
Norādījumi projektu virzītājiem 
un partneriem par EIB grupas 
pārredzamības politiku
1. Ievads

Eiropas Investīciju bankai ir pārskatāmības politika, kas atbilst ES pārskatāmības prasībām un starptautiskajai 
paraugpraksei. Šī politika ir pieejama visās ES oficiālajās valodās EIB tīmekļa vietnē1. 

EIB kā Eiropas Savienības bankai un ES iestādei ir īpaša atbildība būt pēc iespējas atklātākai un pārskatāmākai 
attiecībā pret ES pilsoņiem un sabiedrību kopumā. EIB kā finanšu iestādei arī jāsaglabā savu klientu, līdzfinansētāju, 
ieguldītāju un citu attiecīgo trešo pušu paļāvība un uzticība.

Politika nosaka EIB grupas pieeju pārskatāmībai un ieinteresēto personu iesaistīšanās principiem. Tajā ir noteikti 
pamatprincipi, kuri attiecas uz EIB grupu kopumā, un sīki izstrādāti noteikumi, kuri attiecas tikai uz EIB.

Šī politika sniedz sabiedrībai tiesības pieprasīt piekļuvi visai EIB rīcībā esošajai informācijai un dokumentiem. 
Tajā pašā laikā tā nodrošina, ka tiek aizsargāta konfidenciālā informācija, kas ir EIB rīcībā.

EIB grupa ir apņēmusies ievērot cilvēktiesības visās savās darbībās. EIB grupa saskaņā ar tās pārskatāmības politiku 
nepieļauj nekāda veida represijas pret personām vai organizācijām par to tiesību izmantošanu.

2. Šo norādījumu mērķis

Šo norādījumu mērķis ir informēt projektu virzītājus, aizņēmējus un līdzfinansētājus par pārskatāmības politikas 
principiem un galvenajiem noteikumiem, kā arī to praktisko piemērošanu attiecībā uz informāciju, ko EIB sagatavo 
vai saņem saistībā ar tās darbībām.

EIB aktīvi veicina pārskatāmību un labu pārvaldību tās finansētajos projektos, uzņēmumos, kuros tā ir iesaistījusies, 
un attiecībās ar tās darījumu partneriem kopumā. Tāpēc ir svarīgi, lai EIB projektu virzītāji un partneri iepazītos ar 
politikas galvenajiem principiem un, ja nepieciešams, sadarbotos ar EIB to īstenošanā.

1.  https://www.eib.org/en/publications/eib-group-transparency-policy-2021
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EIB rosina projektu virzītājus, aizņēmējus un citas kompetentās puses darīt sabiedrībai pieejamu 
vides un sociālo informāciju par EIB finansētajiem projektiem, būt atklātiem un pārskatāmiem 
attiecībā uz jautājumiem, kas skar to attiecības un vienošanās ar EIB, un finansēto projektu ietvaros 
ievērot pārskatāmības principus, kas detalizēti izklāstīti politikā. Tas būtu jādara, neskarot EIB un citu 
trešo pušu likumīgās intereses, kā arī saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem.

Šie norādījumi nesniedz pilnīgu un visaptverošu pārskatu par politiku. Tie neattiecas uz ziņošanas 
pienākumiem vai ar informācijas atklāšanu saistītām prasībām, kas var izrietēt no citiem 
starptautiskiem, ES vai valstu regulējumiem. Norādījumi ir sagatavoti tikai informatīviem nolūkiem 
un neietekmē trešo personu tiesības vai pienākumus. 

Projektu virzītāji un partneri tiek aicināti iepazīties ar politiku, lai iegūtu pilnīgu informāciju, un 
sazināties ar EIB, cenšoties iegūt autoritatīvus norādījumus par to.

3. Politikas pamatojums

•  ES iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru atklātības princips ir noteikts Līgumā par Eiropas 
Savienību (LES) un Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD), jo īpaši LES 1. pantā un 
LESD 15. panta 1. punktā.

•  Turklāt, tā kā banka ir ES iestāde, tai arī attiecīgajos gadījumos jāievēro Regula (EK) Nr. 1367/2006 
par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, 
sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides 
jautājumiem. 

•  EIB grupa ir attiecīgi pieņēmusi pārskatāmības politiku, kas šo tiesisko regulējumu īsteno praksē 
grupas noteikumos un procedūrās.

4. Politikas saturs

•  Pārskatāmības politika ir balstīta uz atvērtības principiem, nodrošinot uzticamību un 
aizsargājot sensitīvu informāciju, kā arī atspoguļojot vēlmi ieklausīties un iesaistīties.

