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Priekšsēdētāja priekšvārds
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oslēdzot Eiropā desmitgadi, kurā valdīja nedrošība
un nepārliecinoša izaugsme, mums tagad
jākoncentrē uzmanība nevis uz ekonomikas
atveseļošanu, bet gan uz lielāku konkurētspēju, kas
ir nozīmīga ES vērtība, un jānostiprina instrumenti, kas padarīs
Savienības ekonomiku noturīgāku.

Tas nozīmē turpināt smagi strādāt, lai noteiktu, kuri projekti uzlabos gan ES pilsoņu dzīvi, gan cilvēku dzīvi ārpus
ES, kur klimata pārmaiņu negatīvā ietekme un ekonomisko
iespēju trūkums dažkārt jūtams visvairāk. Tas nozīmē arī
to, ka jāpalīdz likt pamatus spēcīgākai, novatoriskākai un
konkurētspējīgākai Eiropai.

Eiropas Investīciju bankai tas nozīmē nostiprināt mūsu
vadošo pozīciju kā Eiropas Savienības bankai, kā arī mūsu
globālā tirgus līdera statusu tādās jomās kā klimats,
inovācija un pamata infrastruktūra.

EIB kā banka finansē tiltus un platjoslas tīklus, saules
enerģijas un superkondensatoru projektus. Mēs arī
padziļināti domājam par to, kāda ir mūsu projektu loma
Eiropas nākotnes labklājības veidošanā. Mēs izvēlamies
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“Inovācija ir kas vairāk par spožu ideju.
Tā ir saistīta ar dažādiem finansējuma
veidiem, kas nepieciešami noteiktos
uzņēmuma dzīves cikla posmos. EIB
2017. gada laikā arvien vairāk centās
palīdzēt uzņēmumiem pārvarēt katru no
šiem dažādajiem posmiem.”
nekā MVU un ka novatoriskus jaunizveidotus uzņēmumus
par 50 % biežāk nekā citus skar kredītresursu trūkums.
Viens no lielākajiem trūkumiem Eiropā pašlaik ir tas, ka, pat
ja mazam uzņēmumam rodas novatoriska ideja, tam ir ļoti
grūti kļūt par lielu novatoru. Mazi uzņēmumi var ieviest novatorisku produktu, bet tiem trūkst izaugsmes finansējuma,
tādēļ tie nevar attīstīties pašreizējā finanšu vidē. Tas parāda,
ka inovācija ir kas vairāk par spožu ideju. Tā ir saistīta ar
dažādiem finansējuma veidiem, kas nepieciešami noteiktos uzņēmuma dzīves cikla posmos. EIB 2017. gada laikā
arvien vairāk centās palīdzēt uzņēmumiem pārvarēt katru no šiem dažādajiem posmiem un piesaistīt dažāda veida privātos finansistus, kuru ieguldījumi sekmē novatoru
izaugsmi. Tāpēc mēs, piemēram, apstiprinājām rekordlielu
aizdevumu skaitu, kuru vidējais apjoms ir daudz mazāks
nekā tradicionālajiem EIB darījumiem. Mēs apzināmies, ka,
ja vēlamies radīt lielāku ietekmi plašākā Eiropas ekonomikas šķērsgriezumā, jāatbalsta mazāki uzņēmumi, izsniedzot
tiem mazākus aizdevumus.

ceļu, kas inovācijai piešķirs svarīgu lomu nākamajā cilvēces
attīstības plaukuma posmā. Mēs esam gatavi grūtībām,
bet nevaram pieļaut, ka tās liek mūsu pilsoņiem justies atstumtiem. Inovācija dod cerību, ka šodienas lielie sasniegumi tehnoloģiju attīstībā var stiprināt cilvēces nākotni un
pasargāt mūsu planētu. Mums jādara vairāk, lai nodrošinātu
iekļaušanu, ļaujot ikvienam baudīt inovācijas augļus.

EIB savā ziņā ir pieradusi rīkoties laikā, kam raksturīga nestabilitāte un pārmaiņas. Mēs 2018. gadā atzīmējam savas darbības sešdesmito gadskārtu. Mūsu dibinātāji darbojās kontinentā, kas Aukstā kara ēnā joprojām centās atgūties pēc Otrā
pasaules kara. Kopš tā laika EIB vienmēr bijusi nozīmīga loma,
palīdzot Eiropai izpildīt tās pilsoņiem doto labklājības solījumu. Mūsdienu politiskie satricinājumi liek mums izvēlēties
ceļu nākamajiem sešdesmit gadiem. Ja vēlamies risināt mūsu
Savienības sarežģīto demogrāfisko situāciju un kļūt konkurētspējīgāki, mums jāveido novatoriska nākotne. Šis pārskats
atspoguļo, kādu darbu EIB iegulda galvenajās stratēģiskajās
nozarēs, lai saglabātu Eiropas spēku, nostiprinot tās pozīciju
globālās inovācijas līderu vidū.

EIB ekonomisti novembrī publicēja padziļinātu ziņojumu
par ieguldījumiem Eiropā. Viņi secināja, ka lieliem
uzņēmumiem ir divreiz lielākas iespējas kļūt par novatoriem

Werner Hoyer
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2017. gada nozīmīgākie notikumi
Eiropas Investīciju bankas grupa ir pasaulē lielākā daudzpusējā
līdzekļu piesaistītāja un aizdevēja, kas finansē un sniedz
konsultācijas par ilgtspējīgiem ieguldījumiem visā pasaulē. EIB ir
Eiropas Savienības banka, un tās īpašnieces ir ES dalībvalstis,
kuru intereses banka pārstāv, īstenojot ES politiku.

B

anka 2018. gadā atzīmē savu sešdesmito gadadienu.
Bankas darbības 2017. gadā, par kurām varat izlasīt šajā
pārskatā, apliecina EIB grupas spēju reaģēt uz jauniem
nozīmīgiem izaicinājumiem:

• Visu gadu banka strādāja, lai paplašinātu EIB Ekonomikas noturības iniciatīvas darbību. Šī iniciatīva tika izveidota, lai piecu
gadu laikā par 6 miljardiem EUR palielinātu ES dienvidu kaimiņreģionam un Rietumbalkāniem paredzēto finansējumu.
• Eiropas Stratēģisko Investīciju fonds, kura ietvaros banka veic
ES budžeta garantijas atbalstītus ieguldījumus, lai sekmētu
Eiropas ekonomikas attīstību, pārsniedza sākotnējās prognozes, un Eiropas Parlaments decembrī nobalsoja par šī fonda paplašināšanu un palielināšanu. ESIF ir daļa no Investīciju
plāna Eiropai, kuru izveidoja, lai risinātu finanšu krīzes laikā
pirms desmit gadiem atklātās tirgus nepilnības, un līdz ar šī
fonda paplašināšanu tā atbalstīto ieguldījumu summa līdz
2020. gada beigām sasniegs plānotos 500 miljardus eiro.

Investīciju plāns Eiropai

21 mljrd. EUR finansējums
apstiprinātas 295 operācijas
nodrošināti ar ESIF saistīti ieguldījumi 93 mljrd.
EUR apmērā
apstiprināts

līdz 2020. gada beigām plānots atbalstīt

6

ieguldījumus

500 mljrd. EUR vērtībā
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EIB grupa

Kipras Neiroloģijas un ģenētikas institūta
fizioterapeite Marija Haralambosa veic multiplās
sklerozes ārstēšanas procedūru Hristosam Pjerdas.
Skat. 16. lpp.

78,16

mljrd. EUR

Kopējais finansējums

29,6
18,0
16,7
13,8

mljrd. EUR
MVU

mljrd. EUR
infrastruktūrai

mljrd. EUR
videi

mljrd. EUR
inovācijai

Kopējais atbalsts ieguldījumiem

250

ieguldīti

mljrd. EUR

901 apstiprinātā projektā
2017
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EIB domā

Kas maksā
par cīņu pret
kibernoziedzību?

ES banka veic ieguldījumus jaunos
kiberdrošības uzņēmumos, kuri zina, kā
apturēt kibernoziedzību.

A

 rivātos datus. Vīrusa WannaCry uzbrukums apturēja datoru
p
darbību slimnīcās un uzņēmumos visā pasaulē. Hakeri nozaga miljardiem Uber un Yahoo lietotāju datus. Krieviju apvainoja, ka tā ar kibernoziedzības palīdzību cenšas traucēt vēlēšanas ASV un Eiropā.

Dažu pēdējo gadu laikā kiberuzbrukumi visā pasaulē ir apdraudējuši tūkstošiem uzņēmumu un miljardiem cilvēku

Kāpēc gan tik liels satraukums par to, kā apturēt kibernoziedzību? Papildus personas datu drošības apdraudējumam kiberuzbrukumi rada miljardiem dolāru lielus zaudējumus pasaules ekonomikai. Saskaņā ar Eiropas Komisijas datiem Eiropā 2017. gadā
katru dienu tika veikti vairāk nekā 4000 kiberuzbrukumu, un
80 % Eiropas uzņēmumu saskārās ar kiberdrošības incidentiem.

nderss Bolins kibernoziedzības draudus salīdzina ar
pilsētu, kurā uzbūvēts daudz ielu, bet aizmirsts par
luksoforiem.

“Tieši tā ir noticis kiberdrošības jomā. Mēs aizmirsām uzstādīt luksoforus, un tagad ciešam no visiem šiem
ļaunprātīgajiem uzbrukumiem,” stāsta Eiropas Investīciju
bankas digitālais speciālists A. Bolins, kurš sadarbojas ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzņēmumiem.

8
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“Kādam par to
jāmaksā, un kādam
ar to jācīnās.”

