
 
 Kurām ES bankas darbībām pievērst 

uzmanību no 2017. līdz 2019. gadam?

PIEŅEMTS
IZAICINĀJUMS

Eiropas Investīciju banka (ES banka) ir pasaules lielākā 
daudzpusējā līdzekļu piesaistītāja un aizdevumu izsniedzēja 
pēc apjoma, un tā nodrošina finansējumu un īpašas zināšanas 
pārdomātiem un ilgtspējīgiem ieguldījumu projektiem, kas 
veicina Eiropas Savienības politikas mērķu īstenošanu. Eiropas 
Investīciju bankas grupu veido Eiropas Investīciju banka (EIB) 
un Eiropas Investīciju fonds (EIF). 

EIB un EIF darbības plānos 2017.–2019. gadam ir noteikti ban-
kas un fonda mērķi un prioritārās jomas vidējā termiņā.

EIB katru gadu plāno parakstīt aizdevumus 74 līdz 76 miljardu 
EUR vērtībā. EIF ik gadu plāno ieguldīt 9,6 līdz 10,4 miljardus 
EUR pašu kapitāla, vērtspapīrošanas un integrējošos finanšu 
darījumos un garantijās.

 Mērķi atbilstoši sabiedriskās politikas 
jomām

Bankas darbības ir vērstas uz četriem primārajiem sabiedriskās 
politikas mērķiem, kuri visvairāk atbalsta izaugsmi, nodar
binātību un konkurētspēju.

 Šajā brošūrā norādītie 2016. gada dati publicēšanas brīdī nav revidēti un ir provizoriski. 

  Kamēr ES jācenšas veicināt tās ekonomisko konkurētspēju un jāpa-
lielina ieguldījumi inovācijā, mēs varam atzīmēt līdz šim gūtos panā-

kumus un inovāciju kapacitāti, ko Eiropa turpina saglabāt daudzās 
jomās — no medicīnas līdz kosmosa tehnoloģijām un no ķīmijas līdz 

augsto tehnoloģiju mašīnbūvei. .

Elīna Kamenicere (Elina Kamenitzer),  
EIB korporatīvo aizdevumu vadītāja Vācijā un Ziemeļvalstīs

Pētniecība un inovācija

Šobrīd vairāk nekā jebkad agrāk Eiropas izaugsme un labklājī
ba ir atkarīga no mūsu prasmju izkopšanas un zināšanu pa
plašināšanas, kā arī šo prasmju un zināšanu pārvēršanas jaunos 
produktos un pakalpojumos. Lai saglabātu konkurētspēju, ir 
nepieciešami augsti kvalificēti darbinieki un lielāki ieguldīju
mi zinātnē, tehnoloģijās un inovācijā, jo īpaši privātā sektora 
uzņēmumos ar vidēji lielu kapitālu. 

Tiek prognozēts, ka visvairāk būs jūtama šādu trīs būtisku 
tehnoloģiju ietekme:   digitālās tehnoloģijas; 
  biotehnoloģijas; 
   tehnoloģijas materiālzinātnes jomā. 

Inovācija bioekonomikas nozarē

ES lauksaimniecības un bioekonomikas nozares kopējais apgro
zījums ir aptuveni 2 trilj. EUR, un tā nodrošina apmēram 22 milj. 
darbvietu jeb 9 % no ES kopējā darbaspēka (saskaņā ar 2013. gada 
datiem), kas galvenokārt atrodas lauku un piekrastes apgaba
los. Ieguldījumi šajā nozarē veicina ilgtspējīgu un resursu ziņā 
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efektīvu ražošanu un no zemes, zivsaimniecības un akvakultū
ras iegūto atjaunojamo resursu izmantošanu. Lauksaimniecī
bas/bioekonomikas nozarei ir arī potenciāls atbalstīt ES pāreju 
uz aprites ekonomiku. 

Pētniecība un inovācija enerģētikas nozarē

Lai sasniegtu enerģētikas un klimata politikas ilgtermiņa 
mērķus, būs nepieciešamas jaunas tehnoloģijas, kas šobrīd 
vēl nav tirdzniecībā pieejamas, kā arī gudrāki un īpaši efektīvi 
enerģijas izmantošanas veidi. 

2016. gads: 13,5 mljrd. EUR 
2017.-2019. gads: 15,2 mljrd. EUR gadā

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank

Efektīvas infrastruktūras būvniecība
2016. gads: 19,7 mljrd. EUR 
2017.-2019. gads: 19,1 mljrd. EUR gadā

Enerģētika
•  Konkurētspējīgas un drošas energoapgādes nodrošināšana:  

ieguldījumi ES kopīgo interešu projektos, piemēram, ieguldījumi 
energotīklos.

•  Energoefektivitāte:  ESIF ir ļāvis bankai palielināt tās atbalstu 
gandrīz nulles enerģijas ēkām, sekmējot jaunos būvniecības 
standartus, kas kļūs par normu pēc 2021. gada.    

•  Dekarbonizācija:  papildus ieguldījumiem enerģijas ražošanā ir 
nepieciešami arī ievērojami ieguldījumi elektrotīklos, lai integ
rētu atjaunojamos energoresursus, palielinātu energoresursu 
uzkrāšanas iespējas un modernizētu un sakārtotu elektrosadales 
tīklus.

Transports un mobilitāte

Energoefektīvs un videi draudzīgs transports ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni 

Transporta nozare veido 32 % no enerģijas galapatēriņa Eiropā. 
Tā arī rada 20 % no kopējām siltumnīcefekta gāzu emisijām un ie
vērojami veicina gaisa piesārņojumu, jo īpaši pilsētu rajonos. Mūsu 
iniciatīvas ir šādas: 
  atbalsts jaunu kuģu iegādei vai veco kuģu modernizēšanai, aprī

kojot tos ar tehnoloģiju, kas padara kuģošanu videi draudzīgāku;
 ieguldījumi gaisa satiksmes pārvaldībā;
  ar alternatīvu degvielu darbināmu transportlīdzekļu ieviešanas 

veicināšana;
  intensīvi centieni ieviest sabiedriskā transporta līdzekļus ar zemu 

vai nulles oglekļa dioksīda emisiju līmeni pilsētās un to apvidū. 

Stratēģiska transporta infrastruktūra 

EIB par prioritārajiem nosaka mazāk attīstītos reģionus un pievērš 
galveno uzmanību trūkstošajiem posmiem, tālsatiksmes trūku
miem, robežšķērsošanas vietu sadarbspējai un satiksmes mez
gliem, lai pasažieri varētu vienkārši pārsēsties no viena transporta 
veida citā. EIB var arī sniegt atbalstu reģionālajām lidmašīnu un 
kaptīvās nomas sabiedrībām, kā arī stratēģiskas nozīmes infra
struktūrai, kas nav TENT infrastruktūra. 