•  Politikā ir aprakstīta informācija, ko banka regulāri publicē savā tīmekļa vietnē (sk. 4.1. sadaļu tālāk). 
Politika sniedz sabiedrībai tiesības pieprasīt piekļuvi EIB rīcībā esošajai informācijai un dokumentiem, 
kā arī tajā aprakstīta kārtība, kādā tas darāms (sk. 4.2. apakšsadaļu tālāk). Turklāt tajā ir aprakstīta 
bankas vispārējā pieeja pārskatāmībai, ieinteresēto personu iesaistīšanai un sabiedriskajai 
apspriešanai, kā arī sabiedrībai pieejamie sūdzību izskatīšanas un pārsūdzības mehānismi.

4.1. Informācijas publicēšana

•  Lai atbalstītu un veicinātu pārskatāmības principa ievērošanu, EIB ir pilnībā apņēmusies regulāri 
un savlaicīgi publicēt precīzu informāciju par tās lomu, politikas virzieniem un darbībām, jo 
īpaši tās tīmekļa vietnē (www.eib.org). 
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•   Jo īpaši EIB publicē kopsavilkumus par projektiem, kuru finansēšanu tā izskata. Tie tiek publicēti, 
kad EIB sarunās ar projekta virzītāju ir sasniegusi pietiekamu progresu, lai sāktu projekta 
novērtēšanu. Šis solis tiek īstenots, pirms finansēšanas priekšlikumu iesniedz apstiprināšanai 
EIB Direktoru padomei.

•   Ierobežots projektu kopsavilkumu skaits var netikt publicēts pirms Direktoru padomes 
apstiprinājuma un dažos gadījumos arī pirms finanšu līguma parakstīšanas, lai aizsargātu 
pamatotas intereses, kas balstītas uz politikas 5. nodaļā noteiktajiem informācijas atklāšanas 
izņēmumiem (sk. šo norādījumu nākamo sadaļu).

•   Pēc līguma parakstīšanas projekta kopsavilkumam tiek pievienots Papildināmības un ietekmes 
paziņojums (Additionality and Impact Statement, AIS), kurā ir apkopota informācija par to, kā EIB 
nodrošina papildināmību un ietekmi ar tās finansēto projektu starpniecību.

•   Arī EIB rīcībā esošā vides informācija kļūst pieejama pēc iespējas agrāk projekta īstenošanas 
cikla laikā, izmantojot EIB publisko reģistru, ko EIB ir izveidojusi savā tīmekļa vietnē 
(https://www.eib.org/en/registers/index.htm).

•   Pēc 30 gadiem dokumenti tiek pārskatīti, lai iekļautu tos arhīvā, kam ir publiska piekļuve. Parasti 
informācija atrodas EIB rīcībā tikai līdz tās saglabāšanas termiņa beigām.  

4.2. Informācijas publiskošana

•  EIB regulāri saņem sabiedrības pieprasījumus atklāt informāciju (piemēram, no pilsoņiem, 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām vai akadēmiskajām aprindām), kas tiek apstrādāti saskaņā 
ar pārskatāmības politiku. Daži no šiem pieprasījumiem ir saistīti ar informāciju un dokumentiem, 
ko iesniedz bankas klienti vai partneri un/vai kas attiecas uz viņu darbību.

•  Politika ir balstīta uz “atklātuma prezumpcijas” principu (5.1. pants). Tas nozīmē, ka visu 
informāciju un dokumentus, kas ir EIB rīcībā, var principā atklāt sabiedrības ieinteresētajām 
pusēm pēc pieprasījuma.

•  Tomēr banka ievēro savu darījumu partneru konfidencialitāti un neizpaudīs informāciju, 
kas apdraudētu likumīgo interešu aizsardzību vai pārkāptu dienesta noslēpuma pienākumu vai 
ES tiesību aktus (piemēram, tirgus ļaunprātīga izmantošana). 

•  Jo īpaši politikā ir noteikti izņēmumi, kas kalpo, lai aizsargātu pamatotas intereses, kuras varētu 
tikt apdraudētas, atklājot pieprasīto informāciju (sk. politikas 5. sadaļu).