Banka aizdeva uzņēmumam Nexus 29 miljonus EUR, lai
palīdzētu paātrināt identitātes noteikšanas un piekļuves
kontroles produktu izstrādi. Nexus izstrādātās Smart ID
tehnoloģijas ļauj cilvēkiem sevi identificēt vizuāli, pieteikties sistēmā, atvērt durvis, elektroniski parakstīt darījumus un
veikt maksājumus ar karti vai citu mobilu rīku.
Nexus ģenerāldirektors Lāšs Petersons stāsta, ka šī Smart ID
tehnoloģija ir kā Svētais Grāls cīņā ar kiberdraudiem, jo tā
savieno fizisko un digitālo pasauli, izmantojot vienu ierīci, kas
lietotājam nodrošina piekļuvi savai mājai, birojam, datoram,
e-pastam, mākoņpakalpojumiem, automašīnas garāžai u. c.
EIB piedāvāja 20 miljonu EUR aizdevumu, lai palīdzētu
uzņēmumam Clavister, kura izstrādātie ugunsmūra produkti aizsargā datoru tīklu ieejas punktus un bloķē hakerus
jau pirms uzbrukuma. Uzņēmums ir viena no vadošajām
kiberdrošības firmām pasaulē.
2017. gada oktobrī banka arī parakstīja 20 miljonu EUR
darījumu ar Francijas firmu CS Communication & Systèmes, kas palīdz ražošanas uzņēmumiem atklāt un novērst
kiberuzbrukumus. EIB izsniedza 25 miljonu EUR aizdevumu Francijas-Vācijas uzņēmumam Qwant, kurš ir izstrādājis
meklētājprogrammu, kas aizsargā lietotāju privātos datus.

“Ikvienam jābūt piesardzīgam.”

Kiberdrošība kļūst par prioritāti
Reaģējot uz arvien pieaugošo risku, EIB noteica, ka ieguldījumi kibernoziegumu apkarošanā ir tās prioritāte.
“Mēs esam aktīvi mēģinājuši palīdzēt kiberdrošības nozarei,”
stāsta Jussi Hetonens, kurš vada bankas nodaļu, kas veic ieguldījumus jaunizveidotos, novatoriskos uzņēmumos. “Jebkurā rūpniecības nozarē notiek attīstība digitalizācijas
virzienā. Tas rada milzīgu datu pieaugumu, un šiem datiem
jābūt drošībā.”
EIB nesen noslēdza vairākus ar kibernoziedzību saistītus darījumus. Banka 2017. gada decembrī parakstīja divus aizdevumus Zviedrijas uzņēmumiem Nexus Group un Clavister progresīvāku kiberdrošības programmatūru izstrādei un labāku
identifikācijas sistēmu izveidei. Abi darījumi tika noslēgti Eiropas Stratēģisko investīciju fonda ietvaros, kas paredzēts ES
izaugsmes veicināšanai, strādājot ar jaunākiem un novatoriskākiem uzņēmumiem.

Bolinam nav patīkami par to runāt, tomēr arī viņš ir bijis kibernozieguma upuris. Kad Bolins pirms 14 gadiem strādāja Zviedrijas tehnoloģiju uzņēmumā, kādu dienu viņš atklāja, ka hakeri
ielauzušies personiskajā datorā, veicot tā dēvēto “zombiju” uzbrukumu, un attālināti sūtījuši mēstules. “Bija ļoti nepatīkami,
un tā man bija mācība, ka piesardzīgam jābūt ikvienam, ne tikai uzņēmumiem,” secina A. Bolins.
EIB amatpersonas uzskata, ka nākamās desmitgades laikā
kļūs arvien grūtāk cīnīties ar kibernoziedzību, jo tehnoloģijas
progresē un kļūst sarežģītākas. Uzvara šajā cīņā nebūs viegla.
“Galu galā kibernoziedzība rada milzīgus zaudējumus ne tikai uzņēmumiem, bet arī privātpersonām,” stāsta J. Hetonens.
“Kādam par to jāmaksā, un kādam ar to jācīnās.”
EIB būs pirmajās rindās kopā ar šiem cīnītājiem.

2017
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EIB dara
Eiropas ekonomikai bija nepieciešams
spējš grūdiens, lai pēc finanšu krīzes
atgūtu zudušo sparu. Investīciju plāna
Eiropai mērķis bija nodrošināt šo
virzītājspēku. Mūsu ekonomikas modeļi
liecina, ka tas darbojas.

Ietekme uz
nodarbinātību
un izaugsmi

E

IB ekonomisti izmantoja vispāratzītu ekonomikas
modeli, lai novērtētu, kā nākotni ietekmēs 2015. un
2016. gada laikā veikto visu bankas operāciju
atbalstītie ieguldījumi, kā arī aizdevumi, kas veikti
tieši saskaņā ar Investīciju plānu izveidotā Eiropas Stratēģisko
investīciju fonda ietvaros. Viņi secināja, ka EIB grupas aizdevumiem vajadzētu būtiski ietekmēt Eiropas ekonomiku.

Līdz 2020. gadam kopējais EIB grupas apstiprinātais
finansējums, kas ieguldīts ES 2015.–2016. gada periodā,
nodrošinās:
• atbalstu ieguldījumiem 544 mljrd. EUR apmērā;
• IKP pieaugumu par 2,3 %;
• 2,25 milj. jaunu darbvietu.
Līdz 2020. gadam EIB grupas aizdevumi, kas tika apstiprināti
Investīciju plāna ietvaros līdz 2016. gada beigām, nodrošinās:
• atbalstu ieguldījumiem 161 mljrd. EUR apmērā;
• IKP pieaugumu ES par 0,7 %;
• 690 000 jaunu darbvietu.

EIB secinājumi parāda, ka papildus tūlītējai ekonomikas stiprināšanai EIB grupas aizdevumi gan labos, gan sliktos ekonomikas apstākļos liek pamatus ilgtermiņa izaugsmei. “Mūsu
galvenais mērķis ir uzlabot ES konkurētspēju un ilgtermiņa
izaugsmi,” norāda bankas ekonomikas nodaļas direktore Debora Revoltella. “Šie secinājumi parāda, ka ilgtermiņā mums
būs daudz lielāka Eiropas ekonomika neatkarīgi no ekonomikas cikla.”

Panākumi cīņā ar tirgus nepilnībām
EIB grupai ir svarīgi novērtēt sava darba ietekmi, lai nodrošinātu, ka tās finansējums efektīvi darbojas ES pilsoņu interesēs. Investīciju plāna ietvaros veiktie ES bankas aizdevumi jau ir atzinīgi novērtēti Briselē, kur šī programma
tika paplašināta un tās apjoms palielināts. Eiropas Stratēģisko investīciju fondu pārvalda EIB, un tā darbība tika uzsākta 2015. gada vidū. Fondu atbalsta ES budžeta garantija, un sākotnēji bija paredzēts, ka tas trīs gadu laikā radīs

EIB grupas atbalstītie ieguldījumi
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“Investīciju plāns ir iekustinājis ekonomiku, un šī kustība ir pašuzturoša.”

315 mljrd. EUR lielus ieguldījumus. Šī summa ir palielināta
līdz 500 mljrd. EUR, kas jāsasniedz līdz 2020. gadam.
Mērķis ir atbalstīt uzņēmumus, kam citādi varētu būt
grūtības atrast banku finansējumu, koncentrējoties uz
galvenajām jomām — inovāciju un mazajiem uzņēmumiem.
“Mēs izveidojām šo programmu, lai cīnītos ar krīzi, kuras
laikā pastāvēja noteiktas tirgus nepilnības,” stāsta EIB
ekonomikas politikas un stratēģijas nodaļas vadītāja Nataša
Valla. “Šis pētījums pierāda, ka mūsu darbībām ir pozitīva
ietekme.”

Piesardzīgi pieņēmumi
Lai novērtētu savu ietekmi, EIB ekonomistiem bija
jāizskaidro sarežģītā bankas darbību un citu ekonomisko
aktivitāšu mijiedarbība. Ekonomisti apvienojās ar Eiropas
Komisijas Kopīgo pētniecības centru Seviljā un strādāja
ar ekonomikas modeli RHOMOLO, kuru izmantoja, lai
aprēķinātu, vai arvien trūcīgākais publiskais finansējums
tiek izmantots efektīvi. “Mēs bijām piesardzīgi, izvirzot
pieņēmumus šī modeļa ietvaros,” stāsta EIB ekonomists
Georgs Veiers, kurš strādāja ar šo pētījumu, “un tomēr ietekmes rezultāti ir ļoti ievērojami.”

Pētījums parāda, ka, izzūdot sākotnējam ekonomikas stimulam, Investīciju plānam, gluži tāpat kā citiem EIB grupas
izsniegtajiem aizdevumiem, ilgtermiņā joprojām būs spēcīga strukturāla ietekme uz ekonomiku.
2036. gadā ieguldījumi, kas līdz 2016. gada beigām
bija saņēmuši atbalstu no Investīciju plāna ietvaros
apstiprinātajiem EIB grupas aizdevumiem, nodrošinās:
• IKP pieaugumu par 0,4 %;
• 344 000 jaunu darbvietu.
Kopumā ieguldījumiem, kas saņēmuši EIB grupas atbalstu
aizdevumu veidā šajā pašā 2015.–2016. gada periodā, pēc
20 gadiem būs pat vēl lielāka ietekme. Tie nodrošinās:
• IKP pieaugumu par 1,5 %;
• 1,3 milj. jaunu darbvietu
“Ietekme ir liela, un laika gaitā tā nezūd,” piebilst N. Valla. “Pēc 20 gadiem joprojām būs pieejamas darbvietas, kas
radušās šo ieguldījumu rezultātā. Tas ir galvenais pozitīvais
Investīciju plāna un visu bankas darbību rezultāts.”
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Inovācija konkurētspējai
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13,8 mljrd.