Mobilitāte Eiropas pilsētās 

Daudzās pilsētās un lielpilsētās pieaugošais pieprasījums pēc 
transporta ir radījis neilgtspējīgu situāciju — nopietni sastrēgu
mi, slikta gaisa kvalitāte, trokšņa piesārņojums un augsts oglekļa 
dioksīda emisiju līmenis. Ir aprēķināts, ka Eiropas pilsētu un liel
pilsētu sastrēgumi izmaksā 100 mljrd. EUR jeb 1 % no ikgadējā ES 
IKP. Banka finansē ieguldījumus intelektiskajās transporta sistēmās 
un tehnoloģijās, kas var nodrošināt labāku un precīzāku maršruta 
informāciju transporta lietotājiem, kā arī uzlabotā satiksmes pār
valdībā un efektīvākās operācijās. 

Pilsētu un reģionu attīstība un atjaunošana  

Šīs jomas aizdevumi būs vērsti uz pilsētu rehabilitāciju, vides in
frastruktūru, resursu efektivitāti, starpreģionu piekļuvi, sociālajiem 
mājokļiem un plašāku iekļaušanu, klimata pārmaiņu mazināšanu 
un pielāgošanos tām, kopienu un reģionu noturības uzlabošanu, 
lai tie varētu reaģēt uz neparedzētiem izaicinājumiem, piemēram, 
migrāciju un zemestrīcēm, un pielāgoties tiem, kā arī gudrāku 
attīstību, ieviešot inovācijas un jaunas tehnoloģijas. 

Veselība

Kaut arī tiek plānots, ka lielākā daļa finansējuma būs nepieciešama 
slimnīcu infrastruktūras uzlabošanai, pastāv iespēja, ka mēs pie
dzīvosim pieaugošu pieprasījumu pēc primārās veselības aprūpes 
iestādēm un uzlabotas apmācības šajā nozarē strādājošajiem dar
biniekiem.

Lauku infrastruktūras attīstība un atbalsts 
lauksaimniecības uzņēmējdarbībai
Atbalstot lauku infrastruktūru un uz biomasu balstīto nozari (kurā 
lauksaimniecībai ir izšķiroša loma), tiks panākta līdzsvarotāka 
sabiedrības izaugsme ilgtermiņā, kas samazina ar migrāciju no 
lauku uz pilsētu apvidiem radītās problēmas, un uzlabo pārtikas 
nodrošinājumu.

  Ja mēs atzīmētu kartē publiskā sektora darbības, ko esam finansē-
juši pēdējo 10–15 gadu laikā, vairs nebūtu redzami atsevišķi projekti, 

bet mūsu acu priekšā plestos arvien augošas autoceļu, dzelzceļa, 
tramvaju un cauruļu sistēmas, kā arī plašs veselības aprūpes un izglītī-
bas pakalpojumu piedāvājums. Tie visi ir loģiska veseluma elementi. 

Rafals Ribackis (Rafal Rybacki), 

EIB publiskā sektora un infrastruktūras aizdevumu operāciju 
vadītājs Polijā un Baltijas valstīs

Veloceliņi Boloņā, 
kas tika finansēti 
ar aizdevumu, ko 
šai Itālijas pilsētai 
izsniedza EIB

Anhelita Revojo (Angelita Rebollo) Parīzē izstrā-
dā zāles vēža ārstēšanai, ko finansē fonds, kurā 

EIF veica ieguldījumus
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veicina Eiropas Savienības politikas mērķu īstenošanu. Eiropas 
Investīciju bankas grupu veido Eiropas Investīciju banka (EIB) 
un Eiropas Investīciju fonds (EIF). 

EIB un EIF darbības plānos 2017.–2019. gadam ir noteikti ban-
kas un fonda mērķi un prioritārās jomas vidējā termiņā.

EIB katru gadu plāno parakstīt aizdevumus 74 līdz 76 miljardu 
EUR vērtībā. EIF ik gadu plāno ieguldīt 9,6 līdz 10,4 miljardus 
EUR pašu kapitāla, vērtspapīrošanas un integrējošos finanšu 
darījumos un garantijās.

 Mērķi atbilstoši sabiedriskās politikas 
jomām

Bankas darbības ir vērstas uz četriem primārajiem sabiedriskās 
politikas mērķiem, kuri visvairāk atbalsta izaugsmi, nodar
binātību un konkurētspēju.

 Šajā brošūrā norādītie 2016. gada dati publicēšanas brīdī nav revidēti un ir provizoriski. 

  Kamēr ES jācenšas veicināt tās ekonomisko konkurētspēju un jāpa-
lielina ieguldījumi inovācijā, mēs varam atzīmēt līdz šim gūtos panā-

kumus un inovāciju kapacitāti, ko Eiropa turpina saglabāt daudzās 
jomās — no medicīnas līdz kosmosa tehnoloģijām un no ķīmijas līdz 

augsto tehnoloģiju mašīnbūvei. .

Elīna Kamenicere (Elina Kamenitzer),  
EIB korporatīvo aizdevumu vadītāja Vācijā un Ziemeļvalstīs

Pētniecība un inovācija

Šobrīd vairāk nekā jebkad agrāk Eiropas izaugsme un labklājī
ba ir atkarīga no mūsu prasmju izkopšanas un zināšanu pa
plašināšanas, kā arī šo prasmju un zināšanu pārvēršanas jaunos 
produktos un pakalpojumos. Lai saglabātu konkurētspēju, ir 
nepieciešami augsti kvalificēti darbinieki un lielāki ieguldīju
mi zinātnē, tehnoloģijās un inovācijā, jo īpaši privātā sektora 
uzņēmumos ar vidēji lielu kapitālu. 

Tiek prognozēts, ka visvairāk būs jūtama šādu trīs būtisku 
tehnoloģiju ietekme:   digitālās tehnoloģijas; 
  biotehnoloģijas; 
   tehnoloģijas materiālzinātnes jomā. 

Inovācija bioekonomikas nozarē

ES lauksaimniecības un bioekonomikas nozares kopējais apgro
zījums ir aptuveni 2 trilj. EUR, un tā nodrošina apmēram 22 milj. 
darbvietu jeb 9 % no ES kopējā darbaspēka (saskaņā ar 2013. gada 
datiem), kas galvenokārt atrodas lauku un piekrastes apgaba
los. Ieguldījumi šajā nozarē veicina ilgtspējīgu un resursu ziņā 
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Eiropas Investīciju banka
98 100, boulevard  
Konrad Adenauer
L2950 Luxembourg
3 +352 43791
5 +352 437704
www.eib.org
U info@eib.org

Eiropas Investīciju fonds
37B, avenue J.F. Kennedy
L2968 Luxembourg
3 +352 24851
5 +352 248581200
www.eif.org
U info@eif.org

© EIB GraphicTeam  - © Angelita Rebollo, © David Blumenfeld, © Heliatek, © Shutterstock, © Midtfyns Bryghus

efektīvu ražošanu un no zemes, zivsaimniecības un akvakultū
ras iegūto atjaunojamo resursu izmantošanu. Lauksaimniecī
bas/bioekonomikas nozarei ir arī potenciāls atbalstīt ES pāreju 
uz aprites ekonomiku. 