•  Piemēram, banka neatklās nekādu informāciju, kas apdraudētu:

  –   projekta virzītāja vai jebkuras citas trešās personas komerciālās intereses (5.5. pants).  
Piemēram, minētā informācija var ietvert uzņēmējdarbības, finanšu, patentētu vai citu 
nepublisku informāciju/dokumentus, ko izveidojusi vai saņēmusi EIB, informāciju/dokumentus 
saistībā ar sarunām, juridisko dokumentāciju un ar to saistīto saraksti vai informāciju/dokumentus, 
uz kuriem attiecas konfidencialitātes līgums vai attiecībā uz kuriem trešajai personai ir tiesiska 
paļāvība, ka tie netiks atklāti; 

  –  projekta virzītāja vai jebkuras citas trešās personas intelektuālo īpašumu (5.6. pants).
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•  Iepriekšējās aizzīmes ir piemērojamas, ja vien attiecīgās informācijas atklāšana nav saistīta 
ar sevišķi svarīgām sabiedrības interesēm. Tiek uzskatīts, ka sevišķi svarīgas sabiedrības 
intereses pastāv, piemēram, gadījumos, kad pieprasītā informācija attiecas uz emisijām 
vidē (piem., gāzēm un daļiņām, kuras nonāk gaisā vai kuras emitē dažādi avoti). Tāpēc šādu 
informāciju principā atklāj pēc pieprasījuma.

•  Iepriekš minētais attiecas arī uz informāciju un dokumentiem, ko iesniegusi vai sagatavojusi 
trešā persona un kas ir EIB rīcībā. Pirms lēmuma pieņemšanas par pieprasītās informācijas vai 
dokumenta atklāšanu, banka apspriežas ar ieinteresētajām personām, lai noskaidrotu, vai 
ir piemērojams kāds izņēmums attiecībā uz atklāšanu (ja vien nav skaidrs, ka dokumentu 
vai informāciju var vai nevar atklāt (5.11. pants)).

•  Šādos gadījumos projektu virzītājus un partnerus lūdz informēt EIB par to, kurām pieprasīto 
dokumentu daļām, viņuprāt, ir piemērojams kāds no EIB pārskatāmības politikas izņēmumiem 
attiecībā uz atklāšanu, un sniegt pamatojumu, norādot kaitējumu, kas var tikt nodarīts, ja 
informācija tiktu atklāta. Ja atbilde netiks sniegta noteiktajā termiņā, EIB pieņems lēmumu par 
informācijas atklāšanu, pamatojoties uz politikas noteikumiem.

•  EIB jāsniedz atbilde uz pieprasījumiem atklāt informāciju 15 darba dienu laikā pēc to  
saņemšanas (5.22. pants). Izņēmuma gadījumos, piemēram, ja informācijas atklāšanas pieprasījums 
ir sarežģīts un atbildi nevar sniegt iepriekš minētajā termiņā (piemēram, ja pieprasījums attiecas 
uz ļoti garu dokumentu, informācija nav viegli pieejama un /vai ir sarežģīti salīdzināma), EIB 
cenšas atbildēt uz informācijas atklāšanas pieprasījumu ne vēlāk kā 30 darba dienu laikā pēc tā 
saņemšanas (5.24. pants).

Projektu virzītāji un partneri, kuri saņem informāciju vai atklāšanas pieprasījumu attiecībā uz EIB 
dokumentu vai kuriem ir papildu jautājumi par EIB pieeju pārskatāmībai, tiek aicināti sazināties ar EIB, 
izmantojot EIB informācijas dienestu (infodesk@eib.org), vai ar viņu tiešo EIB partneru (piemēram, 
attiecīgais aizdevuma izsniegšanas speciālists) starpniecību.

Projektu virzītāji un partneri, kuri arī vispārīgāk interesējas par piekļuvi informācijai, sabiedrības 
līdzdalību lēmumu pieņemšanā un tiesu iestāžu pieejamību vides jautājumos, tiek aicināti iepazīties arī 
ar ANO EEK Orhūsas konvencijas piemērošanas norādījumiem2.

2.  https://unece.org/environment-policy/publications/aarhus-convention-implementation-guide-second-edition

Eiropas Investīciju banka
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
+352 4379-1
www.eib.org

Informācijas centrs
+352 4379-22000
+352 4379-62000
info@eib.org

© Eiropas Investīciju banka, 08/2022 LV


	Norādījumi projektu virzītājiem un partneriem par EIB grupas pārredzamības politiku
	1. Ievads
	2. Šo norādījumu mērķis
	3. Politikas pamatojums
	4. Politikas saturs
	4.1. Informācijas publicēšana
	4.2. Informācijas publiskošana 