EUR

inovācijai un prasmju
pilnveidei

•7
 ,44 milj. jaunu un uzlabotu ļoti ātrdarbīgu
digitālo savienojumu
• 1,1 milj. studentu ieguvuši labākas mācību
telpas

Skeleton
līdzdibinātāji
Madiberks
quibus
audanda
explantTāvi
iossit
dolorpor(pa
rerokreisi)
un OliversVoluptis
Ālbergssecaboreptat quis et qui
quaecabo.
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Superkondensatori vai
kokosrieksti

Galvenā jaudīgu enerģijas uzglabāšanas
ierīču sastāvdaļa līdz šim bija kokosriekstu
ogles. Tagad uzņēmums saltajā Igaunijā ir
izgudrojis, kā izgatavot superkondensatoru bez šī tropu augļa.

“

Problēma ar kokosriekstu čaulu, protams,
ir tāda, ka to poru izvietojums un izmērs ir
ārkārtīgi nevienmērīgs,” skaidro Skeleton
Technologies ģenerāldirektors Tāvi Madiberks. Uzņēmums ir dibināts Igaunijā, kur galvenā ar kokosriekstiem saistītā problēma drīzāk
varētu šķist nevis čaulu īpašības, bet gan niecīgā
iespēja tos atrast. Ir patiesi pārsteidzoši, ka uzņēmums šajā ziemeļu valstī risina ļoti būtisku kokosriekstu problēmu.

Šis kokosriekstu jautājums būtībā ir daudzu
miljardu eiro vērta problēma, ja ņem vērā superkondensatoru, t. i., enerģijas uzglabāšanas
ierīču, tirgu. Paredzams, ka līdz 2024. gadam
tas pieaugs līdz 6 miljardiem EUR. Līdz šim
tie tika izgatavoti no aktīvās ogles, ko ieguva,
dedzinot nederīgās kokosriekstu čaulas. Tā bija
līdz brīdim, kad Skeleton Technologies izstrādāja
neorganisku un daudz efektīvāku alternatīvu.
Pētniecības un izstrādes darbību turpināšanai
uzņēmums 2017. gadā saņēma 15 miljonu eiro
EIB aizdevumu, kuru atbalstīja Investīciju plāna
Eiropai ES budžeta garantija.

Kāpēc gan neturpināt izmantot kokosriekstus?
Kad kokosriekstus dedzina, tie izdala oglekli,
kurš, izklāts plānā kārtā uz folija un pakļauts
elektriski uzlādētiem joniem, spēj uzglabāt
šos jonus savās porās. Jo blīvāk šis ogleklis
ir noklāts ar pareiza izmēra porām, jo vairāk
enerģijas tas var uzglabāt katrā materiāla
gramā. Problēmas rada tas, ka atkarībā no laika
apstākļiem un novākšanas laika apdedzinātam
kokosriekstam veidojas dažāda blīvuma poras.
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“Superkondensatori ir
energosistēmas pamats, tās
skelets.”

Skeleton Technologies ar savām patentētajām tehnoloģijām,
kas paredzētas oglekļa iegūšanai no neorganiskiem karbīdiem, var regulēt poras. Rezultāts: izliektas plāksnes viena
atoma biezumā, un viens grams šo plākšņu satur gandrīz
2000 kvadrātmetrus vienmērīgi porainas virsmas, kur ievietot jonus. Veids, kādā Skeleton piestiprina oglekli alumīnija folijai un cieši saliek vai sarullē šīs plāksnes, izveidojot

 lementus, rada superkondensatorus ar četras reizes lielāku
e
enerģijas blīvumu, nekā nodrošina konkurenti, kuri strādā
ar kokosriekstiem. Starp citu, nosaukums Skeleton izvēlēts
tāpēc, ka, apskatot uzņēmuma ražoto materiālu ar mikroskopu, tas atgādina cilvēka skeletu. T. Madiberks piebilst:
“Superkondensatori ir energosistēmas pamats, tās skelets.”
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Gēni apvieno
sašķelto Kipru

Kipras Neiroloģijas un ģenētikas institūts
sekmē pētniecību un pacientu aprūpi Kipras grieķu un turku izcelsmes iedzīvotājiem.

K

ad Josefam Joanu bija seši mēneši, Nikosijas Kipras Neiroloģijas un ģenētikas institūtā viņam tika
diagnosticēta muguras muskuļu atrofija — slimība,
kas ietekmē muguras smadzeņu motoros neironus,
radot muskuļu vājumu. Situācija bija tāda, ka pilsētā, kuru
bija sadalījis gandrīz divdesmit gadus pirms viņa dzimšanas
notikušais iebrukums, J. Joanu piedzima kā Kipras grieķis.
Institūta ārstiem tas nebija būtiski. “Gan Kipras turki, gan
grieķi cieš no vienām un tām pašām slimībām,” stāsta profesors Leonidas Filaktu — ģenētiķis, kurš ir arī institūta vadītājs.
“Mūsu misija ir ārstēt abas šīs kopienas.”

ir ļoti nozīmīga, jo institūts uztur cilvēku veselību tādā līmenī,
lai viņi varētu strādāt un nekļūtu par nastu savai ģimenei un
valstij. L. Filaktu stāsta, ka, piemēram, pateicoties institūta
veiktajām talasēmijas pārbaudēm pirmsdzemdību periodā,
šo slimnieku skaits starp jaundzimušajiem ir “samazinājies
gandrīz līdz nullei”.
Lai turpinātu šo tik svarīgo attīstību, Kipras Neiroloģijas
un ģenētikas institūtā tiek īstenota 40 miljonu EUR vērta
paplašināšanas programma, kas uzlabos tā pētniecības

J. Joanu jau 29 gadus ir saņēmis tik ļoti svarīgo ārstēšanu
šajā institūtā, kurā viņš apmeklē neirologu, kā arī plaušu un
sirds speciālistus un uztura speciālistu. Viņam ir arī regulāras
vizītes pie fizioterapeita. Šo gadu laikā viņš ir pabeidzis
studēt datorzinātni un nodibinājis pats savu datoru remonta uzņēmumu. Viņš ir saderinājies un sapņo par ģimeni. “Ja
institūtā mani nebūtu ārstējuši, veselības stāvoklis būtu
daudz sliktāks,” viņš atzīst. “Pateicoties institūta norādēm un
regulārām pārbaudēm, man ir labāka dzīves kvalitāte. Es spēju
sevi nodrošināt. Varu sapņot un plānot nākotni.”
J. Joanu ir viens no 12 000 pacientu, kuri ir institūta uzskaitē.
Institūts atrodas kalna nogāzē Nikosijā netālu no Zaļās līnijas,
kas sadala salu divās daļās, no kurām vienu kontrolē Kipras
Republika, bet otru Turcija, kas ieņēma Kipru 1974. gadā. Katru gadu institūts veic 40 000 laboratorijas testu, cīnoties ar
tādām visā pasaulē zināmām ģenētiskām slimībām kā multiplā
skleroze, kā arī slimībām, kas dominē tieši Kiprā, piemēram,
asins slimību talasēmiju. Institūts, kas tika dibināts 1990. gadā,
darbojas arī kā pētniecības centrs šo slimību ārstēšanai.
Svarīgākais ir tas, ka institūts glābj dzīvības. “Labākajā
gadījumā dzīve šiem cilvēkiem bez institūta palīdzības būtu
ļoti, ļoti grūta,” secina 47 gadus vecais L. Filaktu. “Uzdrošinos
teikt, ka daži no viņiem neizdzīvotu.”

Vairāk nekā tikai veselības jautājums,
arī sociālā ietekme
Līdzīgi kā notiek ar daudzām svarīgām medicīnas iestādēm,
arī institūta ietekme ir daudz plašāka par tā ietekmi uz pacientu veselību. Tā ietekme Kipras sociālajā un ekonomiskajā dzīvē
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“Gan Kipras turki, gan
grieķi cieš no vienām un
tām pašām slimībām. Mūsu
misija ir ārstēt abas šīs
kopienas.”

iespējas un palīdzēs atjaunot pacientu ārstēšanas un
rehabilitācijas aprīkojumu. EIB šīs programmas ietvaros sniedz
26 miljonu EUR finansējumu, un šis aizdevums galvenokārt
paredzēts institūta pētniecības un attīstības darba atbalstam.
“Šis ir ļoti svarīgs pētniecības centrs,” apgalvo EIB aizdevumu
speciālists Nikoss Ijambids, kurš atbild par Kipras aizdevumu.
“Turklāt ir ļoti labi, ka tas strādā ar abām Kipras kopienām.”
EIB kā ES banka ir finansējusi virkni medicīnas un pētniecības
iekārtu Kiprā lielākas kampaņas ietvaros, kas paredzēta
2012. un 2013. gada banku krīzes laikā smagi cietušās salas
ekonomikas veicināšanai. Tostarp atbalsts sniegts arī Vācijas
Onkoloģijas centram, kas tika atklāts 2017. gada rudenī
Limasolā un kuru EIB finansēja ar vietējā starpnieka palīdzību.
Pēdējo piecu gadu laikā EIB grupa ir parakstījusi finansējumu
Kiprai 1,7 mljrd. EUR apmērā, kas ietver lielus uz pētniecību
orientētus aizdevumus, infrastruktūras finansējumu, kā arī

mazajiem uzņēmumiem paredzētus aizdevumus. Aizdevumu summa 2017. gadā vien sasniedza 333 miljonus EUR, veidojot 1,8 % no šīs salas IKP, kas ir vairāk nekā jebkurā citā ES
dalībvalstī.

Tiešsaistē lasiet vairāk par EIB inovāciju
• Latvijā izgudrotā šokolāde sirds slimniekiem. eib.org/
cardiac-chocolate
• Diagnostikas testi, kam trīs dienu vietā nepieciešamas tikai
trīs stundas. eib.org/molecular-diagnostics
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Lieli ieguldījumi MAZOS
uzņēmumos
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29,6 mljrd.

EUR

maziem un vidējiem
uzņēmumiem

• Atbalstu saņēmuši 285 800 MVU un
uzņēmumi ar vidēji lielu kapitālu
• Atbalstīti 3,9 milj. darbvietu MVU un
uzņēmumos ar vidēji lielu kapitālu
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Raķetes un
dinozauri izglīto
bērnus

J

a tas ir kaut kas glums, skaļš, dīvains vai smirdīgs, bērniem
tas noteikti patiks.