Pētniecība un inovācija enerģētikas nozarē

Lai sasniegtu enerģētikas un klimata politikas ilgtermiņa 
mērķus, būs nepieciešamas jaunas tehnoloģijas, kas šobrīd 
vēl nav tirdzniecībā pieejamas, kā arī gudrāki un īpaši efektīvi 
enerģijas izmantošanas veidi. 

2016. gads: 13,5 mljrd. EUR 
2017.-2019. gads: 15,2 mljrd. EUR gadā

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank

Efektīvas infrastruktūras būvniecība
2016. gads: 19,7 mljrd. EUR 
2017.-2019. gads: 19,1 mljrd. EUR gadā

Enerģētika
•  Konkurētspējīgas un drošas energoapgādes nodrošināšana:  

ieguldījumi ES kopīgo interešu projektos, piemēram, ieguldījumi 
energotīklos.

•  Energoefektivitāte:  ESIF ir ļāvis bankai palielināt tās atbalstu 
gandrīz nulles enerģijas ēkām, sekmējot jaunos būvniecības 
standartus, kas kļūs par normu pēc 2021. gada.    

•  Dekarbonizācija:  papildus ieguldījumiem enerģijas ražošanā ir 
nepieciešami arī ievērojami ieguldījumi elektrotīklos, lai integ
rētu atjaunojamos energoresursus, palielinātu energoresursu 
uzkrāšanas iespējas un modernizētu un sakārtotu elektrosadales 
tīklus.

Transports un mobilitāte

Energoefektīvs un videi draudzīgs transports ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni 

Transporta nozare veido 32 % no enerģijas galapatēriņa Eiropā. 
Tā arī rada 20 % no kopējām siltumnīcefekta gāzu emisijām un ie
vērojami veicina gaisa piesārņojumu, jo īpaši pilsētu rajonos. Mūsu 
iniciatīvas ir šādas: 
  atbalsts jaunu kuģu iegādei vai veco kuģu modernizēšanai, aprī

kojot tos ar tehnoloģiju, kas padara kuģošanu videi draudzīgāku;
 ieguldījumi gaisa satiksmes pārvaldībā;
  ar alternatīvu degvielu darbināmu transportlīdzekļu ieviešanas 

veicināšana;
  intensīvi centieni ieviest sabiedriskā transporta līdzekļus ar zemu 

vai nulles oglekļa dioksīda emisiju līmeni pilsētās un to apvidū. 

Stratēģiska transporta infrastruktūra 

EIB par prioritārajiem nosaka mazāk attīstītos reģionus un pievērš 
galveno uzmanību trūkstošajiem posmiem, tālsatiksmes trūku
miem, robežšķērsošanas vietu sadarbspējai un satiksmes mez
gliem, lai pasažieri varētu vienkārši pārsēsties no viena transporta 
veida citā. EIB var arī sniegt atbalstu reģionālajām lidmašīnu un 
kaptīvās nomas sabiedrībām, kā arī stratēģiskas nozīmes infra
struktūrai, kas nav TENT infrastruktūra. 

Mobilitāte Eiropas pilsētās 

Daudzās pilsētās un lielpilsētās pieaugošais pieprasījums pēc 
transporta ir radījis neilgtspējīgu situāciju — nopietni sastrēgu
mi, slikta gaisa kvalitāte, trokšņa piesārņojums un augsts oglekļa 
dioksīda emisiju līmenis. Ir aprēķināts, ka Eiropas pilsētu un liel
pilsētu sastrēgumi izmaksā 100 mljrd. EUR jeb 1 % no ikgadējā ES 
IKP. Banka finansē ieguldījumus intelektiskajās transporta sistēmās 
un tehnoloģijās, kas var nodrošināt labāku un precīzāku maršruta 
informāciju transporta lietotājiem, kā arī uzlabotā satiksmes pār
valdībā un efektīvākās operācijās. 

Pilsētu un reģionu attīstība un atjaunošana  

Šīs jomas aizdevumi būs vērsti uz pilsētu rehabilitāciju, vides in
frastruktūru, resursu efektivitāti, starpreģionu piekļuvi, sociālajiem 
mājokļiem un plašāku iekļaušanu, klimata pārmaiņu mazināšanu 
un pielāgošanos tām, kopienu un reģionu noturības uzlabošanu, 
lai tie varētu reaģēt uz neparedzētiem izaicinājumiem, piemēram, 
migrāciju un zemestrīcēm, un pielāgoties tiem, kā arī gudrāku 
attīstību, ieviešot inovācijas un jaunas tehnoloģijas. 

Veselība

Kaut arī tiek plānots, ka lielākā daļa finansējuma būs nepieciešama 
slimnīcu infrastruktūras uzlabošanai, pastāv iespēja, ka mēs pie
dzīvosim pieaugošu pieprasījumu pēc primārās veselības aprūpes 
iestādēm un uzlabotas apmācības šajā nozarē strādājošajiem dar
biniekiem.

Lauku infrastruktūras attīstība un atbalsts 
lauksaimniecības uzņēmējdarbībai
Atbalstot lauku infrastruktūru un uz biomasu balstīto nozari (kurā 
lauksaimniecībai ir izšķiroša loma), tiks panākta līdzsvarotāka 
sabiedrības izaugsme ilgtermiņā, kas samazina ar migrāciju no 
lauku uz pilsētu apvidiem radītās problēmas, un uzlabo pārtikas 
nodrošinājumu.

  Ja mēs atzīmētu kartē publiskā sektora darbības, ko esam finansē-
juši pēdējo 10–15 gadu laikā, vairs nebūtu redzami atsevišķi projekti, 

bet mūsu acu priekšā plestos arvien augošas autoceļu, dzelzceļa, 
tramvaju un cauruļu sistēmas, kā arī plašs veselības aprūpes un izglītī-
bas pakalpojumu piedāvājums. Tie visi ir loģiska veseluma elementi. 

Rafals Ribackis (Rafal Rybacki), 

EIB publiskā sektora un infrastruktūras aizdevumu operāciju 
vadītājs Polijā un Baltijas valstīs

Veloceliņi Boloņā, 
kas tika finansēti 
ar aizdevumu, ko 
šai Itālijas pilsētai 
izsniedza EIB

Anhelita Revojo (Angelita Rebollo) Parīzē izstrā-
dā zāles vēža ārstēšanai, ko finansē fonds, kurā 

EIF veica ieguldījumus
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Joprojām pastāv būtiskas finansējuma pieejamības atšķirības 
starp ES dalībvalstīm un tajās valstīs, kuras ir visvairāk cietušas fi
nanšu krīzes ietekmē. Daudz MVU joprojām meklē labāku piekļu
vi konkrētam finansējumam, piemēram, elastīgam apgrozāmo lī
dzekļu finansējumam un pašu kapitāla finansējumam. Mazajiem 
aizdevumiem, kas galvenokārt tiek izsniegti mazākiem uzņēmu
miem, parasti ir augstākas procentu likmes, kas atspoguļo salīdzi
noši augstās aizdevuma izsniegšanas izmaksas un atšķirīgās riska 
pazīmes. 

