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„Belwind” ar tā 55 Ziemeļjūrā esošajām turbīnām
ir Beļģijas lielākais enerģētikas projekts.
EIB ir vadošā vēja enerģijas projektu finansētāja,
kuras izsniegto aizdevumu summa
2011. gadā sasniedza 1,7 miljardus eiro.
Klimata politikas jomā tiek izsniegta viena
trešdaļa no kopējā EIB aizdevumu apjoma.
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EIB aizdeva gandrīz

11 miljardus eiro Eiropu savienojošo
transporta tīklu vajadzībām.
Train à Grande Vitesse (TGV) ātrvilciens, Francija

2011. gada pamatrā

dītāji
Kopējais EIB aizdevumu apjoms
sasniedza
.

61 miljardu eiro
EIB finansēja 454 projektus 70 valstīs.
Aizdevumi klimata politikas jomā sasniedza

18 miljardus eiro, veidojot gandrīz vienu trešdaļu

no kopējā bankas aizdevumu apjoma.
EIB finansēja vairāk nekā
megavatu jaudas uzstādīšanu saules un vēja elektrostacijās,
kuras ražos tīru elektroenerģiju vairāk nekā
mājsaimniecību apgādei.

4 000

2 miljonu

EnBW Baltic 1 vēja parks, Vācija

Finansējums ES
reģioniem, kurus
vissmagāk skārusi
ekonomiskā
un finanšu
krīze, sasniedza

20 miljardus
eiro.
EIB aizdevumus
kohēzijas politikas
ietvaros saņēma
reģioni.
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EIB grupas finansējumu saņēma

120 000 mazo un vidējo uzņēmumu Eiropā.
Kopējā EIB grupas finansējuma summa
maziem un vidējiem uzņēmumiem un vidēji
liela kapitāla uzņēmumiem Eiropas Savienībā
sasniedza
.

13 miljardus eiro

10 miljardus eiro

Banka ieguldīja apmēram
uz
zināšanām balstītā ekonomikā.

Jaunā Karolinskas slimnīca Solnā, Zviedrija

Priekšsēdētāja

priekšvārds

P

retēji prognozēm šajā pārskatā aplūkoto divpadsmit mēnešu laikā ekonomikas atveseļošanās Eiropā nebija noturīga, liekot EIB jau ceturto gadu pēc kārtas darboties problemātiskā vidē.
Neskatoties uz šiem sarežģītajiem apstākļiem, banka turpināja būt labi finansēta un saglabāja stabilu
aizdevumu portfeli. Tomēr visbūtiskākais ir tas, ka,
pateicoties bankas piesardzīgajai politikai un nevainojamajai reputācijai, tā saglabāja visaugstāko kredītspēju, un ieguldītāju pastāvīgā uzticība ļāva tai
nodrošināt zemas finansēšanas izmaksas, kas ir svarīga priekšrocība, ko saņem mūsu klienti.
2011. gadā EIB turpināja īstenot tās trīs galvenās
prioritātes, veicinot stratēģijas „Eiropa 2020” ieviešanu, palīdzot ES saglabāt līderpozīcijas klimata politikas jomā un atbalstot tās ārpolitikas mērķus.
Ar saviem aizdevumiem, kas ir bankas darbības pirmais pīlārs, EIB sniedza visu laiku lielāko ieguldī-
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jumu reālajā ekonomikā, izmaksājot mazajiem un
vidējiem uzņēmumiem, citiem uzņēmumiem, infrastruktūras attīstītājiem un valsts iestādēm 60 miljardus eiro ar labvēlīgiem nosacījumiem un ilgu
atmaksas termiņu (tas bija lielākais šim mērķim izsniegtais aizdevums visu daudzpusējo finanšu iestāžu vidū). Banka finansēja jaunāko inovāciju projektus, lai paplašinātu zināšanu robežas, un palīdzēja
būvēt pētniecības iestādes, skolas un vēja parkus,
tiltus, tuneļus, ātrvilcienu līnijas un automaģistrāles.
Smagie ekonomiskie apstākļi un budžeta ierobežojumi visā ES mums lika radīt novatoriskus mehānismus, kas palīdzētu sasniegt vairāk, izmantojot mazāk resursu. Bankas darbības otrais pīlārs – Eiropas
Savienības, tās dalībvalstu budžeta līdzekļu un EIB
resursu apvienošana ar riska dalīšanas un garantiju
mehānismu starpniecību – ļāva tai piesaistīt lielāku kapitālu inovāciju, izaugsmes un nodarbinātības
veicināšanai.

Priekšsēdētāja
priekšvārds

Grūtajā 2011. gadā Eiropas Investīciju banka turpināja īstenot
savus mērķus. Mūsu ieguldījumi palīdzēja pildīt bankas
uzdevumus ilgtspējīgas izaugsmes, konkurētspējas un darbavietu
atbalsta jomā. EIB strādāja Eiropas ekonomikas interesēs
no Atēnām līdz pat Saragosai un palīdzēja sekmēt
Eiropas Savienības mērķu sasniegšanu ārpus tās robežām.

Bankas darbības trešais pīlārs ir konsultāciju sniegšana. Šī pīlāra ietvaros EIB darbinieki veicināja atveseļošanās pasākumus ar savām zināšanām un
pieredzi, izmantojot tādu būtisku instrumentu kā
tehniskā palīdzība projektu sagatavošanā un īstenošanā un konsultāciju sniegšana vietējām varas iestādēm par to, kā labāk izmantot valsts resursus.
Lai varētu aizdot un apvienot līdzekļus, kā arī sniegt
konsultācijas, mums bija jānodrošina finansējums.
EIB, kas ir pasaulē lielākā pārvalstiskā līdzekļu piesaistītāja, kapitāla tirgos piesaistīja 76 miljardus eiro.
Gandrīz puse šīs summas tika piesaistīta no ieguldītājiem ārpus Eiropas, kas liecināja par viņu pastāvīgo uzticību un paļaušanos uz ES un jo īpaši uz EIB.

uz problemātisko darbības vidi, visu prioritāšu mērķi tika sasniegti vai pat pārsniegti. EIB atbalstīja visas
dalībvalstis un cieši sadarbojās ar Eiropas Komisiju,
Eiropas Padomi un Eiropas Parlamentu, lai sekmētu
izaugsmi visā Eiropas Savienībā, veicot mērķtiecīgus
ieguldījumus virzītājspēkos, kas nosaka ekonomikas
augšupeju. Tādējādi tiek nodrošināts, ka ilgtermiņa
ieguldījumi tiek saglabāti nākamajām Eiropas iedzīvotāju paaudzēm.

Werner Hoyer
2011. gadā publicētie iespaidīgie rezultāti, it īpaši
par darbībām Eiropas Savienībā, apliecināja, ka banka ir būtisks Eiropas politikas veidotāju instruments
atveseļošanās pasākumu veicināšanai. Neskatoties
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2011. gadā Eiropas Investīciju banka (EIB)
turpināja būt stabils un uzticams
partneris gan projektu virzītājiem, gan
partnerorganizācijām, atbalstot
projektus, kuri visvairāk ietekmē Eiropas
izaugsmes un nodarbinātības potenciālu.

Eiropas izaugsmes
un nodarbinātības
potenciāla veicināšana

E

6

IB 2011. gadā parakstīja finansējuma līgumus par kopējo summu 61 miljarda
eiro apmērā, tādējādi pēc 2008., 2009. un
2010. gadā veiktās ārkārtas papildu aizdevumu
izsniegšanas pakāpeniski atgriežoties pie tāda
aizdevumu līmeņa, kāds bija pirms 2008. gada.

Pieaugot valstu parāda krīzei, EIB sniedza
īpašu atbalstu valstīm un reģioniem ar ierobežotu piekļuvi kapitāla tirgiem, efektīvi izmantojot tādus resursus kā ES struktūrfondi, lai nodrošinātu galveno ieguldījumu
turpināšanu.

Banka turpināja atbalstīt Eiropas pārēju uz viedāku, videi draudzīgāku un ilgtspējīgāku ekonomiku. Tā izmantoja savas finanšu un tehniskās zināšanas, lai palīdzētu uzlabot finansēšanu
reģionos, kuriem nepieciešams atbalsts, piemēram, vājāk attīstītos reģionos un nomaļās valstīs, nodrošinot, ka būtiski ieguldījumi tiek veikti arī īpaši smagā ekonomiskajā situācijā. Tajā
pašā laikā EIB sniedza mērķtiecīgu atbalstu galvenajiem izaugsmes virzītājspēkiem, proti, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, inovācijām,
klimata politikai un infrastruktūras projektiem.

Nākamajos gados EIB stratēģija būs vērsta
uz izaugsmi un nodarbinātību, ekonomisko
kohēziju un klimata pārmaiņām. EIB atbalsta prioritāte joprojām būs projekti, kas maksimāli palielina EIB finansējuma ietekmi uz
reālo ekonomiku. Īpaši pielāgojot savus produktus, banka var risināt konkrētu nozaru vajadzības un palīdzēt efektīvi izmantot esošos
resursus. EIB arī turpmāk izstrādās kopējas iniciatīvas ar Eiropas Komisiju un izmantos savu
kompetenci un resursus ES politikas mērķu
atbalstam.
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2011

Eiropas pārējas uz viedāku,
videi draudzīgāku un
ilgtspējīgāku ekonomiku
nostiprināšana ar finansēšanas
līgumiem par kopējo summu

61 miljarda eiro
apmērā.

Atbalsts

reģionālajai attīstībai Eiropā

EIB 2011. gadā aizdeva vairāk
nekā 20 miljardus eiro, lai
atbalstītu projektus, kuri
veicinās izaugsmi ekonomiski
vājāk attīstītajos ES reģionos.
Banka arī palīdz maksimāli
izmantot valstu finansējumu,
lai stingras ekonomiskās
politikas apstākļos
mazinātu deficītu.
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E

konomiskā krīze īpaši smagi ir skārusi vājāk attīstītās ES valstis, arvien vairāk palielinot atšķirības. Banka ir ņēmusi vērā šo neviendabīgo
situāciju dalībvalstu vidū. Aizdevumi vājāk attīstītajiem reģioniem palīdz stiprināt Eiropas Savienības
struktūru un veicināt līdzsvarotāku attīstību.
Parakstītie aizdevumi tā dēvēto konverģences reģionu atbalstam 2011. gadā pārsniedza 20 miljardus
eiro, kas bija vairāk nekā trešdaļa no kopējā EIB aizdevumu apjoma ES. Šajā gadījumā uzmanība galvenokārt tiek pievērsta tādas pamata infrastruktūras
finansēšanai, kas nepieciešama, lai piesaistītu uz-

Eiropas izaugsmes
un nodarbinātības potenciāla veicināšana

EIB aizdevumus
kohēzijas politikas
ietvaros saņēma
reģioni.
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darbības vidi. Struktūrfondu līdzekļi tiek piešķirti tikai tad, ja vietējās varas iestādes var vispirms ieguldīt savus līdzekļus. Tādēļ projektiem jāpiesaista arī
vietējais finansējums (parasti tas veido pusi no piedāvātā projekta vērtības, un to galvenokārt nodrošina valsts iestādes). Stingras ekonomiskās politikas
apstākļos dažām dalībvalstīm ir izrādījies par grūtu
finansēt savu ieguldījuma daļu, un tas apdraud tādu
ieguldījumu īstenošanu, kas varētu palielināt šo valstu izaugsmes potenciālu.
Struktūrfondu programmu aizdevumi palīdz segt
daļu no valsts budžeta finansējuma ieguldījumiem
un ietver plašu tādu prioritāro projektu klāstu, kuri
saņem ES struktūrfondu subsīdiju atbalstu. Tādējādi tam, ka EIB var piedāvāt iepriekšēju finansējumu
valsts ieguldījuma daļai, ir būtiska nozīme investīciju plūsmu stabilizēšanā, kā arī izaugsmes un nodarbinātības nodrošināšanā. Struktūrfondu programmu aizdevumi 2011. gadā sasniedza apmēram
1,6 miljardus eiro, nodrošinot, ka tiek īstenoti svarīgākie ieguldījumi transporta, veselības aprūpes,
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarēs,
ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas
infrastruktūrā, lauku reģionu attīstībā, kā arī energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu nozarēs
tādās valstīs kā Portugāle, Ungārija un Polija.
Kopumā EIB programmas aizdevumi apmēram
2,8 miljardu eiro apmērā palīdzēja atbalstīt nozīmīgus ieguldījumus deviņās konverģences valstīs Eiropas Savienībā.

Mērķtiecīgs atbalsts mazāk
attīstītajiem reģioniem
ņēmējdarbību un līdz ar to radītu darbavietas, nodrošinot atbalstu novatoriskiem uzņēmumiem un
MVU, pilnveidojot informācijas sabiedrības pakalpojumus, uzlabojot pilsētvidi un paātrinot attālāko
reģionu integrāciju ar Eiropas transporta tīklu būvniecības starpniecību. EIB atbalsta ieguldījumus un
iniciatīvas, lai palīdzētu atjaunot ilgtspējīgu izaugsmi reģionos, kuri ekonomiskās lejupslīdes laikā cietuši visvairāk.
Banka pielāgo savas darbības mainīgajiem ekonomiskajiem apstākļiem, jo īpaši tagad, kad dažās valstīs parāda krīze un tirgus nenoteiktība ietekmē tās

EIB arī sniedz tehnisko atbalstu, lai palīdzētu jaunākajām dalībvalstīm izmantot struktūrfondus un
kohēzijas fondus. Tas tiek darīts, izmantojot īpašas
iniciatīvas, kuras ir izveidotas sadarbībā ar Eiropas
Komisiju.
Viens no šādu iniciatīvu piemēriem ir JASPERS jeb
iniciatīva „Kopējā palīdzība projektu sagatavošanai
Eiropas reģionos”. Šo iniciatīvu pārvalda EIB un līdzfinansē Eiropas Komisija, Eiropas Rekonstrukcijas un
attīstības banka (ERAB) un Vācijas Attīstības banka

2011

Darbības pārskats

9

(Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW), un tā nodrošina tehnisku palīdzību ES struktūrfondu saņēmējvalstīm, lai palīdzētu tām sagatavot rūpīgi izstrādātus
infrastruktūras projektu pieteikumus. Kopš tās uzsākšanas 2006. gadā JASPERS iniciatīvas atbalstīti
projekti ir apstiprināti 13 valstīs par kopējo ieguldījumu summu 63,7 miljardu eiro apmērā, no kuriem
gandrīz 13 miljardi eiro tika ieguldīti jau 2011. gadā.
JASPERS 2011. gadā sniedza atbalstu arī Horvātijai
vēl pirms tās pievienošanās ES.