Tieši to pirms 10 gadiem, meklējot jaunas karjeras
iespējas, saprata Migels Pina Martins. Viņam šķita,
ka bērniem paredzētās zinātniskās rotaļlietas nesniedz
nepieciešamo, un Martins pameta daudzsološu darbu finanšu
jomā, lai izveidotu savu uzņēmumu, kas piedāvātu kaut ko
atšķirīgu. “Ieguldīju šajā jaunajā projektā visu savu naudu,”
stāsta M. P. Martins.
Tagad viņa uzņēmums Science4You, kas atrodas netālu no
Lisabonas, piedāvā simtiem rotaļlietu un nodrošina vairāk
nekā 200 darbvietu. Uzņēmuma apgrozījums 2008. gadā bija
54 000 EUR. Taču 2017. gadā tam bija jāsasniedz 20 miljoni EUR.

Maksimāli izmantots zinātnisko
rotaļlietu potenciāls
Ko M. P. Martins izdarīja citādi? Viņš padarīja zinātniskās
rotaļlietas smieklīgākas un dīvainākas. Viņš deva rotaļlietu
komplektiem tādus nosaukumus kā “Sprāgstošā zinātne”
(Explosive Science), “Raķešu fabrika” (Rocket Factory) un
“Glumekļu laboratorijas gļotainie gliemji” (Slimy Factory Slippery
Slugs). Šī ideja radās, izstrādājot Lisabonas universitātes gala
projektu, kura uzdevums bija atrast jaunu tirgu zinātniskajām
rotaļlietām. “Mēs mēģinājām izdomāt, kas bērniem varētu
patikt, piemēram, gatavot ziepes, taisīt gļotas, izgatavot raķeti,
pagatavot konfektes vai izraisīt sprādzienu, pie reizes arī
parādot, kā to paveikt citādā veidā,” viņš skaidro.
M. P. Martina rotaļlietas ir uzjautrinošas un pat muļķīgas, bet
tās arī izglīto bērnus zinātnē, ķīmijā un fizikā, vienlaicīgi attīstot
radošumu un sociālās prasmes. Šīs spēles arī veicina bērna
zinātkāri un izpratni par apkārtējo vidi. Uzņēmums publicē
Mazo zinātnieku (Little Scientists) blogu, kurā stāsta bērniem, kas
izraisa žāvas, kāpēc odi kož un kāpēc trijstūri ir svarīgi.
EIB izsniedza 10 miljonu EUR aizdevumu, lai palīdzētu
Science4You augt. Aizdevums ir daļa no Investīciju plāna Eiropai,
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Portugāļu uzņēmējs pamet darbu
finanšu jomā, lai spēlētos ar
rotaļlietām.

kura mērķis ir atbalstīt mazākus, novatoriskus uzņēmumus,
kurus komercbankas uzskata par nepārbaudītiem vai pārāk
riskantiem. “Science4You ir strauji augošs uzņēmums, kurš
aizsākās kā akadēmisks projekts, un katru gadu tas ir audzis
un uzrādījis pozitīvus finanšu rādītājus,” stāsta EIB aizdevumu
speciālists Fransisko Alvess da Silva, kurš noslēdza šo darījumu.
Science4You apvienos EIB aizdevumu ar 10 miljoniem EUR savu
līdzekļu, lai ieguldītu labākā aprīkojumā rotaļlietu izgatavošanai,
uzlabotu tiešsaistes tirdzniecību un reklāmu, kā arī izgudrotu
jaunas rotaļlietas. Uzņēmums, kurš 40 % rotaļlietu pārdod
Portugālē, izmantos finansējumu, lai paplašinātu savu darbību
Eiropā un ārpus tās.

Kognitīvo spēju attīstīšana
Papildus smaržām, ziepēm un gļotām Science4You piedāvā
spēļu komplektus, kas saistīti ar spa, medicīnu, dinozauriem,
ķīmiju, raķetēm, sprādzieniem, kristāliem un ēdiena gatavošanu.
Katrs komplekts ir balstīts uz zinātniskiem pētījumiem un ietver
krāsainus, detalizētus informatīvos bukletus, kuros ir izskaidroti
šie eksperimenti un pētījumi.
Pat uzņēmuma reklāmas ir rotaļīgas. Tās spēļu komplektu
“Smaržu fabrika” (Perfume Factory), “Lūpu krāsu fabrika” (Lipstick Factory) un “Sprāgstošā zinātne” video reklāmās redzams
zinātnieks, kurš ielej vienu šķidrumu citā, liekot visai laboratorijai pazust dūmos. “Mēs domājam, ka esam atraduši pareizo
līdzsvaru starp izglītību un izklaidi, jo mamma un tētis nopērk
izglītojošu spēli, un bērni patiešām vēlas ar to darboties,” uzskata M. P. Martins. “Vienmēr ir ļoti grūti atrast pareizo līdzsvaru.”

“Mēs mēģinājām izdomāt,
kas bērniem varētu patikt,
piemēram, gatavot ziepes,
taisīt gļotas, izgatavot raķeti,
pagatavot konfektes vai
izraisīt sprādzienu, pie reizes
arī parādot, kā to paveikt
citādā veidā.”

Science4You darbinieces Vera Markisa (pa kreisi) un Madalēna Hibeiru
veic joku eksperimentu Karlotas Kostas dzimšanas dienas ballītē.
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Mikrofinansējums
Sīrijas bēglim un
tango virtuozam

G

adu nostrādājis kādā aptiekā Luksemburgā, Sīrijas
bēglis Mahmuds Al Fajeds uzzināja par vietējo
mikrofinansējuma firmu Microlux. “Es vienmēr
esmu bijis aizrautīgs pavārs,” viņš nodomāja.
“Kāpēc gan nepamēģināt? Galu galā ēdiena gatavošana
taču ir lielisks veids, kā iepazīstināt ar savu kultūru.” Ēdiens
viņa atvērtajā restorānā ir pašu gatavots, un to paveic Sīrijas
bēgles. Syriously var apkalpot 100 cilvēkus, un tas izvietots
ēkā, kuru par simbolisku 1 EUR samaksu Mahmudam ziedoja
tās īpašnieks, ar kuru viņš iepazinās Luksemburgas Sarkanajā
Krustā. Restorāns bieži ir pilnībā rezervēts uz tā divām vakara
apkalpošanas sesijām.

“Pie manis tagad strādā astoņi cilvēki, un esmu nolēmis
atmaksāt kredītu divu gadu laikā,” viņš stāsta. “Šis mikrokredīts palīdzēja uzsākt jaunu dzīvi un atbalstīt manas
jaunās mājvietas ekonomiku. Esmu ļoti pateicīgs visiem
cilvēkiem, kuri man uzticējās un atbalstīja jau no paša
sākuma.”
Kopš 2016. gada marta mikrokredītu institūcija Microlux,
kuru, pateicoties ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas
programmai, atbalsta Eiropas Investīciju fonds (EIF), dod
cerības Luksemburgas mazajiem uzņēmējiem. Kaut gan
Luksemburga ir bagāta valsts ar spēcīgu izaugsmi, tajā
tomēr pastāv atsevišķas ar nodarbinātību un nabadzību
saistītas problēmas. Luksemburgā iepriekš nav darbojusies
neviena mikrofinansēšanas institūcija.
EIF, kas ir daļa no EIB grupas, ir aprēķinājis, ka nākamo piecu gadu laikā potenciālais aizdevuma pieteikumu skaits
Luksemburgā varētu sasniegt 400. Microlux galvenā akcionāra BGL BNP Paribas pārstāve Karina Šintgena uzskata,
ka viņu veikums ir svarīgs, jo “Eiropā 30 % jauno mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu dibina cilvēki, kuriem nav
darba”.

Mīlestība pret tango
Pateicoties 10 000 EUR Microlux aizdevumam, 
Rodolfo
Agverrodi ir atvedis tango no savas dzimtās pilsētas
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Microlux sniedz sociāli atstumtām
personām Luksemburgā iespēju
vadīt pašiem savu uzņēmumu.

Buenosairesas un izveidojis deju skolu Dance Factory
Luksemburgā, kur viņš dzīvo jau trīs gadus. “Sāku ar to, ka
pasniedzu nodarbības Eiropas institūciju klubos, bet drīz
vien sapratu, ka tas būtu jādara profesionālākā līmenī,” atceras R. Agverrodi.
Viņš katru mēnesi atmaksā 258 EUR. Tā ir neliela summa, bet
šādi kredīti palīdz uzturēt Eiropas ekonomiku. “Mēs būtu
varējuši turpināt darbu arī bez kredīta, bet tas palīdzēja

mums stabili noturēties “virs ūdens” un koncentrēties uz
pamatdarbu,” stāsta R. Agverrodi.
Pie viņa strādā astoņi pasniedzēji, un zāles ir pilnas
gandrīz visu nedēļu. Tiek piedāvātas arī terapeitiskās deju
nodarbības Parkinsona un Alcheimera slimniekiem.
Tātad pat tādā relatīvi bagātā valstī kā Luksemburga ir
pieprasījums pēc mikrokredītiem.

“Esmu ļoti pateicīgs visiem
cilvēkiem, kuri man uzticējās un
atbalstīja jau no paša sākuma.”
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© MADIS OTS

Tiešsaistē lasiet vairāk par EIB atbalstu
MVU

www.eib.org/smes
• Tiešsaistē varat apskatīt vēl citas ar jaunuzņēmumiem
saistītas sērijas The Brood karikatūras, kuras zīmējis igauņu
mākslinieks Madiss Ots. eib.org/startup-cartoon
• Uzziniet par Zviedrijas uzņēmumu, kas palīdz nokārtot
rēķinus. eib.org/izettle
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Infrastruktūra savienotai Eiropai
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18mljrd.