Paredzams, ka EIB koncentrēsies uz galvenajām prioritātēm, 
tostarp inovāciju, jaunatnes nodarbinātību, atbalstu internacio
nalizācijai un klimata politikai. Šobrīd banka jo īpaši spēj reaģēt 
uz tādu tirgus dalībnieku vajadzībām pēc finansējuma, kuri aktīvi 
darbojas lauksaimniecības nozarē un pārtikas produktu vērtības 
ķēdē.

Ūdens

Ūdens resursi, dzeramais ūdens un notekūdeņu apsaimniekoša
na joprojām ir ļoti būtiski Eiropas ekonomikas un vides faktori. 
Sākot no ūdensapgādes un beidzot ar aizsardzību pret plūdiem, 
EIB joprojām ir šīs nozares lielākā aizdevumu izsniedzēja.

Atkritumi

Lielāki ieguldījumi pārstrādē un enerģijas reģenerācijā no atkri
tumiem: 
 rada ieguvumus videi un klimatam; 
 palīdz aizsargāt dabas resursus un energoresursus;
 samazina atkarību no importētām izejvielām; 
 atbalsta darbvietu radīšanu un ekonomisko izaugsmi.

Banka turpinās atbalstīt šādus ieguldījumus, lai palīdzētu ES 
pāriet uz aprites ekonomiku. Ja tas būs pamatoti, banka arī fi
nansēs atkritumu atlikumproduktu pārstrādes iekārtas, kas ne
pieciešamas, lai sasniegtu mērķus, kas saistīti ar bioatkritumu 
novirzīšanu prom no atkritumu izgāztuvēm. 

Lauku infrastruktūra

Klimata pārmaiņām ir būtiska ietekme uz lauksaimniecību un 
pārtikas tirgu. Jo īpaši tiek ietekmēta augsnes auglība, audzēša
nas modeļi un ūdens pieejamība, kas savukārt ietekmē pārtikas 
nodrošinājumu.  

EIB turpinās sekmēt ieguldījumus lauksaimniecībā un mežsaim
niecībā, kas ir tieši vērsti uz klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām un atbalsta tādu vides sabiedrisko labumu 
nodrošinājumu kā ainavas, lauksaimniecības zemes bioloģiskā 
daudzveidība, klimata stabilitāte un lielāka noturība pret dabas 
katastrofām. Lauksaimniecības vērtību ķēdes ietvaros EIB tur
pinās atbalstīt resursu ziņā efektīvus un energoefektīvus pro
jektus, kas sekmē veselīgāku, uzturvielām bagātāku produktu 
ražošanu un/vai kam ir mazāka ietekme uz vidi. 

Eiropas Investīciju fonda stratēģiskie 
mērķi

Arī turpmāk EIF galvenais uzdevums būs nodrošināt riska 
finansējumu Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU) un maziem uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu. Līdz 
ar plānoto ESIF paplašināšanu 2018. gadā EIF varēs saglabāt 
stabilu apjoma tendenci. Tas tiks panākts, pateicoties dažā-
dajiem mandātiem, kas vērsti uz inovāciju, konkurētspēju, 
sociālo uzņēmējdarbību, kultūras un radošo industriju un mi-

  Eiropas Investīciju fonda darba pamatā arī turpmāk būs mērķis kalpot 
Eiropas ekonomikai. Virzoties uz priekšu, viena no galvenajām priori-
tātēm būs dot iespējas uzņēmējiem no visiem sabiedrības slāņiem. 

 Marija Līndere (Maria Leander), EIF ģenerālsekretāre

ESIF ietvaros banka īpaši tiecas paplašināt attiecības ar citām 
bankām jaunu starpnieku iegūšanai un finansēšanas platformu 
izveidei, lai apgūtu jaunus uzņēmējdarbības segmentus, galve
nokārt sadarbībā ar valstu attīstību veicinošajām iestādēm. Ban
ka arī cenšas paplašināt sakarus ar jauniem nebanku starpnie
kiem, piemēram, aizdevumu fondiem un kolektīvā finansējuma 
platformām. 

EIB produktu klāsts ir vēl vairāk paplašināts, ietverot garantiju/
riska dalīšanas produktus, uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu 
paredzētu tiešu finansējumu izaugsmei, ko papildina mezonīna 
vērtspapīru laidieni un ieguldījumi atlasītos MVU un vidēja kapi
tāla uzņēmumu fondos sadarbībā ar EIF. 

Ārpus Eiropas Savienības EIB plāno turpināt atbalstīt mikro
uzņēmumus un veicināt vietējā finanšu un privātā sektora attīstī
bu, izsniedzot aizdevumus ar starpnieku palīdzību (arī vietējā 
valūtā) un arvien vairāk sniedzot konsultatīvos pakalpojumus. 
Fondi, kas paredzēti mazo uzņēmēju, ražotāju organizāciju un 
lauku mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu vajadzībām ārpus 
ES, bieži arī risina tādas problēmas kā migrācija un klimata pār
maiņu mazināšana un pielāgošanās tām.

Atbalsts MVU un uzņēmumiem 
ar vidēji lielu kapitālu 

Vides aizsardzība 

2016. gads: 23,6 mljrd. EUR 
2017.-2019. gads: 22,3 mljrd. EUR gadā

2016. gads: 16,9 mljrd. EUR 
2017.-2019. gads: 18,3 mljrd. EUR gadā

Kohēzijas un klimata politikas horizontālie 
mērķi 

EIB darbības ir saskaņotas ar šādiem diviem visaptverošiem ES 
politikas mērķiem:

•  ekonomiskās un sociālās kohēzijas un konverģences veicināša
na ES, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstīs un 
pirmspievienošanās valstīs (30 % no kopējā grupas finansēju
ma); 

•  politika attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām un to 
mazināšanu (26 % no kopējā grupas finansējuma).

Investīciju plāns Eiropai
EIB grupa turpina virzīties uz mērķi — kopā ar Eiropas 
Stratēģisko investīciju fondu (ESIF) mobilizēt papildu 
ieguldījumus 315 mljrd. EUR apmērā, kā to paredz In-
vestīciju plāns Eiropai. Tā rezultātā banka ir uzņēmu-
sies vairāk riska, lai mazinātu ieguldījumu trūkumu. Pēc 
pozitīva novērtējuma saņemšanas no Eiropas Komisi-
jas ir ierosināta ESIF paplašināšana. 

 Pateicoties ESIF, banka var atbalstīt plašāku klientu un 
projektu loku. Gan lielākiem, gan mazākiem ieguldījumu pro-

jektiem var būt ļoti izšķiroša ietekme vietējā mērogā, radot 
darbvietas un sniedzot acīmredzamus sociālus, ekonomiskus 

un vides ieguvumus iedzīvotājiem.  