Pārrobežu reģionālās sadarbības
veicināšana
Daži Eiropas reģioni cieši sadarbojas kopējo interešu
jomās, un ES struktūrfondi atbalsta šādu teritoriālo
sadarbību.
Tāpat EIB atbalsta reģionālās iniciatīvas, kuras apvieno ES dalībvalstis un partnervalstis. Baltijas jūras
reģionā, kas ietver Igauniju, Latviju, Lietuvu, Zviedriju, Dāniju, Somiju, Vāciju (Hamburga, MeklenburgaPriekšpomerānija un Šlēsviga-Holšteina), Poliju un
Krieviju, EIB finansē projektus, kas uzlabo šī reģiona
vispārējo ilgtspējību. Šajā gadījumā atbalsta galvenais mērķis ir veicināt šī reģiona vides ilgtspējību,
konkurētspēju un pieejamību, kā arī sekmēt riska
novēršanu. 2011. gadā banka Baltijas jūras reģionā
atbalstīja 62 projektus ar kopējo aizdevumu summu
8 miljardu eiro apmērā.
Donavas reģiona stratēģiju, kura izstrādāta, pamatojoties uz Baltijas jūras reģiona stratēģiju, ieviesa
2011. gadā. Tā līdzīgā veidā nodrošina konkrētus ieguldījumus atbilstoši kopīgiem mērķiem un aptver
valstis un reģionus, sākot no Vācijas (Bādene-Virtemberga un Bavārija), Austrijas, Ungārijas, Čehijas,
Slovākijas, Slovēnijas, Bulgārijas un Rumānijas līdz
pat Serbijai, Bosnijai-Hercegovinai, Melnkalnei, Moldovai un Ukrainai. 2011. gadā banka Donavas reģionā atbalstīja 89 projektus ar kopējo aizdevumu
summu 10 miljardu eiro apmērā.
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Finansējums tiem Eiropas
Savienības konverģences
reģioniem, kurus ekonomiskā un
finanšu krīze skārusi vissmagāk,
sasniedza vairāk nekā
.

20 miljardus eiro

Eiropas izaugsmes
un nodarbinātības potenciāla veicināšana

1

 
JASPERS – Kopējā palīdzība projektu sagatavošanai
Eiropas reģionos
(EIB, Eiropas Komisija, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības
banka un Vācijas Attīstības bankas grupa (KfW Bankengruppe))
 
JESSICA – Vienotais Eiropas atbalsts ilgtspējīgiem
ieguldījumiem pilsētu apvidos
(EIB, Eiropas Komisija un Eiropas Padomes Attīstības banka)
 
JEREMIE – Eiropas apvienoto resursu mehānisms
mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem
(EIF un Eiropas Komisija)
 
JASMINE – Vienotā rīcība mikrofinanšu iestāžu
atbalstam Eiropā
(EIF un Eiropas Komisija)

1 – Metro sistēma Porto, Portugāle
2 – Stora Enso papīra ražotne, Zviedrija
2
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Finansējums

maziem un vidējiem uzņēmumiem
Mikrouzņēmumi, mazie un
vidējie uzņēmumi ir Eiropas
ekonomiskās izaugsmes
un darbavietu izveides
virzītājspēki. EIB grupa – EIB
un EIF – 2011. gadā atbalstīja
120 000 MVU un vidēji liela
kapitāla uzņēmumu.

P

ašreizējā ekonomiskajā situācijā mazajiem un
vidējiem uzņēmumiem (MVU) joprojām ir grūtības piesaistīt finansējumu ar pieņemamiem
nosacījumiem. Lai veicinātu šo procesu, kas ir būtiska
ekonomiskās struktūras sastāvdaļa, EIB piešķir apmēram 18 % no saviem aizdevumiem MVU.

Mērķtiecīgs atbalsts maziem
uzņēmumiem
EIB palīdz uzlabot MVU piekļuvi finansējumam, sadarbojoties ar noteiktu vietējo partnerbanku tīklu.
2011. gadā banka parakstīja aizdevumus MVU par
kopējo summu 9,6 miljardu eiro apmērā, no kuriem
8,8 miljardi eiro tika ieguldīti ES. Starpnieki, ar kuriem
EIB sadarbojas, tiek lūgti par pieņemamām likmēm
aizdot tālāk MVU šim nolūkam paredzētos EIB līdzekļus, pievienojot līdzvērtīgu summu no saviem resursiem. Tādējādi ikviens EIB nodrošinātais eiro piesaista papildu līdzekļus MVU piešķirtajam finansējumam.
EIB grupa (EIB un EIF) arī veido jaunus mehānismus,
lai nodrošinātu papildu finansējumu MVU valstīs, kuras saskaras ar īpašu likviditātes krīzi, piemēram, Grieķijā, Portugālē un Rietumbalkānu valstīs.
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Eiropas izaugsmes
un nodarbinātības potenciāla veicināšana

1

Palīdzība vidēji liela kapitāla
uzņēmumiem
Meklējot iespējas paplašināt piekļuvi finansējumam
problemātiskos ekonomiskajos apstākļos, EIB ir padarījusi savu starpniecības aizdevumu programmu pieejamu vidēji liela kapitāla uzņēmumiem. Tie ir uzņēmumi,
kuros strādā vairāk kā 250, bet mazāk kā 3 000 darbinieku. Šī jaunā vidēji liela kapitāla uzņēmumu programma
2011. un 2012. gadā ir pieejama uz sākotnēju izmēģinājuma periodu. Jau 2011. gadā vien vidēji liela kapitāla uzņēmumiem tika piešķirti aizdevumi vairāk nekā
800 miljonu eiro apmērā. EIB nesen paplašināja vidēji liela kapitāla uzņēmumu atbalsta saņēmēju loku, iekļaujot kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis.
Piemēram, 2011. gadā tika parakstīts jauns aizdevums
150 miljonu eiro apmērā, kas sniedz sākotnēju atbalstu
vidēji liela kapitāla uzņēmumiem un MVU Turcijā.

Pielāgots Eiropas Investīciju
fonda atbalsts
Eiropas Investīciju fonds (EIF), kas kopā ar EIB veido
EIB grupu, īpaši specializējas riska finansēšanas operāciju piedāvājumā MVU. Tas atbalsta mazus uzņēmu1 – Need a Skip atkritumu pārstrādes uzņēmums, Apvienotā Karaliste
2 – Noor East marmora ražošanas uzņēmums, Ēģipte
2

EIB grupa piešķīra

13 miljardu eiro finansējumu MVU
un vidēji liela kapitāla uzņēmumiem.
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mus, izmantojot pašu kapitāla (riska un izaugsmes
kapitāls) un garantiju instrumentus, kurus piedāvā plašs finanšu iestāžu loks. Salīdzinot ar 2010. gadu, garantijas un finanšu saistības 2011. gadā vairāk nekā dubultojās, tādējādi ar vairāk nekā 7,5 miljardiem eiro sasniedzot jaunus MVU kreditēšanas
apjomus.
EIF piedāvā pašu kapitāla finansējumu, lai uzlabotu
riska kapitāla pieejamību strauji augošiem un novatoriskiem MVU, taču tāpat arī risina nepieciešamību
pēc aizņēmumiem, jo daudzi MVU meklē finansējumu, izmantojot šādu tradicionālāku ceļu. Tas nodrošina garantiju un kredītu veicināšanas pasākumus,
izmantojot vērtspapīrošanu, lai uzlabotu finanšu
starpnieku kredītspēju. EIF izmanto vai nu paša resursus, vai tos, kurus nodrošinājuši tādi mandatori kā
EIB, Eiropas Komisija vai trešās puses.
EIF arī nodrošina pārvaldību un sniedz konsultācijas
fondu fondiem, lai, piesaistot kapitālu reģionālajai
attīstībai no citiem ieguldītājiem, palīdzētu palielināt
ES finansējuma efektivitāti. Šai nolūkā EIF 2011. gadā
izveidoja vairākas partnerības ar valsts un privātajiem uzņēmumiem un valstu fondu fondiem.
1
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Iniciatīva „Eiropas apvienoto resursu mehānisms mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”
jeb JEREMIE atbalsta ekonomisko attīstību izvēlētajos
Eiropas reģionos, kuros MVU ir īpašas grūtības piekļūt
finanšu līdzekļiem. Tā vietā, lai piedāvātu piešķīrumus,
valsts un reģionālās iestādes var izmantot JEREMIE, lai
sadalītu Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) nodrošinātos līdzekļus tirgus vajadzībām pielāgotu finanšu līdzekļu veidā un gūtu labumu no to atjaunojamības.
2011. gadā tika apstiprināti divi jauni reģionālie fondi
Kalabrijā (Itālijā) un Provansas-Alpu-Azūra krasta reģionā (Francijā), kā rezultātā EIF pārvaldīto fondu skaits ir
pieaudzis līdz 14 fondiem 11 Eiropas valstīs ar pārvaldāmo līdzekļu summu vairāk nekā 1 miljarda eiro apmērā.
Eiropas progresa mikrofinansēšanas instruments,
kuru kopā finansē EIB un Eiropas Komisija un pārvalda EIF, palīdz uzlabot piekļuvi finanšu līdzekļiem
tādām grupām un indivīdiem, kuriem nav pieejama tradicionālā banku sistēma. 2011. gadā, kas bija
progresa mikrofinansēšanas instrumenta pirmais
pilnais darbības gads, tika parakstīti 17 darījumi par
kopējo saistību summu 67 miljonu eiro apmērā, tādējādi padarot EIF par vienu no vissvarīgākajiem mikrofinansēšanas atbalsta sniedzējiem ES.
2

3

Eiropas izaugsmes
un nodarbinātības potenciāla veicināšana

EIF arī sniedz tehnisko palīdzību un finansiālo atbalstu ar citu mikrofinansēšanas programmu un iniciatīvu starpniecību. JASMINE iniciatīvas ietvaros EIF
sniedz finansējumu no EIB resursiem mikrofinansējuma iestādēm un mikrokredītu nodrošinātājiem, kas
nav bankas, kā arī tehnisko palīdzību no Eiropas Komisijas resursiem. Piemēram, 2011. gadā JASMINE ietvaros 25 mikrofinansējuma iestādēm tika nodrošināti 10 reitingu ziņojumi, 15 novērtējuma ziņojumi un
250 apmācības dienas.

Novatoriski aizdevumi
novatoriskiem MVU
Novatoriskiem MVU uzņēmējdarbības uzsākšanas
posmā un agrīnā stadijā ir īpašas grūtības saņemt
kredītu. Lai turpinātu uzlabot MVU piekļuvi finansējumam pētniecības, attīstības un inovāciju jomā,
2011. gadā EIF tika lūgts pārvaldīt konkrētam nolūkam paredzētu garantiju produktu, kas ir daļa
no atjaunotā, novatoriskā riska dalīšanas finanšu
mehānisma (RSFF), kuru izveidoja EIB kopā ar Eiropas Komisiju (skat. nākamo nodaļu). Tas turpina

progresu, ko jau kopš 2007. gada nodrošināja aizdevumi 7 miljardu eiro apmērā tādiem projektiem,
tostarp daudziem liela un vidēji liela kapitāla uzņēmumiem, kas atbalsta pētniecības, attīstības un
inovācijas jomu Eiropā.
Jaunais riska dalīšanas instruments (RSI) ir vērsts uz
finansējuma deficīta risināšanu un palīdz dinamiskajiem un ātri augošajiem MVU uzsākt un attīstīt
uzņēmējdarbību. Grozījumi pašreizējā RSFF līgumā
tika parakstīti 2011. gadā pirmās Inovāciju konvencijas laikā Briselē. Līdz 2013. gada beigām ir paredzēts nodrošināt MVU piekļuvi apmēram 1 miljardam eiro. EIF piedāvā bankām garantijas attiecībā
uz to jaunajiem aizdevumiem un finanšu nomas
darījumiem, kas paredzēti novatoriskiem MVU, tādējādi ļaujot bankām aizdot vairāk un ar izdevīgākiem nosacījumiem.
1 – Greenmeadow Stores veikali, Apvienotā Karaliste
2 – Lanxess AG, Vācija
3 – Danisco pētniecības, attīstības un inovāciju uzņēmums, Dānija
4 – Bl Aino grāmatu iesiešanas uzņēmums
5 – Spectrum Dynamics attēlveidošanas tehnoloģiju
uzņēmums, Izraēla

4

5

Eiropā vairāk
nekā divas
trešdaļas no
privātajā sektorā
nodarbinātajiem
strādā MVU. EIB
grupas atbalstu
2011. gadā saņēma

120 000 MVU
un vidēji liela kapitāla
uzņēmumu.
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Inovāciju

paātrināšana
Tehnoloģiskais progress dažādās jomās, sākot no zinātnēm par dzīvību un beidzot ar vides aizsardzības
uzlabojumiem, nodrošina, ka ES pētniecības un attīstības nozare ir progresīva, kā arī dod pievienoto vērtību, palīdzot uzlabot cilvēku dzīves. EIB ar pētniecības
programmu starpniecību palīdz finansēt pētniecību,
attīstību un inovācijas akadēmiskajās iestādēs, taču
lielu uzmanību pievērš arī inovācijām privātajā sektorā un zināšanu nodošanai starp nozarēm. Viena no
jomām, kurās Eiropai ir vadoša nozīme, ir tīrās tehnoloģijas, sākot no energoefektīviem dzinējiem līdz pat
tādiem novatoriskiem atjaunojamiem energoresursiem kā ūdeņradis, saule un vējš.