EUR

infrastruktūrai

• Par 10 924 MW lielāka elektroenerģijas
ražošanas jauda
• 99,6 % no tās nodrošina atjaunojamie
energoresursi
• Uzbūvētas vai uzlabotas elektrolīnijas
76 557 km garumā
• Uzstādīti 36,8 milj. viedo skaitītāju
• Elektroapgāde 10,4 milj. mājsaimniecību
•5
 72 324 mājsaimniecības ieguvušas
jaunus vai atjaunotus sociālos un cenas ziņā
pieejamus mājokļus
• Par 735 milj. vairāk pasažieru izmantoja EIB
finansētu transportu
• 45,7 milj. cilvēku saņēma uzlabotus
veselības aprūpes pakalpojumus

Vélib velosipēds Parīzē
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Kā Parīze atvieglo
kustību pilsētā

M

obilitāte ik dienas sagādā rūpes Davidam Penjam, kurš dzīvo nelielā pilsētiņā upes krastā aptuveni 30 km uz rietumiem no Parīzes. “Diezgan
bieži, nokļūstot stacijā, nākas secināt, ka vilcieni
kavējas vai pat tiek vispār atcelti,” stāsta 42 gadus vecais helikopteru inženieris.
Parīzes metro bieži vien tiek novērtēts kā viens no labākajiem
pazemes vilcienu tīkliem pasaulē, un nesens vispasaules
pētījums ierindoja pilsētu pirmajā desmitniekā pilsētu
mobilitātes ziņā. Parīzes reģionam tomēr jāsaskaras ar lieliem
izaicinājumiem. “Parīzes sistēma ir ļoti veca, līdzīgi kā Londonas,”
skaidro EIB transporta inženiere Karolina Lemuāna. “Transporta
tīklu pilnveidošanai un paplašināšanas turpināšanai, lai uzlabotu
pakalpojuma kvalitāti un palielinātu pieejamību, nepieciešami
milzīgi ieguldījumi, un mūsu banka sniedz atbalstu šajā jomā.”
Pilsētas un piepilsētas reģionā, kas pazīstams kā Ildefransa, dzīvo apmēram 12 miljoni cilvēku, un šis skaits iepriekšējā gadsimta
laikā ir trīskāršojies. Parīzes reģiona transporta tīklā katru dienu
tiek veikti vairāk nekā astoņi miljoni braucienu. Iedzīvotāju skaita pieaugums ir veicinājis strauju īpašumu cenu pieaugumu, kā
rezultātā daudzi iedzīvotāji ir pārcēlušies 40 km ārpus pilsētas
uz reģioniem ar mazāk attīstītu transporta tīklu. “Mēs cīnāmies
ar vairāk nekā gadsimtu vecām problēmām un meklējam risinājumus šodien,” stāsta Lorenss Debrinkā, Parīzes mobilitātes speciālists uzņēmumā Ile-de-France Mobilités, kas vada reģiona transporta tīklu.

Plānojot nākotni
ES banka jau vairākus gadu desmitus ir palīdzējusi Parīzei transporta ieguldījumu jomā. Pēdējie lielākie darījumi ietver:
• 800 milj. EUR vērti EIB aizdevumi, lai atkal ieviestu tramvaju
sistēmu;
• 200 milj. EUR elektrotransportlīdzekļu pakalpojuma Autolib’
atbalstam;
• kopā 2,5 mljrd. EUR, lai finansētu daļu vērienīgā projekta,
kas pazīstams kā Grand Paris Express un ir viens no pasaulē
lielākajiem metro paplašināšanas plāniem.
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Tas prasa miljardiem eiro, tomēr
Parīze veido nākotnes prasībām
atbilstošu transporta tīklu.

Grand Paris Express dubultos esošā metro izmēru, pievienojot
200 kilometrus sliežu ceļa un vairāk nekā 70 stacijas. Projekta
mērķis:
• savienot nošķirtās priekšpilsētas;
• samazināt ikdienas satiksmes sastrēgumus, kas veicina smoga
veidošanos;
• savienot uzņēmējdarbības rajonus, lidostas un universitātes;
• savienot šobrīd savrupās priekšpilsētas ar Parīzi.
“Projekta Grand Paris īstenošanai būs nepieciešams ilgs laiks,
bet tas nodrošinās, ka mums ir viens no labākajiem transporta
tīkliem pasaulē,” stāsta L. Debrinkā.
Vietējās satiksmes vilcieni RER, kas apkalpo priekšpilsētas, arī
tiek uzlaboti ar jauniem vagoniem un signālsistēmām. RER A
līniju, kas ir vairāk nekā 100 km gara, katru dienu izmanto
1,2 miljoni pasažieru, tādēļ tā ir kļuvusi par noslogotāko visā
Eiropā. Šī līnija, kas ceļā uz rietumu un austrumu priekšpilsētām
šķērso pašu Parīzes centru, tiek atjaunota laikā no 2015. līdz
2020. gadam. Projekta ietvaros tiks nomainīti 24 kilometri sliežu.

“Ir ļoti svarīgi uzturēt priekšpilsētu vilcienu tīklus,” apgalvo
L. Debrinkā. “Sliežu un signālsistēmu maiņa maksā miljardiem
eiro, bet šo darbu bija nepieciešams veikt jau gadiem ilgi.”
Parīze ir arī mājvieta vienam no veiksmīgākajiem velosipēdu
koplietošanas projektiem pasaulē. Tajā ir aptuveni 14 500
velosipēdu, kas izvietoti 1230 stacijās. Kopš deviņdesmito
gadu beigām pilsēta ir pastāvīgi paplašinājusi veloceliņu tīklu,
un šobrīd tie sniedzas 700 kilometru garumā.
Pilsēta paplašina elektrisko autobusu līnijas, lai 2025. gadā
80 % autobusu būtu darbināmi ar elektrību, bet pārējie izmantotu biogāzi. Parīzē jau tagad ir līnija, kurā visi 23 izmantotie
autobusi ir darbināmi ar elektrību.
Un nedrīkst aizmirst arī elektrotransportlīdzekļu koplietošanas
pakalpojumu Autolib’, kurš tika aizsākts 2011. gadā un piedāvā
gandrīz 4000 automašīnu Parīzes reģionā, kur ir vairāk nekā
100 000 reģistrēto lietotāju. ES banka finansēja Autolib’
mašīnās izmantoto akumulatoru pētniecību un izstrādi, kā arī
pakalpojuma ieviešanu.
Davids Penja, kurš dzīvo rietumu priekšpilsētā, uz mobilitātes
nākotni Parīzē un saviem ikdienas braucieniem raugās optimistiski. Ir plānots uzbūvēt RER vietējās vilcienu satiksmes
līniju arī viņa mazpilsētā. “Jauno tehnoloģiju izmantošanas
ziņā Francija noteikti ir priekšgalā,” viņš secina. “Tomēr
joprojām ir nepieciešami uzlabojumi.”

Projekts Grand Paris
“nodrošinās, ka mums
ir viens no labākajiem
transporta tīkliem
pasaulē.”
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Ieguldījumu
plūsma Itālijas
cauruļvadu
sistēmas
remontam

Finansējums Itālijas ūdensapgādes
uzņēmumiem palīdz atjaunot
novecojušos cauruļvadus un ūdens
rezervuārus, kuros radušās sūces.

R

omā 2017. gada pavasarī un vasarā gandrīz vispār nebija lietus. Mazā nokrišņu daudzuma un augstās gaisa temperatūras dēļ romieši saņēma mazāk ūdens un
baidījās, ka to nāksies normēt tāpat, kā jau tika darīts
dažās centrālajās Itālijas pilsētās.

Tomēr vasaras karstuma viļņi nav vienīgais ūdens likstu cēlonis. Novecojušo ūdensapgādes tīklu dēļ jau ceļā uz
ūdens krāniem rodas 35 % lieli ūdens zudumi. Ir nepieciešami
steidzami atjaunošanas darbi, bet mazajiem Itālijas
ūdensapgādes uzņēmumiem ir problēmas iegūt finansējumu.
Tādēļ EIB iesaistījās un piedāvāja 200 miljonu EUR programmas aizdevumu, lai atbalstītu ieguldījumus ūdensapgādes
un notekūdeņu infrastruktūrā Itālijā. Tas nodrošinās finansējumu četriem līdz astoņiem ūdensapgādes projektiem, katra
projekta vērtībai sasniedzot 30 līdz 100 miljonus EUR. “Mazie
ūdensapgādes uzņēmumi tiek uzskatīti par pārāk riskantiem
tiešai finansēšanai,” skaidro par šo operāciju atbildīgā EIB
aizdevumu speciāliste Despīna Tomadaki, “tomēr Investīciju
plāns Eiropai padara šādu finansējumu iespējamu. Šis ir pirmais šāda veida darījums, kas paredzēts maziem un vidējiem
ūdensapgādes uzņēmumiem.”
Ūdensapgādes pakalpojumus Itālijā regulē valsts, un tie ir
sadalīti 64 pakalpojumu zonās. Vairāk nekā 2700 uzņēmumu sniedz pakalpojumus aptuveni 7700 pašvaldībām. Daži
lielie uzņēmumi apkalpo apmēram 50 % iedzīvotāju. Tomēr
vairums šī pakalpojuma sniedzēju ir nelieli, tāpēc tiem ir grūti kvalificēties aizdevumu saņemšanai. Rezultātā gadu gaitā,
pieaugot plaisai starp darbu, kas būtu jāveic, un to, kas reāli tiek paveikts, Itālijas ūdensapgādes jomā ir izveidojies ievērojams ieguldījumu trūkums. Šobrīd tas ir aptuveni 3 miljardi EUR gadā. EIB programmas aizdevums šo trūkumu
samazinās.
Dažiem Itālijas reģioniem ir īpaši grūti iegūt finansējumu.
“Programmas aizdevums palīdzēs šādiem uzņēmumiem centrālajā un dienvidu Itālijā, kur nepieciešamība pēc ieguldījumiem ir vislielākā,” stāsta EIB ekonomiste Patrīcija Kastelarno,
kura strādāja ar šo operāciju.
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Paredzams, ka šis programmas aizdevums radīs aptuveni
2000 darbvietu, tādējādi sniedzot papildu atbalstu vietējiem
iedzīvotājiem un uzņēmējdarbībai.