 Bērtī Brūnsa Leona (Birthe BruhnLéon),  
EIB direktore Ibērijas reģionā

2017. gadā EIF plāno kopā ar valstu attīstību veicinošajām ies
tādēm uzsākt vismaz piecas mērķorientētas kopīgas ieguldīju
mu programmas, kas ļaus ieviest tirgū novatorisku ieguldījumu 
risinājumu kopumu. Šīm iniciatīvām būtu arī jāļauj EIF aktīvi 
sadarboties ar partneriem, daloties pieredzē par labāko tirgus 
praksi un apspriežot kopīgas ieguldījumu iespējas.

EIF turpinās sadarboties ar Eiropas Komisiju galveno ES regu
latīvo iniciatīvu ietvaros, tostarp palīdzot īstenot nodokļu apie
šanas novēršanas iniciatīvas, veicinot nodokļu pārredzamību un 
radot vienlīdzīgus apstākļus visiem ES uzņēmumiem. Papildus 
tam EIF un EK kopā izvērtēs iespēju izvērst EIF darbību jaunās 
nozarēs (piemēram, enerģētikas un prasmju pilnveides nozarēs) 
un paplašināt darbību, lai atbalstītu tādas ES politikas prioritā
tes kā sociālā ietekme. 

EIF arī centīsies rast jaunas iespējas papildu līdzekļu piesaistīša
nai, lai sniegtu atbalstu MVU un maziem uzņēmumiem ar vidēji 
lielu kapitālu. Privātā kapitāla mobilizēšana no institucionāliem 
ieguldītājiem (piemēram, valsts ieguldījumu fondiem, ģimenes 
uzņēmumiem, pensiju fondiem, citiem nodibinājumiem un 
uzņēmumiem) nodrošinātu ilgtspējīgāku atbalstu tirgum ilgākā 
termiņā.

Sievietes mizo augļus tradicionālu Kipras 
saldumu izgatavošanai mazā uzņēmumā Trodosa 
kalnos, kam ir izsniegts EIB atbalstīts aizdevums

“Heliatek” īpaši plānā saules fotoelementu plēve, ko 
finansējusi EIB. Kvadrātmetrs sver tikai 500 g, un tā ir 

mazāk nekā vienu milimetru bieza.

Ārpus Eiropas
Eiropas Komisija ir arī sniegusi priekšlikumu palielināt 
garantiju līmeņus 2014.–2020. gada ārējo aizdevumu 
pilnvaru ietvaros, lai palīdzētu EIB īstenot tās ekono-
mikas noturības iniciatīvu Rietumbalkānos un dien-
vidu kaimiņreģionā migrācijas situācijas risināšanai. 
Banka arī plāno pildīt būtisku lomu ārējo investīciju 
plāna ietvaros, jo īpaši sniedzot tehniskās konsultā-
cijas un darbojoties kā padomdevēja valstīs, kur tas 
nepieciešams visvairāk.

  Eiropas Savienībai aktīvi jārisina ārējie izaicinājumi, 
kuriem ir vai būs ietekme uz ES nākotni. Pasaule ir kļuvusi 

sarežģītāka, un pēdējo gadu laikā jaunas situācijas ir radīju-
šas vēl ievērojamāku risku vai, tieši pretēji, nodrošinājušas 

vēl būtiskākas iespējas Eiropai. Tas nozīmē, ka mums jārī-
kojas vēl ātrākā tempā, lai atbalstītu mūsu partnervalstu 

noturību un attīstību. Eiropas Investīciju banka jau ir parā-
dījusi, cik tā ir piemērota un elastīga, reaģējot uz šādiem 

izaicinājumiem.  

 Laionels Rapaiji (Lionel Rapaille),  
EIB Publiskā sektora operāciju vadītājs austrumu 

kaimiņvalstīs

krofinansēšanu. EIF arī turpinās apzināt iespējas jaunu inicia-
tīvu ieviešanai lauksaimniecības nozarē. Turklāt EIF atbalstīs 
gan agrīnā, gan vēlākā attīstības stadijā esošus uzņēmumus, 
veicot ieguldījumus dažādos fondos, sākot no tehnoloģiju 
nodošanas fondiem un komerceņģeļiem un beidzot ar Eiropas 
fondu fondiem. 

“Senbus” dibinātājs Šeihs Sadibū Diops 
(Cheik Sadibou Diop), kura 

uzņēmumam EIB palīdzēja saņemt 
finansējumu Senegālā

Edijs Švēda (Eddie Szweda) vada alus mikro-
darītavu Dānijā ar pieciem darbiniekiem, kura 

palielināja produkcijas apjomu, pateicoties 
EIF atbalstītam aizdevumam

  Nākotnē mēs redzēsim daudz strukturētākus finanšu darījumus attiecībā 
uz vērtspapīrošanu un riska dalīšanas garantijām aizdevumu portfeļos, kurus 

banka ir izveidojusi vai gatavojas izveidot. Tas nodrošinās lielisku atbalstu 
MVU un uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu. 

Milēna Mesori (Milena Messori),  
Starpniecības finansējuma mikrouzņēmumiem, maziem un 

vidējiem uzņēmumiem nodaļas vadītāja



Joprojām pastāv būtiskas finansējuma pieejamības atšķirības 
starp ES dalībvalstīm un tajās valstīs, kuras ir visvairāk cietušas fi
nanšu krīzes ietekmē. Daudz MVU joprojām meklē labāku piekļu
vi konkrētam finansējumam, piemēram, elastīgam apgrozāmo lī
dzekļu finansējumam un pašu kapitāla finansējumam. Mazajiem 
aizdevumiem, kas galvenokārt tiek izsniegti mazākiem uzņēmu
miem, parasti ir augstākas procentu likmes, kas atspoguļo salīdzi
noši augstās aizdevuma izsniegšanas izmaksas un atšķirīgās riska 
pazīmes. 

Paredzams, ka EIB koncentrēsies uz galvenajām prioritātēm, 
tostarp inovāciju, jaunatnes nodarbinātību, atbalstu internacio
nalizācijai un klimata politikai. Šobrīd banka jo īpaši spēj reaģēt 
uz tādu tirgus dalībnieku vajadzībām pēc finansējuma, kuri aktīvi 
darbojas lauksaimniecības nozarē un pārtikas produktu vērtības 
ķēdē.

Ūdens

Ūdens resursi, dzeramais ūdens un notekūdeņu apsaimniekoša
na joprojām ir ļoti būtiski Eiropas ekonomikas un vides faktori. 
Sākot no ūdensapgādes un beidzot ar aizsardzību pret plūdiem, 
EIB joprojām ir šīs nozares lielākā aizdevumu izsniedzēja.

Atkritumi

Lielāki ieguldījumi pārstrādē un enerģijas reģenerācijā no atkri
tumiem: 
 rada ieguvumus videi un klimatam; 
 palīdz aizsargāt dabas resursus un energoresursus;
 samazina atkarību no importētām izejvielām; 
 atbalsta darbvietu radīšanu un ekonomisko izaugsmi.

