principus ataskaitų rengimo ir informacijos apie gavybos pramonės pajamas viešinimo 
srityse. Be to, savo veiksmus EIB pritaikys prie teisės aktų dėl gavybos pramonės sektoriuje veiklą vykdantiems 
subjektams taikomų skaidrumo reikalavimų pokyčių. 
 

                                                           
21 https://www.fsb-tcfd.org/  

https://www.fsb-tcfd.org/
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TARPTAUTINĖ PARAMOS SKAIDRUMO INICIATYVA 
 
8.9 Remdamasis savo įsipareigojimu nuolat tobulinti skaidrumo ir atskaitomybės standartus ir užtikrinti, 
kad jo darbas besivystančiose šalyse atitiktų aukščiausius tarptautiniu mastu sutartus skaidrumo standartus, EIB 
įgyvendina tarptautiniu lygiu priimtą Tarptautinės paramos skaidrumo iniciatyvos standartą dėl informacijos 
apie paramą ir plėtros finansavimą skelbimo. 
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9. Atsakomybė 
 
9.1 Kadangi pagal EIB darbo tvarkos taisykles Skaidrumo politikos tvirtinimas priskiriamas Direktorių 
valdybos kompetencijai, jos vykdymo priežiūra ir įgyvendinimas tenka EIB Valdymo komitetui. Atsakomybė 
paskirstyta visoje organizacijoje, kad politikos uždaviniai atsispindėtų tiksluose ir veikloje visuose organizacijos 
lygmenyse. 
 
9.2 Skaidrumo politikai įgyvendinti visoje organizacijoje skiriama išteklių. Visuose organizacijos lygmenyse 
paskirti darbuotojai yra mokomi tvarkyti skaidrumo ir informacijos atskleidimo reikalus, palaikyti dialogą su 
suinteresuotaisiais subjektais ir kitų susijusių dalykų. Organizacijoje užtikrinami ekspertų ištekliai, veiklos 
rekomendacijos ir mokymai skaidrumo klausimais. 
 
9.3 Bent kartą per penkerius metus EIB apsvarstys šios politikos peržiūros, įskaitant konsultacijas su EIB 
grupės suinteresuotaisiais subjektais, poreikį. Be to, bet kuriuo metu gali būti daromi reikiami pakeitimai, jeigu 
pasikeistų ES politika, skaidrumo ir informacijos atskleidimo teisinis pagrindas ar EIB politika ir procedūros ir šią 
politiką reikėtų priderinti prie pokyčių, ir bet kokie kiti pakeitimai, kurie, EIB nuomone, yra reikalingi ir tinkami. 
 
9.4 EIB kasmet skelbia praėjusių kalendorinių metų ataskaitą apie šios politikos įgyvendinimą22. Ataskaitoje 
pateikiama informacija apie projektų santraukų skelbimą, palaipsnį EIB viešojo registro pildymą, informacijos ir 
(arba) dokumentų atskleidimo prašymų pagal šią politiką nagrinėjimą, su šia politika susijusius skundus ir 
apeliacijas, taip pat kitą svarbią skaidrumo skatinimo veiklą, jei tokia veikla vykdoma. 
 

 
  

                                                           
22 EIB skelbia metinę ataskaitą apie skundus, paduotus pagal skundų nagrinėjimo tvarką. Europos ombudsmenui paduoti skundai taip pat 
skelbiami ombudsmeno svetainėje ir jo metinėje ataskaitoje. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Orhuso konvencijos atitikties komiteto 
priimti sprendimai taip pat skelbiami jų svetainėse. 
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