Tiešsaistē lasiet vairāk par EIB atbalstu
infrastruktūrai

Līdz gada beigām šī programmas aizdevuma ietvaros tika
parakstīti vēl divi darījumi — 50 miljonu EUR aizdevums
uzņēmumam Brianzacque, kas darbojas Moncā un Briancā,
Lombardijas reģionā, kā arī 20 miljonu EUR aizdevums
uzņēmumam AMAP Palermo.

• Uzziniet, kas ir metroguagua Laspalmasā. eib.org/metroguagua
• Apskatiet, kā tiek atjaunotas dažas no Bratislavas
vēsturiskajām ēkām. eib.org/bratislava-urban-renewal
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Klimats un vide ILGTSPĒJĪGAI
nākotnei
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16,7 mljrd.

EUR

videi

Tie ietver ieguldījumus bioloģiskās
daudzveidības, tīra gaisa, tīra ūdens, transporta
drošības, atjaunojamo energoresursu un
energoefektivitātes jomās.
Banka izsniedz ar klimata politiku saistītus
aizdevumus, un tie veido vairāk nekā 25 %
no kopējās aizdevumu summas visās tās
sabiedriskās politikas jomās.
2017. gadā EIB finansējums klimata politikas
jomā sasniedza 19,4 mljrd. EUR
Tas veido 28,2 % no kopējā finansējuma
apjoma
Atjaunojamie energoresursi — 4,4 mljrd. EUR
Energoefektivitāte — 4,8 mljrd. EUR
 idei draudzīgs transports ar zemāku oglekļa
V
emisiju līmeni — vairāk nekā 7,1 mljrd. EUR
 ētniecība, attīstība un inovācija
P
— 1 mljrd. EUR
 limata pārmaiņu mazināšana apmežošanas,
K
atkritumu un notekūdeņu nozarēs
— 0,5 mljrd. EUR
 limata pārmaiņu mazināšana citās nozarēs
K
— 0,7 mljrd. EUR
 ielāgošanās klimata pārmaiņām
P
— 0,8 mljrd. EUR
* Iepriekšminētos datus pārbauda ārējie revidenti.

Rodopu kalni Bulgārijā, viena no pilotprojekta Rewilding
Europe ietvaros aizsargājamām dabas teritorijām.
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Procentu
maksājumi
savvaļas zirgos

Jauns bioloģiskās daudzveidības
risinājums atdzīvina senas radības.

R

odopu kalni Bulgārijā sniedzas vairāk nekā 2000
metru augstumā un kopā ar dziļajām upju aizām un
stāvajām klintīm aizņem gandrīz 15 000 km2 platību.
Tā ir viena no svarīgākajām visā pasaulē apdraudēto
Ēģiptes grifu (balto grifu) vairošanās vietām, kā arī vienīgā
baltgalvas grifu vairošanās vieta valstī.

Rodopi ir viena no astoņām izmēģinājuma teritorijām Eiropas neskartās dabas atjaunošanas tīklā Rewilding Europe
ar jaunu redzējumu dabas aizsardzības jomā. Tā kā arvien
vairāk cilvēku pārceļas uz dzīvi pilsētās, Rewilding Europe
pārņem lauku reģionus, kuros cilvēku skaits samazinās, un
atkal pārvērš tos savvaļas teritorijās, atjaunojot pašuzturošas
ekosistēmas, kas ir ārkārtīgi svarīgas bioloģiskajai
daudzveidībai, un vienlaicīgi attīstot jaunas, uz dabu
balstītas ekonomikas.
Izrādās, ka šeit paveras daudzsološas uzņēmējdarbības
perspektīva, kam EIB sniedz 6 miljonu EUR ieguldījumu, izmantojot EIB un Eiropas Komisijas kopīgi izveidotā Dabas
kapitāla finansēšanas mehānisma atbalstu. “Arvien biežāk
nākas atzīt, ka ar publiskajām dotācijām nepietiek, lai segtu
visus dabas aizsardzības centienus,” skaidro EIB ieguldījumu
speciāliste vides un klimata finansējuma jomā Džeina Fīana.
“Rewilding Europe galvenā prioritāte ir daba, bet šī iniciatīva
veido arī spēcīgu uzņēmējdarbības modeli un šobrīd spēj
uzņemties kredītsaistības, lai paplašinātu darbības.”
Bulgārijas Rodopu kalnos šis modelis ietvēra sadarbību ar
vietējiem uzņēmējiem, lai veicinātu neliela apjoma dabas
tūrismu, salabojot savvaļas fotografēšanas slēpņus, apmācot
vietējos uzņēmējus un parādot savvaļas komerciālo vērtību.
Galvenais mērķis ir finansēt reģiona neskartās dabas
atjaunošanu, kā arī pārtraukt baltgalvas grifu indēšanu,
malumedniecību un nonāvēšanu ar elektrolīnijām, jo tas jau
ir samazinājis šo grifu skaitu līdz tikai desmit pāriem.
Rewilding Europe iniciatīva ir ieviesusi īpašu suņu vienību
indēšanas novēršanai, kuras mērķis ir konstatēt iespējamo apdraudējumu putniem. Tā organizē mākslīgo ligzdu
būvniecību, lai veicinātu melno grifu koloniju veidošanos,
kā arī sadarbojas ar vietējiem elektroenerģijas uzņēmumiem, lai izolētu elektrolīnijas. Vietējie iedzīvotāji izmantoja saindētu ēsmu, lai ierobežotu vilku populāciju, bet
Rewilding Europe atveda dambriežus un staltbriežus, lai vil
kiem būtu vairāk dabiskā medījuma. Tas ir svarīgi plēsīgo
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putnu piesaistīšanā, jo putni barojas no vilku atstātajiem
pārpalikumiem.
Kāda ir vietējo iedzīvotāju reakcija? “Mēs, protams,
iesaistām viņus šajā jaunajā metodē,” stāsta Rewilding Europe neskartās dabas atjaunošanas vadītājs Vauters Hel
mers. “Ganu skaits šajā reģionā arvien samazinās. Tie, kas
ir palikuši, saprot, ka, ja atvedīsim briežus, mēs novērsīsim
vilku uzmanību no viņu aitām un liellopiem, jo vilkiem
vienmēr būs vieglāk medīt savvaļas dzīvniekus.”
Vietējie arī saprot, ka neskartās dabas atjaunošana
palīdz dažādot viņu ienākumus, jo piesaista tūristus no
galvaspilsētas Sofijas un ārzemēm. Papildus mājlopu
uzturēšanai tas rada arī pieprasījumu pēc naktsmītnēm.
“Viņi saprot, ka dzīvs vilks viņiem ir vērtīgāks nekā miris,”
saka V. Helmers. “Mūsu darbs palīdz viņiem citādi novērtēt
attiecības ar dabu.”

No jauna tiek ieviestas senas,
izmirušas sugas
Rodopu kalnos tūrisma iespējas neaprobežojas ar
fotografēšanas slēpņu izveidi. Rewilding Europe ir izveidojusi uzņēmumu European Safari Company. Salīdzinājumā ar
Āfrikas zvēriem, kurus parasti iedomājamies saistībā ar safari,
kas gan varētu būt tik interesants Eiropas faunā? Bet ko teiksiet par tauriem? Tie ir uz alu sienām attēlotie, ar lielie ragiem
apveltītie mūsu liellopu savvaļas priekšteči, kas var būt līdz
pat 1,80 m gari un svērt vairāk nekā tonnu. Grieķu mītos Zevs
pārvērtās par tauru bulli, lai pavedinātu un nolaupītu skaisto
princesi Eiropu, tādā veidā liekot Eiropas pamatus.
Tauri parādījās pleistocēna perioda laikā un izmira aptuveni
pirms 400 gadiem, bet viņu gēni joprojām dzīvo neskarti
dažās senās liellopu sugās. Viens no Rewilding Europe uzdevumiem ir izmantot šos senos liellopus, lai radītu jaunu Tauros sugu, kas ir tauriem līdzīga savvaļas liellopu šķirne un kas
spēj patstāvīgi izdzīvot. Kāpēc tas ir tik svarīgi? “Bioloģiskajai
daudzveidībai nepieciešamas daudzveidīgas dabas ainavas,” skaidro Helmers. “Ne tikai meži, bet arī klajākas teritorijas.” Tagad pirmo reizi vēsturē esam nonākuši līdz brīdim,
kad daudzviet vairs nav ganību, līdz ar ko šīs ainavas dabīgie
arhitekti vairs neuztur savvaļas pļavu daudzveidību ar tām
piederīgajām puķēm, putniem un tauriņiem.”

Godalgotais biškopis Saņins
Žarkovičs savā bišu saimniecībā
Melnicē, Horvātijā, kas ietilpst
projektā Rewilding Europe.

Neskartās dabas
atjaunošanas process “palīdz
viņiem citādi novērtēt
attiecības ar dabu.”

Sākotnēji tauri bija viena no galvenajām sugām, kas par to
rūpējās. Kopā ar viņiem, it īpaši pēdējā gadu tūkstoša laikā,
šis uzdevums daļēji tika paveikts ar lauksaimnieku un viņu
mājlopu palīdzību, bet arī šis process strauji izzūd, vismaz
tradicionālajā ganību izpratnē. Arvien mazāk lauku cilvēku
vēlas strādāt saimniecībās, pastāv plašas teritorijas, kur tādi
savvaļas ganību dzīvnieki kā tauri ir izmiruši, bet mājlopu
skaits ir pārāk mazs. “Mēs nolēmām atkal ieviest sākotnējos
ganību dzīvniekus,” saka V. Helmers.
Viņš skaidro, ka 99 % pirmatnējo ganību dzīvnieku gēnu
joprojām sastopami pieradinātajās sugās, tāpēc programmas Tauros ietvaros tiek izmantotas dažādas pirmatnējās
šķirnes, lai radītu izturīgākus liellopus, kas spēj gādāt paši
par sevi. Pašlaik ir radīti vairāki simti dzīvnieku, un sākotnējie
rezultāti pēc to palaišanas savvaļā vieš cerības.