Trelleborg augsto tehnoloģiju
inženiertehniskais uzņēmums, Zviedrija

Ieguldījumi uz zināšanām
balstītā ekonomikā ir ļoti svarīgi
Eiropas produktivitātei un
nākotnē palīdzēs nodrošināt
konkurētspēju un darbavietas.
2011. gadā Eiropas Savienībā
vairāk nekā 10 miljardi eiro tika
ieguldīti inovācijās, izglītībā
un jaunās tehnoloģijās.

I

eguldījumi pētniecības, attīstības un inovāciju
jomā dažādiem nolūkiem, sākot no prototipiem
un demonstrējumu ražotnēm līdz pat pirmajai komerciālajai izmantošanai, kā arī izglītībā, informācijas
un komunikāciju tehnoloģijās (IKT) ir galvenie viedas
izaugsmes virzītājspēki, jo tie veicina uz zināšanām
un inovācijām balstītas ekonomikas attīstību saskaņā
ar „ES 2020” pamatiniciatīvu. Jau 2011. gadā vien EIB
ieguldīja apmēram 10 miljardus eiro uz zināšanām
balstītā ekonomikā Eiropas Savienībā.
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Piemēram, EIB atbalsta Francijas grupas Bolloré pētniecības, attīstības un inovāciju programmas attiecībā uz elektriskajiem transportlīdzekļiem un elektroenerģijas uzglabāšanu to akumulatoru vajadzībām.
Ar aizdevumu tiek atbalstīts arī Ion Beam Applications
pētniecības infrastruktūras projekts vēža diagnostikas un protonu terapijas jomā Beļģijā.

Koncentrēšanās uz ieguldījumiem ar
augstu pievienoto vērtību
Banka koncentrē savus aizdevumus uz projektiem
ar augstāku pievienoto vērtību prioritāro tehnoloģiju jomās, kas nodrošina atbalstu ES līmenī. Šajā jomā
pamatiniciatīva ir riska dalīšanas finanšu mehānisms (RSFF). Šī EIB un Eiropas Komisijas kopējā iniciatīva palīdz nodrošināt finansējumu pētniecības,
attīstības un inovāciju projektiem, kuriem citādi būtu
sarežģīti iegūt finansējumu ar pieņemamiem nosacījumiem šo projektu riska līmeņa dēļ.
Kopš tā izveides 2007. gadā mehānisms ir palīdzējis
pārvērst labas idejas reālā uzņēmējdarbībā, nodrošinot aptuveni 75 uzņēmumiem aizdevumus vairāk
nekā 7 miljardu eiro apmērā. EIB un Eiropas Komisija
2011. gada beigās piekrita turpināt RSFF īstenošanu
līdz ES budžeta perioda (2007.–2013. gads) beigām.
Jaunā RSFF ietvaros īpaša uzmanība tiek pievērsta
finansējuma nodrošināšanai pētniecības infrastruktūrām un mazo uzņēmumu pētniecībai, attīstībai un

Eiropas izaugsmes
un nodarbinātības potenciāla veicināšana

inovācijām, ko pārvalda Eiropas Investīciju fonds –
EIB grupas specializētā iestāde novatorisku MVU finansēšanai. Francijā RSFF ietvaros Pierre Fabre laboratoriju farmaceitiskās pētniecības programmām
tika piešķirts EIB atbalsts 100 miljonu eiro apmērā.
RSFF ietvaros 2011. gadā finansējumu, kura kopsumma sasniedza 1 miljardu eiro, saņēma aptuveni
12 uzņēmumi un pētniecības infrastruktūras.

Ātrgaitas internets ir ilgtermiņa
izaugsmes pamats
Ar internetu saistītas informācijas un komunikāciju
tehnoloģijas (IKT) pēdējo 15 gadu laikā ir nodrošinājušas pusi no ES ražīguma pieauguma. Šī tendence
visticamāk pastiprināsies, jo platjoslas pakalpojumu
plašā pieejamība tiek uzskatīta par priekšnosacījumu, lai varētu pilnībā izmantot uz zināšanām balstītas ekonomikas priekšrocības.
Nodrošināt piekļuvi ātrgaitas internetam ir viens no
tā dēvētās Eiropas digitālās programmas galvenajiem
mērķiem. Šī programma ir paredzēta, lai sagatavotu
ES uz digitālām inovācijām balstītai izaugsmei. Tādēļ
IKT infrastruktūras pieejamība ir būtisks bankas mērķis, ko tā centīsies sasniegt, nodrošinot ātrgaitas interneta pārklājumu un tādu projektu finansēšanu, kas
veicina uz IKT balstītu produktu inovācijas. 2011. gadā
ieguldījumi IKT veidoja apmēram 4 miljardus eiro.

Izglītības kvalitātes uzlabošana
EIB atbalsta ieguldījumus, kas uzlabo piedāvātās izglītības kvalitāti, jo īpaši pilnveidojot izglītības infrastruktūru un pētniecības iestādes. Banka arī popularizē Eiropas augstākās izglītības telpu un Eiropas
pētniecības telpu, tādējādi palīdzot integrēt zinātniskos resursus. Šī atbalsta ietvaros paredzēts finansēt
ieguldījumus skolās un augstskolās, kā arī uz augstākās izglītības kvalitāti un konkurētspēju vērstas reformas. Banka arī veicina studentu, pētnieku un akadēmiskā personāla mobilitāti, atbalstot attiecīgās valsts
programmas un pieprasījumam atbilstošos papildu
pasākumus ar pielāgotu studentu aizdevumu shēmu starpniecību. Ieguldījumi ir arī nepieciešami at-

šķirību mazināšanai starp akadēmiskajām aprindām
un uzņēmumiem, lai veicinātu inovācijas, izmantojot
tehnoloģiju nodošanas iniciatīvas.
Spānijā EIB atbalsta ieguldījumu programmas, kas
sekmē uz zināšanām balstītu ekonomiku un ilgtspējīgu kopienu izveidošanu Basku zemē. Tāpat 2011. gadā EIB palīdzēja finansēt Dublinas Universitātes (University College Dublin) atjaunošanu Īrijā un divu galveno Stratklaidas Universitātes (University of Strathclyde)
teritoriju restrukturizāciju Skotijā. Arī Lēvenas Universitāte (Katholieke Universiteit Leuven) Beļģijā un Kastīlijas-Lamančas Universitāte (Universidad de Castilla-La
Mancha) Spānijā ir starp tām astoņām universitātēm,
kuras 2011. gadā saņēma EIB finansējumu.

Kopš 2000. gada EIB ir aizdevusi vairāk nekā
ES projektiem, kas veicina uz
zināšanām balstītas ekonomikas attīstību – no tiem
tika izsniegti jau 2011. gadā.

110 miljardus eiro

10 miljardi eiro

Arī EIB 2011. gada Ekonomikas un finanšu
konferencē (Conference on Economics and Finance) produktivitāte un piekļuve ātrgaitas
internetam tika nosauktas par galvenajiem
ilgtermiņa izaugsmes virzītājspēkiem Eiropā.
Konferencē, kurā piedalījās aptuveni 100 akadēmiķu un valsts iestāžu, valdību un nozaru
pārstāvju, tika uzsvērts, ka ekonomikas dinamisms un ieguldījumi IT nozarē ir papildu stimuli produktivitātes veicināšanā. Pētījumā, ko
EIB prezentēja šajā konferencē, bija minēts, ka
pārejai uz nākamās paaudzes ātrgaitas tīkliem
varētu būt nepieciešams šim nolūkam īpaši
paredzēts ieguldījums infrastruktūrā aptuveni
200 miljardu eiro apmērā.
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Eiropas

infrastruktūras savienošana

Treno Alta Velocita (TAV) ātrvilciens, Itālija

Transporta tīklu izveidošana
Eiropas iekšējam tirgum palīdz
nodrošināt Eiropas rūpniecības
un pakalpojumu konkurētspēju.
EIB 2011. gadā izsniedza
aizdevumus gandrīz 11 miljardu
eiro apmērā ieguldījumiem
galvenajos ES transporta tīklos.

E

IB ir piemērota finansēšanas partnere liela apjoma ieguldījumiem transporta tīklos to apmēru un ilgtermiņa virzības dēļ. Banka 2011. gadā
atbalstīja 37 transporta infrastruktūras projektus,
tādējādi nodrošinot transporta savienojumus 13 ES
dalībvalstu iedzīvotājiem.
EIB jau vairāk nekā piecdesmit gadus iegulda līdzekļus Eiropas transporta savienojumos. Kopš 90. ga-
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diem, kad Eiropas transporta tīkli (TEN-T) kļuva par
ES galveno prioritāti, banka tajos ir ieguldījusi vairāk
nekā 100 miljardus eiro. Stabils dzelzceļa, autoceļu
un ūdensceļu transporta tīkls visā Eiropā ir ļoti svarīgs, lai cilvēki varētu brīvi pārvietoties un lai nodrošinātu tirdzniecības plūsmu ne tikai Eiropas Savienības
teritorijā, bet arī ārpus tās. Eiropu savieno apmēram
pieci miljoni kilometru ceļa, ieskaitot 70 000 km autoceļu, apmēram 200 000 km dzelzceļa un vairāk nekā
40 000 km kuģojamu iekšzemes ūdensceļu.
Dzelzceļa projekti 2011. gadā saņēma vairāk EIB finansējuma, nekā tika piešķirts ieguldījumiem autoceļos, sasniedzot attiecīgi 4,3 miljardus eiro pret
3,4 miljardiem eiro. Galvenie aizdevumi ātrgaitas
dzelzceļa projektiem tika parakstīti, lai finansētu Milānas-Neapoles, Tūras-Bordo, Loreinas-Strasbūras un
Britānijas-Luāras ielejas dzelzceļa līniju izbūvi, kā arī
jaunu vilcienu iegādi Gdiņas-Varšavas un KrakovasKatovices līnijām. Līdz ar finansējuma apstiprināšanu
pasaules lielāko slūžu izbūvei Antverpenes ostā, kas
ir nozīmīgs transporta mezgls, ūdensceļu transporta
vajadzībām tika piešķirts 625 miljonu eiro aizdevums.

Eiropas izaugsmes
un nodarbinātības potenciāla veicināšana

Nepieciešamība pēc ieguldījumiem vēl aizvien ir liela. Tomēr pašreizējā ekonomiskajā situācijā līdzekļu
ieguldīšana infrastruktūrā var radīt slogu valsts ieguldītājiem. Lai ilgtermiņā līdzsvarotu ieguldījumus, EIB
pievērš īpašu uzmanību tādu infrastruktūras projektu
finansēšanai, kuriem ir liela vērtība sabiedrībai kopumā, kā arī sniedz savas zināšanas, lai piesaistītu papildu finansējumu no ieguldītājiem.

Eiropas izaugsmes
potenciāla mobilizēšana
Partnerības, kas apvieno valsts un privāto finansējumu, var palīdzēt mazināt finansējuma trūkumu. Neskatoties uz to, ka publiskā un privātā sektora partnerību (PPP) skaits krīzes laikā ir samazinājies, tām
vēl aizvien ir būtiska nozīme ieguldījumu veikšanā,
jo īpaši transporta tīklu jomā. 2011. gadā PPP saņēma gandrīz trešdaļu no EIB transporta finansējuma. Bankai ir ievērojama pieredze un zināšanas šajā
jomā, daļēji pateicoties arī Eiropas publiskās un privātās partnerības ekspertīzes centram (EPEC), kas ir
EIB, Eiropas Komisijas, ES dalībvalstu un kandidātvalstu kopēja iniciatīva ar 35 dalībnieku tīklu. EPEC palīdz stiprināt valsts sektora pārstāvju kapacitāti, lai
tie iesaistītos PPP darījumos, daloties pieredzē un zināšanās, kā arī izstrādājot strukturētu pieeju labākās
prakses noteikšanai attiecībā uz abpusēji būtiskiem
jautājumiem. Ņemot vērā vairāku partnervalstu lūgumu, 2011. gadā banka nolēma iekļaut EPEC atbalsta
saņēmēju lokā Vidusjūras reģiona partnervalstis.
Eiropas Komisija un EIB arī izstrādā projektu obligāciju iniciatīvu, kuras mērķis ir palielināt ilgtermiņa infrastruktūras projektu finansējumu, piesaistot kapitālu no
institucionālajiem ieguldītājiem, piemēram, pensiju
fondiem un apdrošināšanas sabiedrībām. Projektu obligācijas nedrīkst jaukt ar šobrīd apspriestajām eiroobligācijām, jo projektu obligāciju mērķis ir ļaut pašiem
projektā iesaistītajiem uzņēmumiem emitēt investīciju
kategorijas obligācijas. Tas tiktu darīts, izmantojot Eiropas Komisijas un EIB riska dalīšanas mehānismu, lai palielinātu augstākas prioritātes obligāciju kredītreitingu
līdz tādam līmenim, kas ir pietiekami augsts institucionālo ieguldītāju piesaistīšanai. Tādējādi ES budžeta līdzekļi tiktu izmantoti efektīvāk, un vērtīgus projektus
varētu ieviest daudz ātrāk nekā citkārt.