Banka turpinās atbalstīt šādus ieguldījumus, lai palīdzētu ES 
pāriet uz aprites ekonomiku. Ja tas būs pamatoti, banka arī fi
nansēs atkritumu atlikumproduktu pārstrādes iekārtas, kas ne
pieciešamas, lai sasniegtu mērķus, kas saistīti ar bioatkritumu 
novirzīšanu prom no atkritumu izgāztuvēm. 

Lauku infrastruktūra

Klimata pārmaiņām ir būtiska ietekme uz lauksaimniecību un 
pārtikas tirgu. Jo īpaši tiek ietekmēta augsnes auglība, audzēša
nas modeļi un ūdens pieejamība, kas savukārt ietekmē pārtikas 
nodrošinājumu.  

EIB turpinās sekmēt ieguldījumus lauksaimniecībā un mežsaim
niecībā, kas ir tieši vērsti uz klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām un atbalsta tādu vides sabiedrisko labumu 
nodrošinājumu kā ainavas, lauksaimniecības zemes bioloģiskā 
daudzveidība, klimata stabilitāte un lielāka noturība pret dabas 
katastrofām. Lauksaimniecības vērtību ķēdes ietvaros EIB tur
pinās atbalstīt resursu ziņā efektīvus un energoefektīvus pro
jektus, kas sekmē veselīgāku, uzturvielām bagātāku produktu 
ražošanu un/vai kam ir mazāka ietekme uz vidi. 

Eiropas Investīciju fonda stratēģiskie 
mērķi

Arī turpmāk EIF galvenais uzdevums būs nodrošināt riska 
finansējumu Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU) un maziem uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu. Līdz 
ar plānoto ESIF paplašināšanu 2018. gadā EIF varēs saglabāt 
stabilu apjoma tendenci. Tas tiks panākts, pateicoties dažā-
dajiem mandātiem, kas vērsti uz inovāciju, konkurētspēju, 
sociālo uzņēmējdarbību, kultūras un radošo industriju un mi-

  Eiropas Investīciju fonda darba pamatā arī turpmāk būs mērķis kalpot 
Eiropas ekonomikai. Virzoties uz priekšu, viena no galvenajām priori-
tātēm būs dot iespējas uzņēmējiem no visiem sabiedrības slāņiem. 

 Marija Līndere (Maria Leander), EIF ģenerālsekretāre

ESIF ietvaros banka īpaši tiecas paplašināt attiecības ar citām 
bankām jaunu starpnieku iegūšanai un finansēšanas platformu 
izveidei, lai apgūtu jaunus uzņēmējdarbības segmentus, galve
nokārt sadarbībā ar valstu attīstību veicinošajām iestādēm. Ban
ka arī cenšas paplašināt sakarus ar jauniem nebanku starpnie
kiem, piemēram, aizdevumu fondiem un kolektīvā finansējuma 
platformām. 

EIB produktu klāsts ir vēl vairāk paplašināts, ietverot garantiju/
riska dalīšanas produktus, uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu 
paredzētu tiešu finansējumu izaugsmei, ko papildina mezonīna 
vērtspapīru laidieni un ieguldījumi atlasītos MVU un vidēja kapi
tāla uzņēmumu fondos sadarbībā ar EIF. 

Ārpus Eiropas Savienības EIB plāno turpināt atbalstīt mikro
uzņēmumus un veicināt vietējā finanšu un privātā sektora attīstī
bu, izsniedzot aizdevumus ar starpnieku palīdzību (arī vietējā 
valūtā) un arvien vairāk sniedzot konsultatīvos pakalpojumus. 
Fondi, kas paredzēti mazo uzņēmēju, ražotāju organizāciju un 
lauku mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu vajadzībām ārpus 
ES, bieži arī risina tādas problēmas kā migrācija un klimata pār
maiņu mazināšana un pielāgošanās tām.

Atbalsts MVU un uzņēmumiem 
ar vidēji lielu kapitālu 

Vides aizsardzība 

2016. gads: 23,6 mljrd. EUR 
2017.-2019. gads: 22,3 mljrd. EUR gadā

2016. gads: 16,9 mljrd. EUR 
2017.-2019. gads: 18,3 mljrd. EUR gadā

Kohēzijas un klimata politikas horizontālie 
mērķi 

EIB darbības ir saskaņotas ar šādiem diviem visaptverošiem ES 
politikas mērķiem:

•  ekonomiskās un sociālās kohēzijas un konverģences veicināša
na ES, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstīs un 
pirmspievienošanās valstīs (30 % no kopējā grupas finansēju
ma); 

•  politika attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām un to 
mazināšanu (26 % no kopējā grupas finansējuma).

Investīciju plāns Eiropai
EIB grupa turpina virzīties uz mērķi — kopā ar Eiropas 
Stratēģisko investīciju fondu (ESIF) mobilizēt papildu 
ieguldījumus 315 mljrd. EUR apmērā, kā to paredz In-
vestīciju plāns Eiropai. Tā rezultātā banka ir uzņēmu-
sies vairāk riska, lai mazinātu ieguldījumu trūkumu. Pēc 
pozitīva novērtējuma saņemšanas no Eiropas Komisi-
jas ir ierosināta ESIF paplašināšana. 

 Pateicoties ESIF, banka var atbalstīt plašāku klientu un 
projektu loku. Gan lielākiem, gan mazākiem ieguldījumu pro-

jektiem var būt ļoti izšķiroša ietekme vietējā mērogā, radot 
darbvietas un sniedzot acīmredzamus sociālus, ekonomiskus 

un vides ieguvumus iedzīvotājiem.  

 Bērtī Brūnsa Leona (Birthe BruhnLéon),  
EIB direktore Ibērijas reģionā

2017. gadā EIF plāno kopā ar valstu attīstību veicinošajām ies
tādēm uzsākt vismaz piecas mērķorientētas kopīgas ieguldīju
mu programmas, kas ļaus ieviest tirgū novatorisku ieguldījumu 
risinājumu kopumu. Šīm iniciatīvām būtu arī jāļauj EIF aktīvi 
sadarboties ar partneriem, daloties pieredzē par labāko tirgus 
praksi un apspriežot kopīgas ieguldījumu iespējas.

EIF turpinās sadarboties ar Eiropas Komisiju galveno ES regu
latīvo iniciatīvu ietvaros, tostarp palīdzot īstenot nodokļu apie
šanas novēršanas iniciatīvas, veicinot nodokļu pārredzamību un 
radot vienlīdzīgus apstākļus visiem ES uzņēmumiem. Papildus 
tam EIF un EK kopā izvērtēs iespēju izvērst EIF darbību jaunās 
nozarēs (piemēram, enerģētikas un prasmju pilnveides nozarēs) 
un paplašināt darbību, lai atbalstītu tādas ES politikas prioritā
tes kā sociālā ietekme. 