Rodopu kalnos palaistie savvaļas zirgi, kā arī jaunā tauru šķirne un Eiropas bizoni jeb sumbri ir daļa no vēl vienas
inovācijas, kas ieviesta līdz ar iniciatīvu Rewilding Europe —
Eiropas Savvaļas banka (European Wildlife Bank). Helmers
skaidro, ka tā ir gandrīz kā īsta banka. Zemes īpašnieki var
aizņemties pirmatnējos zirgus, lai tie ganītos viņu teritorijās,
un pēc pieciem gadiem viņi atdod pusi sava ganāmpulka.
Tā kā ganāmpulks parasti gada laikā pieaug par 25 %, banka saņem atpakaļ lielāku zirgu skaitu, nekā tā aizdeva, bet
zemes īpašniekam paliek tas pats skaits. “To var uzskatīt par
ļoti labu procentu likmi,” piebilst Helmers.
Ja zemes īpašnieks pierāda, ka ir paplašinājis savvaļas zir
giem pieejamo ganību teritoriju, viņš var paturēt papildu zirgus vēl piecus gadus.
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Zaļas pilsētas
projekts

Esenes vārds kādreiz asociējās ar
rūpniecisko piesārņojumu. Tagad tā ir
kļuvusi par Eiropas Zaļo galvaspilsētu.
Šeit izstāstīsim Vācijas pilsētas Esenes
zaļās revolūcijas noslēpumu.

V

ācijas atkalapvienošanās laikā divas trešdaļas
Esenes notekūdeņu ieplūda Emšeras upē. Lopkautuves un tērauda fabrikas izmeta tajā produkcijas pārpalikumu un atkritumus, turklāt upi izmantoja arī, lai atbrīvotos no smagajiem metāliem un mēsliem.
Pirmā Vācijas notekūdeņu apsaimniekošanas asociācija
Emschergenossenschaft, kuru 1899. gadā nodibināja
19 pašvaldības un liels skaits uzņēmumu, izstrādāja
vērienīgu plānu upes agrākā stāvokļa atjaunošanai. Šis bija
milzīgs darbs, bet tas izdevās.
Emschergenossenschaft vadītājs Uli Petcels tagad ved savus
bērnus uz zaļajiem rotaļlaukumiem upes krastos. “Šis ir Eiropas lielākais mēģinājums pilnībā atjaunot upes ainavu un
būt strukturālu pārmaiņu virzītājspēkam,” viņš saka. “Mēs atdodam upi tās cilvēkiem.”
Eiropas Komisija 2017. gadā piešķīra Esenei Eiropas Zaļās
galvaspilsētas titulu, kas ir ikgadēja godalga pilsētai, kura
aktīvi īsteno videi draudzīgu pilsētas dzīvi. Bijusī ogļraču
pilsēta tagad lepojas ar publiskajiem parkiem 23 hektāru
platībā, ar augstas kvalitātes ūdeni un ierobežotu satiksmi
pilsētas centrā. “Kvēpi, netīrumi, smakas un kūpoši skursteņi
— šādi par Eseni joprojām domā cilvēki citviet Vācijā,” stāsta
pilsētas vides departamenta vadītājs Matiass Zinns. “Tomēr
Esene ir skaistāka un zaļāka, nekā varētu šķist. Parki un ūdens
plašumi dāvā patiesu dzīvesprieku.”
Sasniegumi vides jomā, kas palīdzēja Esenei iegūt Zaļās
galvaspilsētas titulu, ietver:
• 13 000 darbvietas novatoriskajā vides aizsardzības
nozarē;
• 95 % iedzīvotāju tagad dzīvo 300 m rādiusā ap pilsētas
zaļajām zonām;
• 376 km garš veloceliņš;
• 128 000 m2 ceļu seguma nomainīti pret asfaltu, kas slāpē
troksni;
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Turklāt Esene izvirza vērienīgus mērķus:
• līdz 2020. gadam samazināt CO2 emisijas par 40 %;
• 2035. gadā 25 % visu braucienu tiks veikti ar velosipēdu;
• 2025. gadā vides aizsardzības nozarē būs 20 000 darbvietu;
• 2020. gadā 65 % visu atkritumu tiks pārstrādāti.
Esenes zaļināšana ietver projektu uzbūvēt jaunu 400 km garu
pazemes notekcauruļu tīklu un atjaunot dabisko vidi upes
krastos 350 km garumā. “Saistībā ar šo projektu pārsteidz tā
milzīgais reģionālais mērogs, progresīvais inženiertehniskais
darbs un lielā bioloģiskā daudzveidība,” uzskata EIB ekonomists
Sebastjans Hižiks.
Projekta izmaksas sasniedz 5,3 miljardus EUR, no kuriem EIB finansē aptuveni 30 %. Diviem iepriekš izsniegtiem aizdevumiem
2017. gadā sekoja vēl viens 450 miljonu EUR apmērā.

“Parki un ūdens plašumi
dāvā patiesu dzīvesprieku.”
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Pārstrāde
nodrošina
Eiropai vērtīgus
titāna krājumus

Jauna Francijas rūpnīca saglabā svarīgus
resursus un aizsargā klimatu.

T

itāns tā stipruma dēļ ir nosaukts vareno grieķu dievu
titānu vārdā. Tas ir arī viegls, nerūsē un liecot nelūzt.
Šīs īpašības padara to ideāli piemērotu daudzu
produktu, tostarp lidmašīnu korpusa detaļu, raķešu,
kosmosa kuģu un aizsargbruņojuma, izgatavošanā.
Tomēr problēmas rada fakts, ka Eiropā titānu iegādāties
nav viegli, un nav arī ekonomiski izdevīgi pārstrādāt neizmantotos metāllūžņus. Lieli uzņēmumi, piemēram, Airbus,
kad rodas nepieciešamība iegādāties titānu vai pārstrādāt
lūžņus, izmanto ASV vai Krievijas tirgu. Tagad jauna Francijas rūpnīca EcoTitanium risina šo problēmu, izmantojot
progresīvas krāsnis un citas tehnoloģijas titāna pārstrādei. Šis
process arī samazina emisijas un ir draudzīgāks videi, jo titāna
pārstrādē tiek izmantots mazāk enerģijas nekā titāna rūdas
bagātināšanā.
“Titāns ir vērtīgs metāls, un mēs ievērojami uzlabosim tā
krājumus,” apgalvo Tomass Devedjo, Eramet finanšu direktors. Eramet ir kalnrūpniecības un metālapstrādes grupa, kura
centrālās Francijas vulkāniskajā reģionā uzbūvēja rūpnīcu
EcoTitanium.
EcoTitanium izmanto jaunākās plazmas un vakuuma krāšņu tehnoloģijas, kas patērē mazāk enerģijas nekā citas
kausēšanas metodes. Plazmas krāsnī vielas tiek kausētas
ar uzkarsētu gāzi, bet vakuuma krāsnī kausēšanai izmanto gaisa trūkumu, lai novērstu piesārņojumu. Titāna kausēšanai nepieciešams speciāls aprīkojums, jo tas ir izteikti
karstumizturīgs.

Lētāk un ar mazākiem zudumiem
Titāns nav rets metāls, tomēr tā iegūšanas metodes ir dārgas.
Tā iegūšanā jāiegulda daudz darba un sevišķi liels karstums.
Tā ražošanas izmaksas ir sešas reizes lielākas nekā tērauda.
Titāna apstrāde rada daudz titāna pārpalikumu, kas bieži tiek
sūtīti ārpus Eiropas atkārtotai izmantošanai. Dažu lidmašīnas
detaļu izgatavošanas procesā 90 % titāna pārvēršas lūžņos.
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Jaunā pārstrādes rūpnīca Senžorždemonā (Saint-Georges-deMons) Francijā ražos aviācijai derīgu titāna sakausējumu, kas
ir nedaudz lētāks nekā jauns titāns un rada mazākus zudumus. Rūpnīca ik gadu novērsīs oglekļa emisijas 100 000 tonnu
apmērā.

INTEGRĒTS TITĀNA IEGUVES
RISINĀJUMS

PLAZMAS LOKA KAUSĒŠANA

Investīciju plāns Eiropai atbalstīja Eiropas
Investīciju bankas aizdevumu rūpnīcai 30 miljonu EUR vērtībā. Rūpnīcas kopējās izmaksas
veidoja aptuveni 48 miljonus EUR.

LŪŽŅI

VAKUUMA LOKA
PĀRKAUSĒŠANA
LIETŅI
TITĀNA SŪKLIS

ECOTITANIUM
APSTRĀDE

KALTUVE

UKAD
MKAD

STIEŅI

SLĒGTĀS SPIEDNES
KALTUVE

AUBERT & DUVAL

PRODUKCIJA

“Eiropai ir nepieciešama šāda veida inovācija,”
uzskata EIB vecākā aizdevumu speciāliste
Marijaterēza Di Džakomo.
Titānu izmanto arī kuģu korpusu, velosipēdu
rāmju izgatavošanā un ķīmiskajā rūpniecībā.
To var veiksmīgi savienot ar kaulu, tāpēc tas
atrodams zobu implantos un protēzēs. Titāna
dioksīdu, kas ir viela, kuru lieto titāna metāla
attīrīšanai, izmanto kā izcilu balinātāju krāsās,
saules aizsargkrēmos un zobu pastās.
“Šis
ir
brīnišķīgs
projekts,”
apgalvo
M. Di Džakomo. “Tajā ir nedaudz no visa — jaunas tehnoloģijas, jaunas darbvietas, mazāk atkritumu, kā arī atbalsts aprites ekonomikai.”