2011. gadā notika sabiedriskā apspriešana par projektu obligāciju iniciatīvu. Vēlāk šī gada laikā Eiropas
Komisija paziņoja par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu – 50 miljardu eiro fondu Eiropas
transporta, enerģētikas un digitālo tīklu uzlabošanai
no 2014. līdz 2020. gadam, kam būtu jāietver projektu obligāciju iniciatīva, kas ES dalībvalstīm savukārt
vēl jāapstiprina. Tika izteikts priekšlikums sākt izmantot projektu obligācijas izmēģinājuma režīmā, ko no
2012. līdz 2013. gadam pārvaldītu EIB. Obligāciju izmantošanai vajadzētu būt vērstai uz projektiem vienā vai vairākās no trim mērķnozarēm, proti, transporta, enerģijas un platjoslas pakalpojumi.

Apollo tilts, Slovākija

37

EIB atbalstīja
transporta infrastruktūras projektus,
nodrošinot savienojumus
ES dalībvalstu iedzīvotājiem.
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Eiropas

enerģētikas nozares nostiprināšana
Stiprinot Eiropas
enerģētikas nozari, EIB
palīdz ES sasniegt tās
politikas mērķus ilgtspējīgas,
konkurētspējīgas un drošas
energoapgādes jomā.
Atbalsts enerģētikas
projektiem 2011. gadā
sasniedza 11 miljardus
eiro, kas šobrīd veido
vairāk kā 20 % no visiem
EIB aizdevumiem
Eiropas Savienībā.

S

askaņā ar Eiropas Komisiju nākamo desmit
gadu laikā enerģētikas nozarē nepieciešams
ieguldīt vienu biljonu eiro. Tā kā nepieciešamība pēc ieguldījumiem ir pieaugusi, EIB ir centusies apmierināt šo pieprasījumu, ievērojami palielinot savus aizdevumus ES enerģētikas projektiem no
2008. gadā piešķirtajiem 9 miljardiem eiro līdz vairāk nekā 11 miljardiem eiro 2011. gadā. Ar enerģētiku saistītais finansējums veido 20 % no kopējā EIB
aizdevumu apjoma Eiropā.
Gandrīz puse no ES nepieciešamajiem ieguldījumiem enerģētikas nozarē jāsedz ar kapitāla ieguldījumiem enerģētikas tīklos. EIB ir ievērojama nozīme enerģētikas infrastruktūras finansēšanā, un tā
ir kļuvusi par lielāko aizdevēju ieguldījumiem elektroenerģijas pārvades tīklos Eiropā. Finansējums
enerģijas sadales tīkliem, tostarp elektroenerģijas
tīkliem un dabasgāzes transportēšanas infrastruktūrai, 4 miljardu eiro apmērā veidoja vairāk nekā vienu
trešdaļu no EIB ieguldījumiem enerģētikas nozarē
2011. gadā.

Roterdamas osta, Nīderlande
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Eiropas izaugsmes
un nodarbinātības potenciāla veicināšana

Ieguldījumi elektroenerģijas tīklos esošo aktīvu atjaunošanai vai nomaiņai stiprina iekšējo tirgu. Atbalsts viedajiem tīkliem un uzlabojumi enerģijas
uzglabāšanā arī palīdz pilnveidot atjaunojamās
elektroenerģijas izmantošanu.

Eiropas apgādes nodrošināšana
Galveno 2011. gadā apstiprināto enerģētikas infrastruktūras projektu vidū ir dabasgāzes pārvades sistēmas un pirmā sašķidrinātās dabasgāzes termināla
izbūve Polijā, enerģijas sadales tīklu nostiprināšana
un pagarināšana visā Itālijas teritorijā, tīklu uzlabošana Īrijā, Spānijā un Portugālē, jauna Francijas un Spānijas elektroenerģijas starpsavienotāja izveide, kā
arī Nīderlandes un Apvienotās Karalistes jūras vēja
enerģijas parku savienošana ar elektroenerģijas tīklu.
Banka ir samazinājusi finansējumu ogļūdeņraža ieguves jomai, kurai ir raksturīga lielāka oglek-

ļa intensitāte un kurā kopš 2005. gada tiek ieguldīts mazāk par 1 % no EIB kopējiem aizdevumiem
enerģētikas nozarē. Turklāt bankas finansējums
pārstrādes nozarē ir vērsts uz energoefektivitātes
veicināšanas un enerģijas pārveidošanas projektiem, izņemot kapacitātes palielināšanas projektus. EIB ir arī apstiprinājusi selektīvāku pieeju finanšu līdzekļu ieguldīšanai tādas elektroenerģijas
ražošanā, kurai ir raksturīga lielāka oglekļa intensitāte. Piemēram, banka var finansēt tikai tādas ar
oglēm un brūnoglēm kurināmās elektrostacijas,
kas aizvieto esošās elektrostacijas, izmanto labākās pieejamās tehnoloģijas un ir gatavas oglekļa
savākšanai, kā arī papildus tam samazina oglekļa
intensitāti elektroenerģijas ražošanas procesā vismaz par 20 %.
Aizdevumi elektroenerģijas ražošanai ES 2011. gadā
sasniedza 4,6 miljardus eiro, no kuriem 80 % tika ieguldīti atjaunojamajos energoresursos, 16 % palīdzēja finansēt gāzes ražošanu un 1 % tika novirzīts
ogļu vai naftas enerģijas ražošanai.

ENEL elektroenerģijas uzņēmums, Itālija

4,6 miljardus eiro

Aizdevumi elektroenerģijas ražošanai ES sasniedza
,
no kuriem 80 % tika ieguldīti atjaunojamajos energoresursos.
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4 000

EIB palīdzēja finansēt vairāk nekā
megavatu
jaudas uzstādīšanu saules un vēja elektrostacijās,
kuras ražos tīru elektroenerģiju vairāk nekā

2 miljonu mājsaimniecību apgādei.

Atbalsts
klimata politikas jomā

Atbalsts
klimata politikas jomā

B

anka ir viena no lielākajiem finansējuma avotiem klimata politikas jomā. Finansējuma apjoms 2011. gadā bija apmēram 18 miljardi eiro, kas ir gandrīz viena
trešdaļa no kopējās aizdevumu summas. Ar
klimata pārmaiņām saistītie apsvērumi arvien
vairāk tiek integrēti visās EIB darbībās.
EIB atbalsta ES mērķi, kas ietver ar zemām
oglekļa emisijām saistītu un pret klimata pārmaiņām noturīgu izaugsmi gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Banka, kas ir vadošais
finansējuma avots novatorisku tīro tehnoloģiju jomā, ir apņēmusies darboties kā ieguldījumu virzītājspēks.
Tā koncentrējas uz ieguldījumiem, kas mazina
oglekļa un siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas, kā arī uz projektiem, kas ir noturīgi pret
klimata pārmaiņām un sekmē pielāgošanos
klimata pārmaiņu izraisītajām sekām. Tas atspoguļojas EIB pieejā, izsniedzot aizdevumus
dažādās nozarēs, jo īpaši enerģētikas, tran
sporta, ūdenssaimniecības, notekūdeņu un
cieto atkritumu apsaimniekošanas, mežsaimniecības, kā arī pētniecības, attīstības un inovāciju jomās. Klimata apsvērumi tiek ņemti vērā
visās bankas darbībās, piemēram, veicinot vislabāko pieejamo tehnoloģiju izmantošanu.
Pēdējo trīs gadu laikā, lai varētu labāk pārraudzīt radīto emisiju apjomu un tā samazināšanos, banka ir iesaistījusies eksperimentālā
iniciatīvā, kuras ietvaros tiek novērtēta ban-

Gemasolar, Spānija

kas finansēto projektu radīto oglekļa emisiju
ietekme uz vidi. 2011. gadā banka turpināja šo izmēģinājuma programmu – tā ietvēra
63 projektus ar kopējo ieguldījumu summu
50 miljardu eiro apmērā, no kuriem 27 % finansēja EIB. Sagaidāms, ka šo projektu ietvaros tiks radīti 16 miljoni tonnu CO2 emisiju
ekvivalenta gadā, kas līdzinās Luksemburgā
radīto emisiju daudzumam. Ir aprēķināts, ka
šie projekti palīdzēs samazināt emisijas par
4 miljoniem tonnu CO2 ekvivalenta gadā.
EIB piedalās kā novērotāja Apvienoto Nāciju konferencē par klimata pārmaiņām. Kopā
ar citām starptautiskām finanšu iestādēm tā
ir aktīvi iesaistījusies Zaļā klimata fonda (Green Climate Fund) izveidē, kam līdz 2020. gadam vajadzētu palīdzēt piesaistīt apmēram
100 miljardus ASV dolāru gadā, lai nākotnē finansētu gan klimata pārmaiņu mazināšanas,
gan pielāgošanās iniciatīvas jaunattīstības valstīs. 2012. gadā fonda līdzekļi varētu būt pieejami jaunattīstības valstīs, kuras drīz kļūs par
galvenajiem siltumnīcefektu izraisošo gāzu
emisiju avotiem to straujās izaugsmes dēļ. Šīs
valstis bieži saskaras ar īpašām grūtībām, gan
cenšoties novērst pastāvošos klimata riskus,
gan pielāgojoties jauniem riskiem. Banka nesen ir ieguvusi papildu 2 miljardus eiro, lai atbalstītu cīņu pret klimata pārmaiņām ārpus ES
robežām. EIB 2011. gadā apstiprināja galvenos
programmu aizdevumus, lai palīdzētu finansēt
svarīgākos ieguldījumus klimata aizsardzības
jomā Ķīnā, Indijā, Brazīlijā un Dienvidāfrikā.
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Finansējuma

izmantošana emisiju samazināšanai

EIB aizdevumi
atjaunojamo energoresursu
un energoefektivitātes
jomās palīdz samazināt
siltumnīcefektu
izraisošo gāzu emisijas.
Šīm jomām sniegtais
atbalsts 2011. gadā
sasniedza 7 miljardus eiro.

S

askaņā ar aprēķiniem ir nepieciešams 450 miljardu eiro ieguldījums atjaunojamo energoresursu jomā, lai līdz 2020. gadam sasniegtu
ambiciozos ES klimata politikas mērķus. EIB finansiālais atbalsts atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes jomās ES pēdējo četru gadu laikā ir vairāk nekā dubultojies, pieaugot no 3 miljardiem eiro
2008. gadā līdz 7 miljardiem eiro 2011. gadā. Banka
pašreiz finansē vairāk nekā 10 % no ieguldījumiem
atjaunojamo energoresursu jomā Eiropā.

Atjaunojamie energoresursi
EIB ir vadošā vēja enerģijas projektu finansētāja ES.
Pēdējo gadu laikā tā ir ievērojami palielinājusi finansējumu jūras vēja parkiem, jo īpaši Vācijā, Lielbritā-
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Atbalsts
klimata politikas jomā

zemes projektiem 2011. gadā bija vēja parki Spānijā
un Austrijā. Savukārt kopējā aizdevumu summa vēja
enerģijas ražošanai 2011. gadā bija 1,7 miljardi eiro.
Saules enerģijas ražošana kļūst arvien konkurētspējīgāka un novatoriskāka. 2011. gadā izveidotā modernā saules elektrostacija Gemasolar Andalūzijas
provincē Spānijā ir pasaulē pirmā komerciālā saules
elektrostacija, kura, pateicoties savām unikālajām
tehnoloģiskajām iespējām, var ražot elektroenerģiju
pat bez tiešas saules gaismas. Tā ir viena no septiņām
saules enerģijas kolektoru (SEK) un 19 fotoelementu
(FE) sērijas elektrostacijām, kuras banka finansē kopš
2006. gada, ieguldot kopumā 2,6 miljardus eiro. To
vidū ir arī citas saules elektrostacijas Spānijā, Francijā
un Čehijā. Kopējais atbalsts saules enerģijas ražošanai 2011. gadā sasniedza 819 miljonus eiro.

EIB ir vadošā vēja enerģijas projektu finansētāja, kuras
ieguldījums 2011. gadā sasniedza
. Vēja enerģija bija arī galvenā tēma EIB forumā,
kas 2011. gadā notika Hamburgā.