EIF arī centīsies rast jaunas iespējas papildu līdzekļu piesaistīša
nai, lai sniegtu atbalstu MVU un maziem uzņēmumiem ar vidēji 
lielu kapitālu. Privātā kapitāla mobilizēšana no institucionāliem 
ieguldītājiem (piemēram, valsts ieguldījumu fondiem, ģimenes 
uzņēmumiem, pensiju fondiem, citiem nodibinājumiem un 
uzņēmumiem) nodrošinātu ilgtspējīgāku atbalstu tirgum ilgākā 
termiņā.

Sievietes mizo augļus tradicionālu Kipras 
saldumu izgatavošanai mazā uzņēmumā Trodosa 
kalnos, kam ir izsniegts EIB atbalstīts aizdevums

“Heliatek” īpaši plānā saules fotoelementu plēve, ko 
finansējusi EIB. Kvadrātmetrs sver tikai 500 g, un tā ir 

mazāk nekā vienu milimetru bieza.

Ārpus Eiropas
Eiropas Komisija ir arī sniegusi priekšlikumu palielināt 
garantiju līmeņus 2014.–2020. gada ārējo aizdevumu 
pilnvaru ietvaros, lai palīdzētu EIB īstenot tās ekono-
mikas noturības iniciatīvu Rietumbalkānos un dien-
vidu kaimiņreģionā migrācijas situācijas risināšanai. 
Banka arī plāno pildīt būtisku lomu ārējo investīciju 
plāna ietvaros, jo īpaši sniedzot tehniskās konsultā-
cijas un darbojoties kā padomdevēja valstīs, kur tas 
nepieciešams visvairāk.

  Eiropas Savienībai aktīvi jārisina ārējie izaicinājumi, 
kuriem ir vai būs ietekme uz ES nākotni. Pasaule ir kļuvusi 

sarežģītāka, un pēdējo gadu laikā jaunas situācijas ir radīju-
šas vēl ievērojamāku risku vai, tieši pretēji, nodrošinājušas 

vēl būtiskākas iespējas Eiropai. Tas nozīmē, ka mums jārī-
kojas vēl ātrākā tempā, lai atbalstītu mūsu partnervalstu 

noturību un attīstību. Eiropas Investīciju banka jau ir parā-
dījusi, cik tā ir piemērota un elastīga, reaģējot uz šādiem 

izaicinājumiem.  

 Laionels Rapaiji (Lionel Rapaille),  
EIB Publiskā sektora operāciju vadītājs austrumu 

kaimiņvalstīs

krofinansēšanu. EIF arī turpinās apzināt iespējas jaunu inicia-
tīvu ieviešanai lauksaimniecības nozarē. Turklāt EIF atbalstīs 
gan agrīnā, gan vēlākā attīstības stadijā esošus uzņēmumus, 
veicot ieguldījumus dažādos fondos, sākot no tehnoloģiju 
nodošanas fondiem un komerceņģeļiem un beidzot ar Eiropas 
fondu fondiem. 

“Senbus” dibinātājs Šeihs Sadibū Diops 
(Cheik Sadibou Diop), kura 

uzņēmumam EIB palīdzēja saņemt 
finansējumu Senegālā

Edijs Švēda (Eddie Szweda) vada alus mikro-
darītavu Dānijā ar pieciem darbiniekiem, kura 

palielināja produkcijas apjomu, pateicoties 
EIF atbalstītam aizdevumam

  Nākotnē mēs redzēsim daudz strukturētākus finanšu darījumus attiecībā 
uz vērtspapīrošanu un riska dalīšanas garantijām aizdevumu portfeļos, kurus 

banka ir izveidojusi vai gatavojas izveidot. Tas nodrošinās lielisku atbalstu 
MVU un uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu. 

Milēna Mesori (Milena Messori),  
Starpniecības finansējuma mikrouzņēmumiem, maziem un 

vidējiem uzņēmumiem nodaļas vadītāja



 
 Kurām ES bankas darbībām pievērst 

uzmanību no 2017. līdz 2019. gadam?

PIEŅEMTS
IZAICINĀJUMS

Eiropas Investīciju banka (ES banka) ir pasaules lielākā 
daudzpusējā līdzekļu piesaistītāja un aizdevumu izsniedzēja 
pēc apjoma, un tā nodrošina finansējumu un īpašas zināšanas 
pārdomātiem un ilgtspējīgiem ieguldījumu projektiem, kas 
veicina Eiropas Savienības politikas mērķu īstenošanu. Eiropas 
Investīciju bankas grupu veido Eiropas Investīciju banka (EIB) 
un Eiropas Investīciju fonds (EIF). 

EIB un EIF darbības plānos 2017.–2019. gadam ir noteikti ban-
kas un fonda mērķi un prioritārās jomas vidējā termiņā.

EIB katru gadu plāno parakstīt aizdevumus 74 līdz 76 miljardu 
EUR vērtībā. EIF ik gadu plāno ieguldīt 9,6 līdz 10,4 miljardus 
EUR pašu kapitāla, vērtspapīrošanas un integrējošos finanšu 
darījumos un garantijās.

 Mērķi atbilstoši sabiedriskās politikas 
jomām

Bankas darbības ir vērstas uz četriem primārajiem sabiedriskās 
politikas mērķiem, kuri visvairāk atbalsta izaugsmi, nodar
binātību un konkurētspēju.

 Šajā brošūrā norādītie 2016. gada dati publicēšanas brīdī nav revidēti un ir provizoriski. 

  Kamēr ES jācenšas veicināt tās ekonomisko konkurētspēju un jāpa-
lielina ieguldījumi inovācijā, mēs varam atzīmēt līdz šim gūtos panā-

kumus un inovāciju kapacitāti, ko Eiropa turpina saglabāt daudzās 
jomās — no medicīnas līdz kosmosa tehnoloģijām un no ķīmijas līdz 

augsto tehnoloģiju mašīnbūvei. .

Elīna Kamenicere (Elina Kamenitzer),  
EIB korporatīvo aizdevumu vadītāja Vācijā un Ziemeļvalstīs

Pētniecība un inovācija

Šobrīd vairāk nekā jebkad agrāk Eiropas izaugsme un labklājī
ba ir atkarīga no mūsu prasmju izkopšanas un zināšanu pa
plašināšanas, kā arī šo prasmju un zināšanu pārvēršanas jaunos 
produktos un pakalpojumos. Lai saglabātu konkurētspēju, ir 
nepieciešami augsti kvalificēti darbinieki un lielāki ieguldīju
mi zinātnē, tehnoloģijās un inovācijā, jo īpaši privātā sektora 
uzņēmumos ar vidēji lielu kapitālu. 

Tiek prognozēts, ka visvairāk būs jūtama šādu trīs būtisku 
tehnoloģiju ietekme:   digitālās tehnoloģijas; 
  biotehnoloģijas; 
   tehnoloģijas materiālzinātnes jomā. 