1,7 miljardus

eiro

Energoefektivitāte
Skegnesas (Skegness) jūras vēja parks, Apvienotā Karaliste

nijā, Dānijā un Beļģijā. 2011. gadā finansējums jūras vēja enerģijas ražošanai, kura kopsumma bija
856 miljoni eiro, līdzinājās sauszemes vēja enerģijas
ražošanai piešķirtajam finansējumam, kas savukārt
bija 845 miljoni eiro.
Šādu novatorisku tehnoloģiju atbalstīšana ir vēl jo
būtiskāka tādēļ, ka komerciālie aizdevēji samērā pasīvi pievēršas šai nozarei, un finansējuma trūkums tiek
uzskatīts par galveno jūras vēja parku attīstības šķērsli. Šādiem projektiem parasti ir nepieciešami lieli ilgtermiņa un tehniski sarežģīti ieguldījumi. Tādēļ EIB ir
piemērota finansēšanas partnere šai nozarei, kas var
gūt labumu ne tikai no sniegtā finansējuma, bet arī
no bankas tehniskās kompetences un pieredzes, ko
tā ir ieguvusi, līdzfinansējot apmēram vienu trešdaļu
no visiem projektiem Eiropā. Vieni no lielajiem saus-

EIB aizdevumi energoefektivitātes jomā kopš
2008. gada ir pieauguši par 70 %, 2011. gadā sasniedzot 1,3 miljardus eiro. Energoefektivitātes apsvērumi tiek integrēti visos bankas novērtētajos projektos.
Ir sagaidāmi arī turpmāki ieguvumi no mērķtiecīgiem
ieguldījumiem energoefektivitātes jomā. EIB finansējums šādiem projektiem attiecas gan uz piedāvājuma pusi, piemēram, koģenerācijas un centralizēto
siltumapgādi, gan pieprasījuma pusi, kas galvenokārt
ietver valsts un privāto ēku siltināšanu.
EIB atbalstītie ieguldījumi 2011. gadā ietvēra vairākus
projektus, kas saistīti ar daudzstāvu dzīvojamo māju
energoefektivitātes uzlabošanu Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē. Šie līdzekļi palīdzēs samazināt vairāk nekā 600 siltināšanas projekta ietvaros atjaunoto
daudzstāvu dzīvojamo māju enerģijas patēriņu par
aptuveni 50 %.
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Specializētie fondi un iniciatīvas
EIB ir ieviesusi arī citus finansēšanas veidus, piemēram,
privātā kapitāla un oglekļa fondus, lai vēl vairāk atbal
stītu atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes projektus. Sagatavošanas posmā tā sadarbojas ar
projektu virzītājiem, sniedzot tehnisko atbalstu projektu izstrādē. Tajā pašā laikā tā pārvalda un iesaistās vairākās citās ar enerģētiku un klimata pārmaiņām saistītās iniciatīvās un programmās, piemēram, Vidusjūras
reģiona saules enerģijas izmantošanas plānā un Pasaules energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas
fondu (GEEREF) fondā.
EIB kopā ar Eiropas Komisiju, Itālijas banku Cassa Depositi e Prestiti un Vācijas banku Deutsche Bank 2011. gadā
ieviesa jaunu Eiropas Energoefektivitātes fondu
(EEEF). Tā mērķis ir nodrošināt uz tirgu balstītu finansējumu ekonomiski pamatotiem, publiskiem energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu projektiem ES.
Fonda nolūks ir palielināt pašreizējo kopējo ieguldījumu summu no 265 līdz apmēram 800 miljoniem eiro,
piesaistot jaunus ieguldītājus. Ir arī pieejams tehniskās
palīdzības mehānisms, lai atbalstītu EEEF ietvaros piesaistītos ieguldījumus.

Oglekļa savākšana un uzglabāšana
EIB atbalsta ES klimata un enerģētikas politiku arī citos veidos. Banka un Eiropas Komisija ir apvienojušās NER 300 iniciatīvas ietvaros. Tā ir pasaulē lielākā
finansēšanas programma oglekļa savākšanas un uzglabāšanas demonstrējumu projektiem un novatoriskām atjaunojamās enerģijas tehnoloģijām. Iniciatīvai
ir šāds nosaukums, jo tās finansējumā tiks izmantoti
300 miljoni emisiju kvotu no emisiju tirdzniecības sistēmas rezerves, kas paredzēta jaunajiem dalībniekiem
(New Entrants Reserve – NER). Banka darbojas kā Eiropas Komisijas pārstāve, un šīs iniciatīvas ietvaros tai
ir divi uzdevumi – novērtēt un klasificēt projektus,
ko ES dalībvalstis iesniegušas finansējuma saņemšanai, kā arī piesaistīt līdzekļus, pārdodot īpaši iedalītos
300 miljonus emisiju kvotu, kuras NER 300 iniciatīvas
ietvaros atvēlētas šim mērķim. Eiropas Komisijai jāatla-
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sa pirmie projekti, kuri pēc pirmo 200 miljonu oglekļa emisiju kvotu pārdošanas 2012. gada otrajā pusē
saņems NER 300 finansējumu. Kvotu pārdošana sākās
2011. gada decembrī, un par rezultātiem katru mēnesi
līdz iniciatīvas beigām tiks paziņots EIB tīmekļa vietnē.

EIB finansētie oglekļa fondi
EIB kopā ar citām valsts un starptautiskajām finanšu
iestādēm līdzfinansē sešus oglekļa fondus. Fondi ir
galvenokārt vērsti uz mazāk attīstītajiem reģioniem
oglekļa tirgū, bet tajā pašā laikā palīdz izpildīt ES dalībvalstu un uzņēmumu saistības attiecībā uz atbilstību noteiktajam oglekļa emisiju daudzumam gan ES,
gan starptautiskā līmenī. Turklāt fondi palīdz projektu
virzītājiem jaunattīstības valstīs un valstīs, kur ekonomika atrodas pārejas posmā, piesaistīt finansējumu

Atbalsts
klimata politikas jomā

Crescent tīrās enerģijas fonds (Crescent Clean Energy
Fund) ir jauns ieguldījumu fonds, kas atbalsta Turcijas
un tās kaimiņvalstu atjaunojamo energoresursu nozares
un tika izveidots 2011. gadā, izmantojot EIB ieguldījumu
25 miljonu eiro apmērā. Fonda mērķis ir saņemt finansiālu ieguvumu, tajā pašā laikā palielinot no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektrības īpatsvaru.
Eiropas vietējā enerģijas atbalsta instruments (ELENA) ir EIB un Eiropas Komisijas iniciatīva, kas palīdz vietējām un reģionālajām pašvaldībām sagatavot energoefektivitātes vai atjaunojamo energoresursu projektus,
lai uzlabotu šo projektu iespējas piesaistīt ārējo finansējumu. ELENA sedz daļu no izmaksām par tehnisko
palīdzību, kas nepieciešama ieguldījumu programmas
sagatavošanai, īstenošanai un finansēšanai, piemēram,
tehniski ekonomiskajam pamatojumam un tirgus izpētei, programmu strukturēšanai, biznesa plāniem, energoauditu veikšanai un konkursa procedūru sagatavošanai. Šī mehānisma ietvaros ir rastas iespējas piesaistīt
kopējos ieguldījumus aptuveni 1,4 miljardu eiro apmērā. 2011. gadā tehniskās palīdzības saistības attiecībā
pret ELENA atbalsta saņēmējiem bija 17 miljoni eiro.

ieguldījumiem, kas veicina oglekļa emisiju līmeņa samazināšanu. Ieguldītāji šiem sešiem fondiem ir piešķīruši 589 miljonus eiro galvenokārt tāpēc, lai iegādātos
oglekļa kredītus, kurus ES emisiju tirdzniecības shēmā
iekļautajiem uzņēmumiem vajadzētu varēt izmantot kā kompensācijas instrumentus. Kopš 2011. gada
beigām 62 % no šīs summas ir piešķirti, pamatojoties
uz 91 emisiju samazināšanas pirkuma līgumu, kas parakstīts ar pārdevējiem 25 pasaules valstīs.
Īpaši pielāgojot mērķus, struktūru, reģionālo politiku un dalībniekus, visi EIB finansētie oglekļa fondi
ir radīti, lai palielinātu tirgus jaudu un nevis izkonkurētu privātā sektora dalībniekus oglekļa tirgū, bet
drīzāk papildinātu šo tirgu ar jauniem dalībniekiem.
EIB oglekļa fondu iniciatīvu mērķis ir arī paredzēt tirgus attīstību un sekmēt uzticību reglamentējošiem
noteikumiem, it īpaši attiecībā uz laika posmu pēc
2012. gada, kad Kioto protokols vairs nebūs spēkā.

2020. gada Eiropas Fonds enerģētikai, klimata pārmaiņām un infrastruktūrai, ko sauc arī par fondu Marguerite,
2011. gadā veica pirmos ieguldījumus vēja enerģijas projektā Beļģijā un fotoelementu saules elektrostacijā Francijā. Šos projektus pārvalda uzņēmums EDF Energies Nouvelles. Šī fonda, kas izveidots ar sešu nozīmīgāko Eiropas
finanšu iestāžu atbalstu, vēlamais apjoms ir 1,5 miljardi
eiro, no kuriem pirmā summa gandrīz 710 miljonu eiro apmērā tika iegūta 2010. gadā. Fonds ir īpaši paredzēts tam,
lai darbotos kā infrastruktūras ieguldījumu virzītājspēks,
īstenojot galveno ES politiku klimata pārmaiņu, energoapgādes drošības un Eiropas transporta tīklu jomās.
Daudzgadu Energoresursu ilgtspējas un apgādes
drošības programma ar kopējo finansējuma summu
4,5 miljardu eiro apmērā kopš 2007. gada ir palīdzējusi
finansēt projektus paplašināšanās procesā iesaistītajās
valstīs un kaimiņvalstīs, Āfrikas, Karību jūras reģiona un
Klusā okeāna (ĀKK) valstīs, kā arī Āzijas un Latīņamerikas reģiona valstīs. Līdz 2011. gada beigām bija piešķirti
jau 2,2 miljardi eiro. Lielākā daļa finansējuma šīs daudzgadu programmas ietvaros tika atvēlēta ieguldījumiem
atjaunojamos energoresursos un energoefektivitātē.

Klimata obligācijas
Klimata obligācijas emitē EIB, un ieņēmumi no tām
tiek izmantoti tikai un vienīgi tādu projektu finansēšanai, kuri veicina klimata pārmaiņu radīto seku
mazināšanu, it īpaši atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes jomā. Kopš to ieviešanas
2007. gadā, veicot 10 darījumus 6 dažādās valūtās,
EIB klimata obligācijas ir piesaistījušas summu, kas
līdzvērtīga 1,4 miljardiem eiro. Finanšu atlikums, ko
varēja izmaksāt 2011. gadā, bija 57 miljoni eiro, un
to nodrošināja pēdējās 2010. gada novembrī emitētās klimata obligācijas. 2011. gadā visi šie līdzekļi tika
piešķirti projektiem.
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Pielāgošanās

klimata pārmaiņām
Mežsaimniecības un
ūdenssaimniecības projekti
palīdz uzlabot infrastruktūras
noturību pret klimata
pārmaiņām un pielāgošanos
mainīgajiem laika apstākļiem.

M

eži var veicināt pielāgošanos dažām
klimata pārmaiņu sekām, piemēram,
augsnes erozijai un paaugstinātam plūdu riskam, un tiem ir ievērojamas potenciālās
priekšrocības attiecībā uz bioloģisko daudzveidību un augsnes auglību. Tajā pašā laikā tie ir arī
lielākās oglekļa piesaistītājsistēmas, kas regulē
pasaules klimatu. Ilgtspējīga mežsaimniecība,
kas ietver būtisku oglekļa krājumu apsaimniekošanu, emisiju samazināšanu un atjaunojamās
enerģijas avotu nodrošināšanu, var dot būtisku
ieguldījumu arī klimata pārmaiņu mazināšanā.
Piemēram, Spānijā EIB ir finansējusi mežu atjaunošanu un efektīvāku pasākumu ieviešanu
mežu ugunsgrēku novēršanai, augsnes erozijas
samazināšanai un dabisko dzīvotņu atjaunošanai Kastīlijas-Lamančas reģionā. Projekta Medioambiente Castilla-La Mancha ietvaros ir iegādāts

Vides aizsardzības projekts Kastīlijā un Leonā, Spānija

28

Darbības pārskats

2011

Atbalsts
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ugunsdzēšanas aprīkojums, veikti inženiertehniskie
darbi, ieviestas mežsaimniecības metodes ugunsgrēku riska samazināšanai līdz minimumam un uzlabota tehniskā kompetence. Tas arī palīdz veicināt mežu
ekosistēmas veselību un paaugstinātu siltumnīcefektu izraisošo gāzu sekvestrāciju, kā arī sekmē vispārīgu
dabas aizsardzības mērķu sasniegšanu.

Noturības pret klimata
pārmaiņām palielināšana
Piesardzības pasākumi, lai pielāgotos klimata pārmaiņu radītajām sekām, ir efektīvāki un nav tik dārgi kā
ārkārtas palīdzība pēdējā brīdī. Tādēļ daudzu bankas
darbību mērķis ūdenssaimniecības nozarē ir saldūdens resursu saglabāšana, ilgtspējīga ūdens resursu pārvaldība, jūras un piekrastes zonu aizsardzība,
kā arī citi pielāgošanās pasākumi. Lai gan EIB pašreiz
finansētie pielāgošanās projekti galvenokārt ir ES teritorijā, tā arī iegulda projektos jaunajās tirgus ekonomikas valstīs un jaunattīstības valstīs visā pasaulē,
cieši sadarbojoties ar Eiropas Komisiju un citām finanšu iestādēm.
EIB 2011. gadā apstiprināja pirmo ūdenssaimniecības
projektu Āfrikā, un šis projekts ir vērsts tieši uz klimata pārmaiņu draudu samazināšanu, kā arī ilgtermiņa
sagatavošanos tām. Aizdevums 27 miljonu eiro apmērā Seišelu salu komunālo pakalpojumu uzņēmu-

mam palīdzēs novērst ūdens trūkumu, atjaunojot un
paplašinot ūdensapgādes tīklu trīs galvenajās salās,
lai samazinātu ūdens zudumu, uzlabotu energoefektivitāti un palielinātu ūdensapgādes sistēmas noturību pret arvien nepastāvīgāku klimatu un mazāk paredzamiem nokrišņu daudzumiem. Šī sistēma arī dos
ieguldījumu apkārtējās vides un dabas katastrofu riska pārvaldības un vispārējās ūdens resursu pārvaldības uzlabošanā.
Ūdens ir galvenais faktors, ar kuru klimata pārmaiņas ietekmē sabiedrību un ekosistēmas. Ārkārtēji laika apstākļi, kas novērojami arvien biežāk, nopietni
ietekmē saldūdens resursu pieejamību un kvalitāti,
izraisot ar ūdeni saistītas dabas katastrofas, tostarp
sausumu un plūdus. EIB – lielākais aizdevumu finansējuma avots ūdenssaimniecības nozarē visā pasaulē – ir izvirzījusi integrētu ūdens resursu pārvaldību
un pielāgošanos klimata pārmaiņām par galvenajiem
uzdevumiem turpmākajās aizdevumu darbībās.

Lai uzlabotu noturību pret klimata
pārmaiņām un pielāgošanos mainīgajiem
laika apstākļiem, EIB 2011. gadā atbalstīja
projektus gan ES, gan ārpus tās, kopā
ieguldot
.

16

1 miljardu eiro

Apmežošanas un erozijas kontroles projekts, Turcija
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Pilsētu

ilgtspējības nodrošināšana
Pēdējo piecu gadu laikā EIB ir palīdzējusi
finansēt:

29 metro projektus;
5 pilsētas dzelzceļa projektus;
42 tramvaju sistēmas projektus;
43 dzelzceļa projektus; un
22 ātrgaitas dzelzceļa projektus.
Apmēram 5 % ES iedzīvotāju ikdienā
izmanto kādu no EIB finansētajiem
sabiedriskā transporta veidiem.
Westmetro projekts, Somija

Videi draudzīgas
un ilgtspējīgas pilsētas ir
pilsētu teritorijās īstenoto EIB
darbību galvenā prioritāte. EIB
aizdevumi pilsētu ilgtspējības
nodrošināšanai 2011. gadā
sasniedza 15 miljardus eiro.

P

asaulē lielākā daļa cilvēku dzīvo pilsētās. 75 % no
visiem Eiropas iedzīvotājiem dzīvo pilsētās un
lielpilsētās, un pilsētu teritorijas nodrošina aptuveni 85 % no ES iekšzemes kopprodukta (IKP). Lai gan
lielpilsētas un galvaspilsētu teritorijas ir inovāciju un
ekonomiskās izaugsmes dzinējspēki un tajās atrodas
lielākā daļa darbavietu, uzņēmumu un augstākās izglītības iestāžu, tās saskaras arī ar ievērojamām sociālās
kohēzijas un vides ilgtspējības problēmām.
Dzīvošana pilsētās veicina apjomradītus ietaupījumus, taču tiek saistīta ne tikai ar ieguvumiem, ko nodrošina tādu sabiedrisko pakalpojumu kā, piemēram,
slimnīcu, skolu un universitāšu pieejamība, bet arī ar
vides degradāciju, augstu trokšņa līmeni, sliktu gaisa
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kvalitāti un tādām problēmām kā bezdarbs, sociālā
atstumtība un trūcīgi mikrorajoni. Turklāt pilsētu teritorijas visā pasaulē saskaras ar klimata pārmaiņu radītajām problēmām. Eiropas pilsētas patērē 80 % no
kopējās izmantotās enerģijas, kā arī 80 % no siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijām rodas tieši pilsētās.
Pēdējo piecu gadu laikā EIB ir sniegusi finanšu līdzekļus 55 miljardu eiro apmērā un tehnisko palīdzību
projektiem, kuri veicina ilgtspējību vairākos simtos
pilsētu.

Integrētas pilsētu attīstības veicināšana
EIB aizdevumu darbības pilsētu teritorijās ir vērstas
uz tādiem pilsētu atjaunošanas un rekonstrukcijas
projektiem, kas palīdz veidot ilgtspējīgas kopienas.
Banka cenšas uzlabot rajonus, kuros dzīvo vistrūcīgākie cilvēki, palīdz labāk izmantot nepietiekamos zemes resursus pilsētu centros, kā arī atbalsta pašvaldību ieguldījumus sabiedriskās infrastruktūras, ēku un
iekārtu uzlabošanā un atjaunošanā, īpašu uzmanību
pievēršot kultūras un vēsturiskā mantojuma aizsardzībai un saglabāšanai. Ar pilsētvides attīstību un atjaunošanu saistītie projekti 2011. gadā saņēma aptuveni 2,6 miljardus eiro.

Atbalsts
klimata politikas jomā

Starptautiskā būvniecības izstāde IBA Hamburgā, Vācija

JESSICA pilsētām
JESSICA ir Vienotais Eiropas atbalsts ilgtspējīgiem ieguldījumiem pilsētu apvidos, kuru
izveidoja EIB kopā ar Eiropas Komisiju un Eiropas Padomes Attīstības banku (EPAB). Šis
finanšu instruments papildina EIB tiešos aizdevumus un palīdz piešķirt ES struktūrfondu
līdzekļus projektiem, kas ir daļa no integrēta plāna ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un
atjaunošanai. Izmantojot pilsētu attīstības fondus, JESSICA ļauj piešķirt šos līdzekļus
pilsētvides projektiem, no kuriem gūst ienākumus. Ieguldījumi var tikt veikti pašu kapitāla,
aizdevumu vai garantiju veidā, un tie sekmē partnerību veidošanu starp pašvaldībām,
bankām un privātiem ieguldītājiem. EIB instrumenta JESSICA darba grupa sniedz konsultācijas
par to, kā vislabāk sadalīt līdzekļus, kā arī ieteikumus un atbalstu fondu pārvaldīšanai.
Līdz 2011. gada beigām kopumā tika uzdots veikt 68 JESSICA novērtējuma pētījumus, un
tika parakstīti 18 līdzdalības fondu līgumi, kuru kopsumma bija 1,7 miljardi eiro un kuri
aptvēra 52 reģionus. Pilsētvides attīstības fondu skaits 2011. gada beigās bija pieaudzis
līdz 25 fondiem ar kopējo summu 842 miljonu eiro apmērā, no kuriem 436 miljoni eiro
jau bija piešķirti astoņās dalībvalstīs.

Atbalsts tīram transportam
EIB pievērš lielu uzmanību sabiedriskā transporta atbalstam pilsētu teritorijās un cenšas panākt visefektīvāko, ekonomiskāko un ilgtspējīgāko veidu, kā apmierināt
pieprasījumu pēc transporta. Šai nolūkā nepieciešams
apvienot dažādus transporta risinājumus, kas aptver visus transporta veidus. Veicinot pāreju no privātā uz sabiedrisko transportu un ieguldot ilgtspējīgā transportā,
projektu mērķis ir uzlabot gaisa kvalitāti un samazināt
trokšņa piesārņojumu. Tie arī palīdz cīnīties pret klimata
pārmaiņām, uzlabojot energoefektivitāti un ierobežojot
siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas. Īpaša uzmanība
tiek pievērsta arī transporta drošībai.
Bankas atbalsts aptver jomas, sākot no sabiedriskā transporta infrastruktūras (piemēram, dzelzceļa,
vieglā dzelzceļa, metro un tramvaju sistēmu, kā arī ritošo sastāvu) izbūves, paplašināšanas vai atjaunošanas līdz riteņbraucēju un gājēju tīklu, kā arī elektrisko
transportlīdzekļu attīstības sekmēšanai. Turklāt EIB
veicina tīrāku un drošāku transportlīdzekļu izstrādi,
atbalstot energoefektīvu un zema emisiju līmeņa risinājumu izpēti un attīstību, kurus varēs izmantot, piemēram, attiecībā uz autobusiem, ielu tīrīšanas vai atkritumu savākšanas transportlīdzekļiem.

Sabiedriskā transporta projekti saņem apmēram
10 % no EIB aizdevumiem. Atbalstīto projektu vidū
2011. gadā bija četru Parīzes tramvaja līniju uzlabošana Ildefransas transporta tīklā, pirmās tramvaja līnijas izveide Tūrā, Francijā, un Notingemas tramvaju
tīkla paplašināšana Apvienotajā Karalistē, kā arī metro līniju paplašināšana Romā, Prāgā, Bukarestē un
Helsinkos.

Jauna politika aizdevumiem
transporta nozarē
Ilgtspējīgs transports bija viena no galvenajām tēmām sarunās, kas notika sabiedriskās apspriešanās
ietvaros 2011. gadā. Sarunu rezultātā tika pieņemta
jauna politika aizdevumiem transporta nozarē, kura
paredz, kā banka nosaka prioritāros projektus un veic
to novērtēšanu. Aizdevumu politika ietver prasības,
kas jāievēro katrā apakšnozarē. Turklāt jaunā politika nosaka klimata politikas rādītāja nozīmi saistībā ar
konkrētu ieguldījumu noteikšanu par prioritāriem, kā
arī tajā uzsvērta bankas apņemšanās novērtēt oglekļa emisiju ietekmi uz vidi, attiecinot to uz lielāko daļu
projektu.
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EIB aktīvi darbojas visā
pasaulē, nostiprinot ES
ārpolitikas mērķus. Tās
darījumi ārpus ES veido
10 % no kopējās EIB
aizdevumu summas. Lai
palielinātu savu ietekmi,
banka sadarbojas ar citām
iestādēm vislabāko
rezultātu sasniegšanai.
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Ārējo aizdevumu
pilnvaru
ģeogrāfiskā
mēroga attēls



7 miljardi
eiro

Paplašināšanās procesā iesaistītās valstis



Vidusjūras valstis



Austrumu kaimiņvalstis



Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna reģiona valstis



Latīņamerika



Āzija

Atbalsts
ES politikai visā pasaulē

Atbalsts
ES politikai visā pasaulē

2

011. gadā EIB aizdevumi ārpus ES sasniedza
apmēram 7 miljardus eiro. Šajā pašā gadā Eiropas Parlaments un Padome atjaunoja EIB pilnvaras darījumiem ārpus ES, liekot lielāku uzsvaru uz
vietējiem projektiem, kas vērsti uz privātā sektora attīstību, sociālās un ekonomiskās infrastruktūras uzlabošanu, klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām. Lai ļautu bankai turpināt savas darbības
ārpus Eiropas robežām, uz atlikušajiem diviem pilnvaru darbības gadiem vispārējā maksimālā summa ir
palielināta par 1,6 miljardiem eiro, sasniedzot vairāk
nekā 29 miljardus eiro (2007.–2013. gadā). Liela daļa
no šī pieauguma tiks izmantota, lai sniegtu atbalstu
Vidusjūras dienvidu reģiona valstīm, kurās „Arābu pavasara” ietvaros notiek politiskās reformas.
Atjaunotās pilnvaras nodrošina daļēju ES garantiju
attiecībā uz zaudējumiem, kurus līdz 2013. gadam
var radīt aizdevumi, kas piešķirti pirmspievienošanās valstīs un kaimiņvalstīs, kā arī Āzijā, Latīņamerikā un Dienvidāfrikā īstenotiem projektiem. Pilnvaras
izsniegt aizdevumus Āfrikas, Karību un Klusā okeāna
reģiona valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās ir saņemtas saskaņā ar Kotonū nolīgumu, kas nosaka ES
attiecības ar tās partnervalstīm šajā reģionā. Šīs programmas ietvaros finansējums tiek piešķirts no ES dalībvalstu budžetiem ar Eiropas attīstības fondu starpniecību un no EIB pašas līdzekļiem.

EIB ir ieguvusi arī papildu 2 miljardus eiro, lai visos reģionos atbalstītu cīņu pret klimata pārmaiņām, kas ir
sākotnējais atbalsts bankas darbībām klimata politikas ietvaros ārpus ES.

Elastīgs ārpolitikas instruments
Atjaunoto pilnvaru mērogs ir paplašināts tā, lai ietvertu Islandi, Lībiju, Irāku un Kambodžu. Tas arī ļauj
EIB pielāgoties arvien mainīgajai politiskajai situācijai, piemēram, „Arābu pavasarim”, saistībā ar kuru
starptautisko pasākumu ietvaros banka atbalsta reformas Vidusjūras dienvidu reģiona valstīs. EIB apturēja tās aizdevumu izsniegšanu un tehnisko palīdzību
Sīrijā, kad pēc tās vardarbīgās vēršanās pret protestētājiem ES pieņēma lēmumu piemērot sankcijas attiecībā uz šīs valsts politisko režīmu.
Banka, piesaistot vairāk nekā pusi no Eiropas finanšu līdzekļiem ilgtspējīgiem projektiem, jau tagad ir
vadošā finanšu iestāde šajā reģionā, un tās galvenais
mērķis ir ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšana un
darbavietu radīšana Vidusjūras dienvidu reģiona pārejas posma valstīs. EIB ir ļoti liela nozīme tā dēvētajā
Dovilas partnerībā (Deauville Partnership), ko G8 valstis ieviesa 2011. gadā, lai atbalstītu demokrātiskās
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 ezultātu novērtēšana mērķtieR
cīgākai darbības ietekmei
EIB tiecas panākt, lai pārskati ir vairāk vērsti
uz tās darbību ietekmi, kā arī lai tiek uzlabota
bankas operāciju uzraudzība ārpus ES. Ar jauno rezultātu novērtēšanas sistēmu, kas ir izstrādāta un izmēģināta visa 2011. gada garumā,
varēs izvērtēt un aprēķināt attīstības ietekmi,
balstoties uz kontrolējamiem standarta rādītājiem, kuriem ir pamata scenāriji, laika grafiki un
prognozējami rezultāti. Šīs sistēmas ietvaros jo
īpaši tiks ņemta vērā finansēto projektu ietekme uz nodarbinātību un fiskālie rezultāti, energoefektivitāte, radīto oglekļa emisiju ietekme
uz vidi, vides un sociālais nodrošinājums, kā arī
ietekme uz korporatīvo pārvaldību privāto sektoru projektos. Jaunās sistēmas ieviešanas izmēģinājuma posms sākas 2012. gadā.
Moma Titanium projekts, Mozambika