Inovācija bioekonomikas nozarē

ES lauksaimniecības un bioekonomikas nozares kopējais apgro
zījums ir aptuveni 2 trilj. EUR, un tā nodrošina apmēram 22 milj. 
darbvietu jeb 9 % no ES kopējā darbaspēka (saskaņā ar 2013. gada 
datiem), kas galvenokārt atrodas lauku un piekrastes apgaba
los. Ieguldījumi šajā nozarē veicina ilgtspējīgu un resursu ziņā 

Inovācijas veicināšana un cilvēkkapitāla pilnveide
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efektīvu ražošanu un no zemes, zivsaimniecības un akvakultū
ras iegūto atjaunojamo resursu izmantošanu. Lauksaimniecī
bas/bioekonomikas nozarei ir arī potenciāls atbalstīt ES pāreju 
uz aprites ekonomiku. 

Pētniecība un inovācija enerģētikas nozarē

Lai sasniegtu enerģētikas un klimata politikas ilgtermiņa 
mērķus, būs nepieciešamas jaunas tehnoloģijas, kas šobrīd 
vēl nav tirdzniecībā pieejamas, kā arī gudrāki un īpaši efektīvi 
enerģijas izmantošanas veidi. 

2016. gads: 13,5 mljrd. EUR 
2017.-2019. gads: 15,2 mljrd. EUR gadā

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank

Efektīvas infrastruktūras būvniecība
2016. gads: 19,7 mljrd. EUR 
2017.-2019. gads: 19,1 mljrd. EUR gadā

Enerģētika
•  Konkurētspējīgas un drošas energoapgādes nodrošināšana:  

ieguldījumi ES kopīgo interešu projektos, piemēram, ieguldījumi 
energotīklos.

•  Energoefektivitāte:  ESIF ir ļāvis bankai palielināt tās atbalstu 
gandrīz nulles enerģijas ēkām, sekmējot jaunos būvniecības 
standartus, kas kļūs par normu pēc 2021. gada.    

•  Dekarbonizācija:  papildus ieguldījumiem enerģijas ražošanā ir 
nepieciešami arī ievērojami ieguldījumi elektrotīklos, lai integ
rētu atjaunojamos energoresursus, palielinātu energoresursu 
uzkrāšanas iespējas un modernizētu un sakārtotu elektrosadales 
tīklus.

Transports un mobilitāte

Energoefektīvs un videi draudzīgs transports ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni 

Transporta nozare veido 32 % no enerģijas galapatēriņa Eiropā. 
Tā arī rada 20 % no kopējām siltumnīcefekta gāzu emisijām un ie
vērojami veicina gaisa piesārņojumu, jo īpaši pilsētu rajonos. Mūsu 
iniciatīvas ir šādas: 
  atbalsts jaunu kuģu iegādei vai veco kuģu modernizēšanai, aprī

kojot tos ar tehnoloģiju, kas padara kuģošanu videi draudzīgāku;
 ieguldījumi gaisa satiksmes pārvaldībā;
  ar alternatīvu degvielu darbināmu transportlīdzekļu ieviešanas 

veicināšana;
  intensīvi centieni ieviest sabiedriskā transporta līdzekļus ar zemu 

vai nulles oglekļa dioksīda emisiju līmeni pilsētās un to apvidū. 

Stratēģiska transporta infrastruktūra 

EIB par prioritārajiem nosaka mazāk attīstītos reģionus un pievērš 
galveno uzmanību trūkstošajiem posmiem, tālsatiksmes trūku
miem, robežšķērsošanas vietu sadarbspējai un satiksmes mez
gliem, lai pasažieri varētu vienkārši pārsēsties no viena transporta 
veida citā. EIB var arī sniegt atbalstu reģionālajām lidmašīnu un 
kaptīvās nomas sabiedrībām, kā arī stratēģiskas nozīmes infra
struktūrai, kas nav TENT infrastruktūra. 

Mobilitāte Eiropas pilsētās 

Daudzās pilsētās un lielpilsētās pieaugošais pieprasījums pēc 
transporta ir radījis neilgtspējīgu situāciju — nopietni sastrēgu
mi, slikta gaisa kvalitāte, trokšņa piesārņojums un augsts oglekļa 
dioksīda emisiju līmenis. Ir aprēķināts, ka Eiropas pilsētu un liel
pilsētu sastrēgumi izmaksā 100 mljrd. EUR jeb 1 % no ikgadējā ES 
IKP. Banka finansē ieguldījumus intelektiskajās transporta sistēmās 
un tehnoloģijās, kas var nodrošināt labāku un precīzāku maršruta 
informāciju transporta lietotājiem, kā arī uzlabotā satiksmes pār
valdībā un efektīvākās operācijās. 

Pilsētu un reģionu attīstība un atjaunošana  

Šīs jomas aizdevumi būs vērsti uz pilsētu rehabilitāciju, vides in
frastruktūru, resursu efektivitāti, starpreģionu piekļuvi, sociālajiem 
mājokļiem un plašāku iekļaušanu, klimata pārmaiņu mazināšanu 
un pielāgošanos tām, kopienu un reģionu noturības uzlabošanu, 
lai tie varētu reaģēt uz neparedzētiem izaicinājumiem, piemēram, 
migrāciju un zemestrīcēm, un pielāgoties tiem, kā arī gudrāku 
attīstību, ieviešot inovācijas un jaunas tehnoloģijas. 

Veselība

Kaut arī tiek plānots, ka lielākā daļa finansējuma būs nepieciešama 
slimnīcu infrastruktūras uzlabošanai, pastāv iespēja, ka mēs pie
dzīvosim pieaugošu pieprasījumu pēc primārās veselības aprūpes 
iestādēm un uzlabotas apmācības šajā nozarē strādājošajiem dar
biniekiem.

Lauku infrastruktūras attīstība un atbalsts 
lauksaimniecības uzņēmējdarbībai
Atbalstot lauku infrastruktūru un uz biomasu balstīto nozari (kurā 
lauksaimniecībai ir izšķiroša loma), tiks panākta līdzsvarotāka 
sabiedrības izaugsme ilgtermiņā, kas samazina ar migrāciju no 
lauku uz pilsētu apvidiem radītās problēmas, un uzlabo pārtikas 
nodrošinājumu.

  Ja mēs atzīmētu kartē publiskā sektora darbības, ko esam finansē-
juši pēdējo 10–15 gadu laikā, vairs nebūtu redzami atsevišķi projekti, 

bet mūsu acu priekšā plestos arvien augošas autoceļu, dzelzceļa, 
tramvaju un cauruļu sistēmas, kā arī plašs veselības aprūpes un izglītī-
bas pakalpojumu piedāvājums. Tie visi ir loģiska veseluma elementi. 

Rafals Ribackis (Rafal Rybacki), 

EIB publiskā sektora un infrastruktūras aizdevumu operāciju 
vadītājs Polijā un Baltijas valstīs

Veloceliņi Boloņā, 
kas tika finansēti 
ar aizdevumu, ko 
šai Itālijas pilsētai 
izsniedza EIB

Anhelita Revojo (Angelita Rebollo) Parīzē izstrā-
dā zāles vēža ārstēšanai, ko finansē fonds, kurā 

EIF veica ieguldījumus
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