un ekonomiskās pārmaiņas šajā reģionā. Tā ir apņēmusies atbalstīt ekonomikas attīstību un veicināt nodarbinātību. Lai atbalstītu privātā sektora attīstību un
paātrinātu svarīgāko infrastruktūras projektu īstenošanu Vidusjūras reģiona valstīs, 2011. gadā tika parakstīti aizdevumi gandrīz 1 miljarda eiro apmērā.
EIB 2011. gadā arī pastiprināja savu klātbūtni Austrumu kaimiņvalstīs, atverot Kijevā savu pirmo biroju
šajā reģionā, kas apkalpo Ukrainu, Moldovu, Gruziju,
Armēniju, Azerbaidžānu un Krieviju. EIB atbalsta projektus, kuri ir ļoti svarīgi gan ES, gan partnervalstīm,
un tiem izsniegto aizdevumu summa 2011. gadā sasniedza 776 miljonus eiro. Bankas austrumu partneru
mehānisms nodrošina papildu finanšu līdzekļus aizdevumiem, kas palīdz atbalstīt ES ieguldījumus šajā
reģionā, jo īpaši ar Eiropas uzņēmumu starpniecību.
Austrumu kaimiņvalstu tehniskās palīdzības trasta
fonds (EPTATF), kas tika izveidots 2010. gadā labākai
zināšanu apmaiņai par projektu sagatavošanu un finansēšanu, lai paātrinātu un nodrošinātu sekmīgu
projektu īstenošanu šajā reģionā, sāka pilnvērtīgi
darboties 2011. gadā. Austrija, Polija un Zviedrija bija
pirmās valstis, kuras deva savu ieguldījumu. Vēlāk arī
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Francija izteica apņemšanos pievienoties, un tiek gaidīts arī citu valstu ieguldījums.
Izņemot aizdevumus austrumu un dienvidu kaimiņvalstīm, vēl kāda būtiska joma ir atbalsta sniegšana
ES kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm Rietumbalkānos un Turcijai. Aizdevumi šīm valstīm veido gandrīz pusi no kopējās aizdevumu summas ārpus ES.
2011. gadā Rietumbalkānu ieguldījumu sistēmas ietvaros (WBIF) tika uzsākts sniegt atbalstu arī maziem
un vidējiem uzņēmumiem, ar klimata pārmaiņām
saistītām iniciatīvām un citām jomām. Šajā Eiropas
Komisijas, EIB, ERAB un Eiropas Padomes Attīstības
bankas 2009. gadā kopīgi izveidotajā iniciatīvā ir apvienoti piešķīrumu resursi, un tās mērķis ir izmantot
aizdevumus prioritārās infrastruktūras finansēšanai
Rietumbalkānos. Līdz 2011. gada beigām tika nodrošināti piešķīrumi 220 miljonu eiro apmērā 111 projektiem, kuriem ar šīs sistēmas starpniecību banka cenšas piesaistīt līdzfinansējumu vairāk nekā 5,5 miljardu
eiro apmērā. Nesen sniegts atbalsts arī X koridoram,
kas ir viens no Eiropas transporta tīklu galvenajiem

Atbalsts
ES politikai visā pasaulē

42 % no kopējās 2011. gadā
piešķirtās aizdevumu summas
tika līdzfinansēti kopā ar citām
starptautiskām finanšu iestādēm.

attīstību. Šī procesa mērķis ir vēl vairāk palielināt ES
ārējās sadarbības pasākumu ietekmi, optimizējot finanšu mehānismus, kuri apvieno ES piešķīrumus un
aizdevumus. Tas palīdzētu efektīvāk izmantot ierobežotos finanšu resursus, lai atbalstītu ārpolitikas un attīstības politikas prioritātes ES partnervalstu labā.
Šajā pašā gadā EIB, ERAB un Eiropas Komisija apstiprināja jauno Saprašanās memorandu par sadarbību
ārpus ES, lai turpinātu uzlabot kopdarbību, papildinātību un efektīvu resursu izmantošanu. Tas attiecas
uz kopīgajiem darbības reģioniem, jo īpaši pirmspievienošanās valstīm (Rietumbalkānu valstīm un Turciju), Austrumu kaimiņvalstīm un Krieviju, Centrālāzijas
valstīm un Mongoliju.

Ohorongo cementa ražotne, Namībija

elementiem Rietumbalkānos un savieno Zalcburgu
Austrijā ar Salonikiem Grieķijā.

Ciešāka sadarbība ar partneriem
Partnerattiecību veidošana, jo īpaši ārpus ES, ir ļoti
nozīmīgs bankas uzdevums. Banka sadarbojas ar uzticamiem partneriem no privātā sektora, valsts iestādēm un nevalstiskām organizācijām, kuras sniedz
vērtīgu ieguldījumu EIB darbībās. Saskaņā ar atjaunotajām pilnvarām ES piešķīrumi tiek arvien vairāk
apvienoti ar EIB aizdevumiem, lai sasniegtu labākus
rezultātus jaunattīstības valstu projektos. Ir paredzēts
izvietot bankas pārstāvniecības tajās pašās telpās,
kur atrodas ES pārstāvniecības ārvalstīs, tādējādi uzlabojot sadarbību starp EIB, Eiropas Ārējās darbības
dienestu un Eiropas Komisiju, tajā pat laikā sadalot
darbības izmaksas.

Vēl 2011. gadā EIB un Starptautiskā Finanšu korporācija, kas ir Pasaules Bankas grupas dalībniece, piekrita turpināt pilnveidot sadarbību privātā sektora attīstības projektu jomā jaunajos tirgos (tostarp Āfrikas,
Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīs, kā arī
Vidusjūras reģiona valstīs). Tam vajadzētu uzlabot finansējuma efektivitāti, samazinot to uzņēmumu administratīvo slogu, kuri aizņemas līdzekļus, un ļaujot
ātrāk sagatavot visus nepieciešamos finanšu dokumentus. Sadarbības un koordinācijas jomās ietilpst
pilnvaru līgumu izpilde, novērtēšanas un uzticamības
pārbaudes procedūras, uzraudzības apmeklējumi un
klientu prasību apstrāde.
Tāpat arī EIB sadarbojas ar citām Eiropas finanšu iestādēm, lai atbalstītu saskaņā ar savstarpējās paļāvības nolīgumu veidotos projektus ārvalstīs. Šāda nolīguma ietvaros viena no iesaistītajām iestādēm var
uzņemties vadību, sagatavojot projekta novērtējumu un informējot par rezultātiem līdzfinansētājus,
lai projektu virzītāji varētu izvairīties no dubultas
dokumentācijas sagatavošanas un samazināt izmaksas. EIB ir izveidojusi savstarpējās paļāvības nolīgumu kopā ar Francijas Attīstības aģentūru Agence
Française de Développement un Vācijas valsts banku
Kreditanstalt für Wiederaufbau.

2011. gadā Komisijas ekspertu grupa, kuras sastāvā
bija arī EIB un dalībvalstis, uzsāka izpēti, lai varētu nodibināt ES platformu attiecībā uz ārējo sadarbību un
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Korporatīvās atbildības jomā EIB cenšas īstenot labāko
starptautisko praksi. Banka ir cieši apņēmusies:
integrēt vides un sociālos apsvērumus tās
uzņēmējdarbībā;
 odrošināt atbilstošu pārvaldību, pārskatāmību un
n
atbildību gan attiecībā uz sevi, gan sadarbības
partneriem;
 ārbaudīt tās aizdevumu darbību atbilstību ES
p
politikas mērķiem un veikt to novērtēšanu ar mērķi
nodrošināt ieguldījumu ilgtspējību;
veicināt ētiskākus un ilgtspējīgākus ieguldījumus;
izveidot abpusēji izdevīgas attiecības starp banku un
vietējo sabiedrību;
maksimāli samazināt bankas radīto ietekmi uz vidi.
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E

IB savā darbībā ievēro principu, ka tās korporatīvā atbildība ir arī ikviena EIB darbinieka atbildība. Bankas korporatīvās atbildības stratēģiju
nosaka tās vadība, un tā tiek integrēta visās bankas
darbībās. Atbildīga komercdarbība ir stratēģijas „Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei pamatā. EIB nodrošina, ka tās vides, sociālie un
pārvaldības speciālisti pārskata visus ieguldījumiem
paredzētos aizdevumus, lai pārliecinātos par to atbilstību bankas noteiktajiem standartiem.
EIB uzskata, ka pārskatāmība un informācijas atklāšana, ievērojot likumīgās prasības par konfidencialitāti
uzņēmējdarbības vidē, ir būtiski priekšnosacījumi informēta dialoga veidošanai ar ieinteresētajām pusēm.

ieviest pārbaudītas informācijas par veiktajiem maksājumiem un gūtajiem ienākumiem publicēšanas
kārtību, tika izstrādāta Ieguves rūpniecības pārskatāmības iniciatīva (Extractive Industries Transparency
Initiative – EITI). EIB atbalsta EITI, strādājot ar tās projektu virzītājiem pie labākas pārskatāmības un konsekvences ieviešanas pārskatos attiecībā uz maksājumiem projektu līmenī.

Pilsoniskās sabiedrības dialogs ar EIB
Direktoru padomi

EIB ievēro labākās prakses standartus, atklājot informāciju un sagatavojot pārskatus par korporatīvo atbildību, un ievēro Globālās ziņošanas iniciatīvas vadlīnijas, lai informētu par sasniegtajiem rezultātiem
vides aizsardzības, sociālajā un pārvaldības jomā.

2011. gada oktobrī banka rīkoja pirmo semināru ar
pilsoniskās sabiedrības organizāciju un EIB Direktoru padomes piedalīšanos. Uz šo pasākumu Luksemburgā ieradās 65 dalībnieki no 52 organizācijām un
13 ekspertu grupas locekļi. Galvenie semināra jautājumi bija klimata politika, aizdevumi MVU un darbības jaunattīstības valstīs. Nevalstisko organizāciju
pārstāvji slavēja EIB centienus atjaunojamo energoresursu jomā, taču mudināja banku darīt vairāk, lai
palīdzētu ES tiekties uz videi draudzīgāku un ilgtspējīgāku ekonomiku.

Cīņa pret korupciju un pārskatāmības trūkums ir īpaši nozīmīgi jautājumi valstīs ārpus ES, kurās ir bagātīgi naftas, gāzes un minerālu resursi. Lai aicinātu
resursiem bagātās valstis īstenot un palīdzētu tām

Attiecībā uz MVU, kuriem bankas aizdevumi tiek novirzīti caur starpniekbankām, diskusijas bija galvenokārt par to, kā panākt, lai nauda ātrāk sasniegtu attiecīgās nozares un saņēmējus.

Korporatīvās atbildības pārskati
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Banka tiek uztverta kā ļoti svarīgs attīstības partneris, lai gan tikai apmēram 10 % no kopējās EIB finansējuma summas tiek piešķirti projektiem ārpus ES.
Pilsoniskās sabiedrības pārstāvji uzsvēra, ka bankas
pieejai jābūt pielāgotai katras valsts situācijai un reģionālajām īpatnībām, nodrošinot atbilstošu līdzsvaru starp aizdevumiem valsts un privātajam sektoram,
un jābūt vairāk vērstai uz vietējo cilvēku vajadzībām
un dzīves uzlabošanu.

Neatkarīga retrospektīvā (ex-post)
novērtēšana
Darbības novērtējuma nodaļa ir viena no četrām neatkarīgajām nodaļām bankas Ģenerālinspektorāta
pārraudzībā. Pārējās trīs nodaļas ir Iekšējās revīzijas
nodaļa, Krāpniecisku darījumu izmeklēšanas nodaļa
un Sūdzību izskatīšanas mehānisma nodaļa.
Darbības novērtējuma nodaļa pēc bankas finansēto
projektu izpildes veic pa tēmām, sektoriem un reģioniem vai valstīm sadalītu novērtējumu. Tādējādi tiek
nostiprināta atbildība, un organizācijas tiek aicinātas
mācīties no pieredzes.
2011. gadā tika pabeigti divi novērtējuma ziņojumi –
par JEREMIE iniciatīvu, kas specializējas mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu jomā, kā arī par
aizdevumiem ekonomiskās un sociālās kohēzijas at-

EIB sūdzību izskatīšanas mehānisms ir visaptverošs rīks,
kas palīdz risināt strīdus ar tiem sabiedrības pārstāvjiem, kuri uzskata, ka viņus ir ietekmējis kāds no bankas
lēmumiem. To var izmantot jebkurš. Ja netiek panākta
vienošanās, Eiropas Ombuds piedāvā otrā līmeņa palīdzību. Tas EIB sūdzību izskatīšanas mehānismu padara
unikālu visu starptautisko finanšu iestāžu vidū.
2011. gadā Sūdzību izskatīšanas mehānisma nodaļa saņēma 54 sūdzības, no kurām 46 bija pamatotas.
Lielākā daļa sūdzību bija par finansēto projektu ietekmi uz vidi un sociālo jomu (18 sūdzības) un par finansēto projektu iepirkumiem (14 sūdzības). Trīs pret EIB
vērsto sūdzību gadījumos Eiropas Ombuds pieņēma
lēmumu, ka nav konstatētas kļūdas pārvaldē, un neizteica aizrādījumus.

Bankas radītās ietekmes uz vidi
maksimāla samazināšana
EIB kopš 2007. gada mēra savu iekšējo darbību radīto oglekļa emisiju ietekmi uz vidi (EIB grupas pama-

CO2 emisiju apjoms (tonnās) uz
vienu darbinieku
2011. gadā

CO2 emisiju apjoms (tonnās) uz
vienu darbinieku
2010. gadā
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vienu darbinieku
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balstam Francijā, Portugālē un Apvienotajā Karalistē.
Ziņojumi ir publicēti bankas tīmekļa vietnē.
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ta scenārijs). Sākotnējais mērķis līdz 2020. gadam par
20 % samazināt oglekļa emisiju ietekmi uz vidi ir sasniegts un 2011. gadā pat pārsniegts par 4 %.
Neskatoties uz bankas pieaugošo darījumu skaitu laikā no 2008. līdz 2011. gadam, EIB turpina samazināt
tās iekšējo darbību radītās oglekļa emisijas uz vienu
iedzīvotāju. Efektīvāk un produktīvāk izmantojot biroju telpas un uzlabojot biroju ēku pārvaldīšanu, ir
samazinājies ar enerģijas patēriņu saistīto emisiju
apjoms.
Ar mobilitāti saistītajām emisijām (kuras galvenokārt rada gaisa satiksme) atkal ir tendence samazināties pēc to palielināšanās 2010. un 2011. gadā, kad
banka reaģēja uz finanšu krīzi, izsniedzot papildu
aizdevumus.
EIB atbalsta atkritumu pārstrādi – vietējās varas iestādes pārstrādā 75 % no bankas radītajiem sadzīves atkritumiem, tos sadedzinot vai izmantojot kompostēšanas un biogāzes iegūšanas metodes, lai ražotu
enerģiju, ko citādi varētu iegūt tikai no neatjaunojamiem energoresursiem. Saskaņā ar vietējo varas iestāžu sniegtajiem datiem bankas radīto sadzīves atkritumu pārstrādei ir pozitīva ietekme uz kopējo oglekļa
emisiju apjomu.

EIB institūts
Jaundibinātais EIB institūts dos jaunu impulsu
korporatīvās atbildības jomā. EIB institūts, kas
uzsāka savu darbību 2012. gada 1. janvārī,
darbojas kā bankas izglītības, sociālo un mākslas
pasākumu virzītājspēks. Šis institūts ir izveidots
EIB grupas ietvaros, un tā darbību nodrošina
neliels skaits darbinieku, kuri ikdienā strādā
dekāna pakļautībā. Uzraudzības padomi vada
EIB priekšsēdētājs.
EIB institūts ir apņēmies veicināt ES mērķu
īstenošanu, atbalstot Eiropas iniciatīvas
kopējās interesēs. Ar partneru un institūta
draugu tīkla atbalstu tas tiecas būt tādu sociālo,
kultūras, izglītības un pētniecības pasākumu
virzītājspēks, kuri ir vērsti uz ES dalībvalstu
ekonomisko un sociālo attīstību. EIB institūts
ir balstīts uz trīs pīlāriem – zināšanas, sociālā
joma un māksla.

Direktoru padomes un pilsoniskās sabiedrības
tikšanās laikā paustie viedokļi:
„Ja klimata pārmaiņu draudi ir sistemātiski, tad tādai
jābūt arī atbildes reakcijai. Mums visiem, tostarp arī
bankai, skaidri jāapzinās reālā situācija.”
„EIB nevar izdarīt visu, taču būtu jādara viss iespējamais, kas ir tās spēkos.”
„Cilvēki ir galvenā prioritāte visās darbībās.”
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Kapitāls un līdzekļu piesaistīšanas darbības

Kapitāls un līdzekļu
piesaistīšanas darbības

V

airāk nekā 50 gadus EIB ir bijusi stabila finanšu
partnere ES mērķu nostiprināšanā. EIB ir organizācija, kuras darbība nav vērsta uz iespējami
lielākas peļņas gūšanu, un tās līdzekļu piesaistīšanas
nosacījumu rezultātā iegūtās priekšrocības vairumā gadījumu tiek nodotas tālāk projektu virzītājiem.
Banka ir lielākā pārvalstiskā līdzekļu piesaistītāja, un
2011. gadā starptautiskajā kapitāla tirgū tā piesaistīja
76 miljardus eiro.
EIB ir atbildīga līdzekļu piesaistītāja un stabilitātes
avots šajā laikā, kad valda liela nenoteiktība. Tā kā EIB
ir stabila kapitāla bāze un bilance, kas radusies, īstenojot saprātīgu aizdevumu politiku un pārdomātu
riska pārvaldību, tā arī 2011. gadā saglabāja teicamu
finansiālo stāvokli.

Stabils finanšu partneris
Kopējais aktīvu apjoms 2011. gada beigās bija
472 miljardi eiro, un nedrošo aizdevumu līmenis bija
ļoti zems – tuvu nulle procentiem (0,09 %). Ikgadējais
neto pārpalikums 2011. gadā sasniedza 2,3 miljardus
eiro, tādējādi atspoguļojot rekordlielo aizdevumu
summas līmeni 2009. un 2010. gadā, kamēr administratīvās izmaksas saglabājās mērenas.
EIB ir finansiāli autonoma. Tās kapitālu 232 miljardu eiro apmērā ir parakstījušas ES dalībvalstis, kuras
arī ir bankas akcionāres. Katras valsts EIB kapitāla akciju daļa ir atkarīga no tās ekonomiskās ietekmes laikā, kad tā pievienojās ES. EIB kapitāla pietiekamības
koeficients – bankas kapitāla attiecība pret aktīviem –

2011. gada beigās veidoja 24,9 %. Starptautisko norēķinu bankas Bāzeles komiteja ir noteikusi, ka banku
kapitāla pietiekamības koeficentam jābūt vismaz 8 %.

Lielākā pārvalstiskā līdzekļu piesaistītāja
EIB finansē pati sevi un piesaista lielāko daļu kredītresursu starptautiskajos kapitāla tirgos. Pateicoties spēcīgam akcionāru atbalstam, stabilai kapitāla bāzei,
teicamai aktīvu kvalitātei, piesardzīgai riska pārvaldībai un pārdomātai finansēšanas stratēģijai, banka
saglabāja augstāko iespējamo kredītreitingu (AAA),
ko tai 2011. gadā piešķīra trīs galvenās kredītreitingu aģentūras. Balstoties uz savu finansiālo stabilitāti, banka spēj piesaistīt līdzekļus ar ļoti izdevīgiem
nosacījumiem.
2011. gadā, kad tirgū bija vērojamas lielas svārstības, banka starptautiskajos kapitāla tirgos piesaistīja
76 miljardus eiro ar izdevīgāku izmaksu līmeni un atmaksas termiņu nekā 2010. gadā.
Vēl joprojām līdzekļi tika galvenokārt piesaistīti bankas trīs galvenajās valūtās – eiro (EUR), ASV dolāros
(USD) un britu mārciņās (GBP) – veidojot gandrīz 88 %
no EIB emisijām 2011. gadā. Lielāko daļu, t.i., 35 miljardus eiro, veidoja līdzekļi, kas piesaistīti eiro valūtā, kam sekoja ASV dolāri (33 miljardi ASV dolāru jeb
24 miljardi eiro) un britu mārciņas (6,8 miljardi mārciņu jeb 7,9 miljardi eiro). Banka piesaistīja 9 miljardus
eiro jeb 12 % no finansējuma citās valūtās. Lielākās
summas tika piesaistītas Austrālijas dolāros, Norvēģijas kronās un Zviedrijas kronās.
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EIB pārvaldība
EIB statūtos noteiktās struktūrvienības
Valdi veido ministri, kurus iecēlusi katra no 27 dalībvalstīm un kuri parasti ir finanšu ministri.
Tā nosaka kredītpolitikas vadlīnijas, apstiprina gada
pārskatus un bilanci, lemj par bankas līdzdalību finanšu operācijās ārpus Eiropas Savienības, kā arī
par kapitāla palielināšanu. Turklāt tā ieceļ Direktoru
padomes, Vadības komitejas un Revīzijas komitejas
locekļus. Valde sanāk kopā vienreiz gadā.
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2011. gadā Valde apstiprināja Verneru Hoijeru
(Werner Hoyer) par jauno EIB priekšsēdētāju, sākot no 2012. gada 1. janvāra. Verners Hoijers ir
septītais EIB priekšsēdētājs kopš tās dibināšanas
1958. gadā. Viņš šos pienākumus pārņem no Filipa
Meištata (Philippe Maystadt), kurš bija EIB priekšsēdētājs divus termiņus pēc kārtas no 2000. līdz
2011. gadam. Iepriekš Verners Hoijers bija Vācijas
Federatīvās Republikas Ārlietu valsts ministrs, kurš
bija atbildīgs par Eiropas politiku, un Bundestāga
deputāts.

EIB pārvaldība

Direktoru padomei vienīgajai ir pilnvaras pieņemt
lēmumus par finansējuma piešķiršanu, it īpaši attiecībā uz aizdevumiem un garantijām, kā arī līdzekļu
piesaistīšanu.
Uzraugot, lai banka tiktu pienācīgi vadīta, tā vienlaikus nodrošina, ka banka tiek pārvaldīta, ievērojot
līgumu noteikumus, tās statūtus un Valdes locekļu
noteiktos pamatprincipus. Tās locekļi tiek iecelti uz
atjaunojamu piecu gadu termiņu un ir pakļauti vienīgi bankai.

Direktoru padomē ir 28 direktori – no tiem vienu direktoru izvirza katra dalībvalsts un vienu – Eiropas Komisija. Ir arī 18 direktoru aizstājēji, kas nozīmē, ka daži no
šiem amatiem valstu grupām ir kopīgi. Turklāt, lai paplašinātu Direktoru padomes profesionālo kompetenci dažās jomās, tā var izraudzīties sešus ekspertus (trīs
locekļus un trīs aizstājējus), kuri piedalās padomes sēdēs konsultatīvā statusā bez balsstiesībām. Ja vien statūtos nav noteikts citādi, lēmumus pieņem ar balsu
vairākumu, ko veido vismaz viena trešdaļa balsstiesīgo
locekļu, kuri pārstāv vismaz 50 % no parakstītā kapitāla. Direktoru padome sanāk kopā desmit reizes gadā.

2011

Darbības pārskats

43

Vadības komiteja ir pastāvīga koleģiāla bankas izpildvaras struktūra. Tā sastāv no deviņiem locekļiem
un strādā priekšsēdētāja pakļautībā un Direktoru
padomes uzraudzībā.
Vadības komiteja pārrauga bankas ikdienas darbību,
sagatavo Direktoru padomes lēmumus un nodrošina to īstenošanu. Tās locekļi tiek iecelti uz atjaunojamu sešu gadu termiņu un ir pakļauti vienīgi bankai.
Vadības komiteja sanāk kopā vienreiz nedēļā, un šīs
sanāksmes vada priekšsēdētājs. Saskaņā ar bankas
statūtiem bankas priekšsēdētājs ir arī Direktoru padomes priekšsēdētājs. Četriem lielākajiem akcionāriem –
Francijai, Vācijai, Itālijai un Apvienotai Karalistei – Vadības komitejā ir nodrošinātas pastāvīgas amata vietas.

Revīzijas komiteja ir neatkarīga struktūrvienība,
kas ir tieši pakļauta Valdei un atbild par bankas pārskatu revīziju, kā arī pārbauda, vai bankas darbības
atbilst labākajai banku darbības praksei. Tajā ietilpst
seši locekļi, kurus ieceļ uz sešiem finanšu gadiem
pēc kārtas bez tiesībām uz atkārtotu iecelšanu.
Revīzijas komiteja pārbauda bankas darījumu un
grāmatvedības uzskaites pareizību. Kad Direktoru
padome apstiprina finanšu pārskatus, Revīzijas komiteja sniedz par tiem savus atzinumus. Revīzijas
komitejas pārskatus par tās iepriekšējā gada darba
rezultātiem nosūta Valdei kopā ar Direktoru padomes gada pārskatu.

EIB vēlas izteikt pateicību šādiem projektu virzītājiem un citiem sadarbības partneriem, kuri nodeva bankas rīcībā šajā
pārskatā izmantotās fotogrāfijas:
„Belwind jūras vēja parks, Beļģija”; „Train à Grande Vitesse (TGV) ātrvilciens, Francija” © RFF/ CAPA/ Laurent Rothan (TOMA); „EnBW
Baltic 1 vēja parks, Vācija”; „Jaunā Karolinskas slimnīca Solnā, Zviedrija”; „Metro sistēma Porto, Portugāle” no fotokonkursa EIB behind
the lens; „Stora Enso papīra ražotne, Zviedrija” © Stora Enso; Need a Skip, Vestbromviča (West Bromwich), Apvienotā Karaliste; Noor
East Co. marmora un granīta ražošanas uzņēmums, Ēģipte; „Greenmeadow Stores veikali, Apvienotā Karaliste”; „Lanxess AG, Vācija”;
„Danisco pētniecības, attīstības un inovāciju uzņēmums, Dānija” © DANISCO A/S; „Bl Aino grāmatu iesiešanas uzņēmums” © Geraldine Bruneels; „Spectrum Dynamics attēlveidošanas tehnoloģiju uzņēmums, Izraēla”; „Trelleborg augsto tehnoloģiju inženiertehniskais uzņēmums, Zviedrija”; „Treno Alta Velocita (TAV) ātrvilciens, Itālija” © Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.; „Apollo tilts, Slovākija”;
„Roterdamas osta, Nīderlande”; „ENEL elektroenerģijas uzņēmums, Itālija” © ENEL; „Gemasolar, Spānija”; „ Skegnesas (Skegness) jūras
vēja parks, Apvienotā Karaliste” no fotokonkursa EIB behind the lens; „Vides aizsardzības projekts Kastīlijā un Leonā, Spānija”; „Apmežošanas un erozijas kontroles projekts, Turcija”; „Westmetro projekts, Somija” © Lanismetro; „Starptautiskā būvniecības izstāde
IBA Hamburgā, Vācija”; „Moma Titanium projekts, Mozambika”; „Ohorongo cementa ražotne, Namībija” © Ohorongo
Salikums: EIB grafiskā dizaina nodaļa
Drukājis Imprimerie Jouve uz MagnoSatin papīra, izmantojot krāsas uz augu eļļas bāzes. Sertificēts saskaņā ar Mežu uzraudzības padomes (FSC) noteikumiem, papīrs sastāv no 100 % dabiskām šķiedrām (no kurām vismaz 50 % ir no pareizi apsaimniekotiem mežiem).
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