“Eiropai ir nepieciešama
šāda veida inovācija.”

Tiešsaistē lasiet vairāk par EIB
atbalstu vides aizsardzībai
• Uzziniet vairāk par EIB vides aizsardzības projektiem, tostarp revolucionāro finansējumu Īrijas
mežsaimniecībai. eib.org/irish-forests
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Darbs pasaules mērogā
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7,91 mljrd.

EUR

jauniem aizdevumiem
ārpus ES

•0
 ,88 mljrd. EUR Austrumu kaimiņvalstīs
•1
 ,62 mljrd. EUR paplašināšanās procesā
iesaistītajās un EBTA valstīs
• 1,96 mljrd. EUR Vidusjūras reģionā
•1
 ,47 mljrd. EUR Āfrikā, Karību jūras un
Klusā okeāna reģionā, aizjūras zemēs un
teritorijās (AZT) un Dienvidāfrikā
•1
 ,99 mljrd. EUR Āzijā un Latīņamerikā
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Jauna dzīve
Nāves jūrai

Izraēlieši, palestīnieši un jordānieši apvieno
spēkus, lai cīnītos ar reģiona ūdens krīzi.

R

eizi divās nedēļās Jordānijas ģimenes atgriež krānus un iepilda dzeramo ūdeni līdz pat četrus kubikmetrus lielajās jumta tvertnēs. Tā ir tikai trešā daļa
no nepieciešamā apjoma, bet tas ir viss, ko viņi var
dabūt. “Cilvēki ļoti cieš,” norāda Nabils Zoubi, projektu direktors, kurš vada vērienīgo pasākumu, kas paredz izmantot
Sarkanās jūras ūdeni, lai risinātu nepietiekamā ūdens daudzuma problēmu, un dot Nāves jūrai jaunu dzīvi.
Jordānijai, kas ir viena no pasaulē sausākajām valstīm, trūkst
pietiekamu saldūdens krājumu, ar ko nodrošināt arvien
augošo iedzīvotāju skaitu un 1,3 miljonus Sīrijas bēgļu, kuri
tur mīt. Ūdens sagādā problēmas arī Izraēlā un Palestīnā,
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un šī problēma saasinās klimata pārmaiņu ietekmē.
Tikmēr Nāves jūras ūdens izmantošana apsildes sistēmās ir
veicinājusi šī bibliskā ezera strauju sarukšanu, izraisot vides
problēmas.
Projekta ietvaros Sarkanās jūras ūdeni pārstrādās dzeramajā ūdenī. Pēc atsāļošanas pāri palikušo sāls šķīdumu nogādās
Nāves jūrā pa 180 km garu cauruļvadu, tādējādi samazinot
ūdens līmeņa krišanos. Jordānijā krāna ūdens būs pieejams
trīs dienas nedēļā, nevis astoņas stundas ik pa divām nedēļām, kā tas ir pašreiz.

Papildu ieguvums — tā kā Nāves jūra ir zemākais pasaules punkts, ūdens kritums, to turp nogādājot, pārsniegs
600 metrus un ražos 32 megavatus hidroenerģijas gadā.
EIB šim projektam ir mobilizējusi ES finansētu tehniskās
palīdzības līgumu 2 miljonu EUR vērtībā. Francijas valdības
aģentūra Agence française de développement, kas veicina
ilgtspējīgu attīstību, sadarbojas ar EIB, lai nodrošinātu šī projekta izdošanos.

Kā mainīties un dalīties ar ūdeni
Idejas par cauruļvadu no Sarkanās jūras uz Nāves jūru
aizsākumi meklējami 1994. gadā, kad tika noslēgts miera
līgums starp Izraēlu un Jordāniju. Tomēr tikai 2013. gadā
Izraēla, Jordānija un Palestīna noslēdza saprašanās memorandu par pašreizējo plānu.
Sarkanās un Nāves jūras projekts ir ieguldījums EIB ekonomikas noturības iniciatīvā, kas ir vērienīga programma

ieguldījumu veicināšanai šajā reģionā. EIB arī apsver iespēju
izsniegt Jordānijas valdībai 60 miljonu EUR aizdevumu, kas
kopā ar Francijas, Itālijas un Spānijas attīstības aģentūru
finansējumu atbalstītu Jordānijas ieguldījumu šajā projektā.
Šī apvienotā ES finanšu pakete ir savienojama ar ES finansētā
kaimiņattiecību politikas ieguldījumu mehānisma piešķirtajiem 40 miljoniem EUR. “ES izmanto integrētu pieeju šī milzīgā projekta atbalstam,” stāsta ES vēstnieks Jordānijā Andrea
Fontana. “Tiek izmantotas ES dotācijas, kā arī Itālijas, Francijas
un Spānijas apsolītā nauda, un to visu koordinē Francijas attīstības aģentūra un EIB.” Projektam būtu jāsaņem arī ASV Starptautiskās attīstības aģentūras (USAID) 100 miljonu USD lielās
dotācijas.
Ir paredzēts, ka EIB arī izsniegs līdz 200 miljoniem EUR lielu
aizdevumu uzņēmumam, kura piedāvājums uzvarēs projekta
konkursā.

“Jordānijā krāna
ūdens būs pieejams
trīs dienas nedēļā,
nevis astoņas stundas
ik pa divām nedēļām,
kā tas ir pašreiz.”
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Etiopija rāda
piemēru Eiropai

Miljoniem cilvēku gūst labumu no M-Birr,
kas ir progresīvāka sistēma nekā mobilās
bankas lietotnes, ko izmanto vairums
eiropiešu.

A

madi atspiežas pret savas no dubļiem būvētās
mājas sienu un atceras laikus, kad viņai nācās stāvēt
rindā dedzinošajā Etiopijas saulē, lai saņemtu
sociālo pabalstu. Bieži vien izrādījās, ka naudas
nemaz nebija, un Amadi, kura jau ir sieviete gados, tā arī
naudu nesaņēmusi, mēroja vairāku stundu garo ceļu uz savu
nomaļo ciematu, lai šo smago pārbaudījumu atkārtotu citudien. “Bija daudz grūtību. Tas bija ļoti smagi,” viņa atceras.
“Tomēr tagad situācija ir ievērojami uzlabojusies.”

Amadi ir viena no diviem miljoniem etiopiešu, kuru dzīvi
atvieglojis M-Birr — mobilās bankas pakalpojums, kas
savu nosaukumu aizguvis no valsts valūtas nosaukuma.
Tagad valdības piešķirtais sociālais pabalsts ik mēnesi tiek
iemaksāts viņas M-Birr mobilās lietotnes kontā vietējā
mikrofinansēšanas institūcijā (MFI). Viņai vairs nav jāmēro
nogurdinošais ceļš, jo izņemt skaidru naudu var pie vietējā
aģenta. “Mani ciena, un varu saņemt savu naudu,” viņa
piebilst.
M-Birr mērķis ir kļūt par Etiopijas virzītājspēku mobilajās
tehnoloģijās, kas pārveido vienkāršo Āfrikas iedzīvotāju
finanšu iespējas. Kenijā 40 % no valsts IKP tiek pārskaitīti,
izmantojot mobilo maksājumu sistēmu M-PESA. Tomēr,
ja neskaita dažas valstis, kur mobilās bankas pakalpojumi
ieņem stabilu pozīciju, Āfrikas kontinents joprojām lielā
mērā paļaujas uz skaidras naudas maksājumiem. Loģistika
Āfrikā nav vienkārša, tāpēc mobilais tīkls veicinātu drošu
un vienkāršu naudas kustību. “Mobilās lietotnes jau ir
pierādījušas sevi kā efektīvu veidu finansiālās iekļaušanas
sekmēšanai,” stāsta EIB mikrofinansēšanas speciāliste Hanna Zīdeka.

Atbalsts Ietekmes palielināšanas
finansējuma programmai
EIB atbalsta M-Birr paplašināšanas nākamo posmu ar 3 miljonu EUR pašu kapitāla ieguldījumu, kuram varētu pievienot
vēl 1 miljonu EUR un kas tiek īstenots Ietekmes palielināšanas
finansējuma programmas ietvaros. Šis 800 miljonu EUR
vērtais finanšu instruments ļauj bankai uzņemties vairāk riska Āfrikā, kā arī Karību jūras un Klusā okeāna reģionā, nekā
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“Man šādi patīk
labāk.”

M-Birr kliente Mera
savā Etiopijas lauku
ciematā

tas tiek darīts ar ierastajiem projektiem. Šī ir pirmā reize, kad
EIB ir ieguldījusi mobilo finanšu tehnoloģijās Āfrikā, un šis ir
kolektīvais ieguldījums kopā ar DEG, kas ir Vācijas KfW bankas
meitasuzņēmums.
Pirms 2015. gadā veiktās M-Birr ieviešanas tika īstenota
viena gada programma, kas ļāva piecām vietējām
mikrofinansēšanas
institūcijām
nodrošināt
mobilo
maksājumu pakalpojumus. Mikrofinansēšanas institūcijas
piedāvā M-Birr pakalpojumus vairāk nekā 7000 punktos —
M-Birr mikrofinansēšanas institūciju filiālēs un pie aģentiem
veikalos, aptiekās un degvielas uzpildes stacijās visā Etiopijā.
Uzņēmums, kuru dibinājis francūzis un īrs, šodien apstrādā

sociālos pabalstus vairāk nekā 750 000 mājsaimniecību,
sniedzot labumu trīs miljoniem cilvēku, kā arī apkalpojot
280 000 mobilo pakalpojumu pamata klientu. Tās ir īstas
pārmaiņas valstī, kur tikai vienam no pieciem iedzīvotājiem
ir bankas konts, bet mobilais tālrunis — pusei no visiem
pieaugušajiem. “Mums ir būtiska loma sociālās iekļaušanas
veicināšanā,” uzskata M-Birr izpilddirektors Tjerī Arto. “EIB
ieguldījums ļaus mums attīstīt uzņēmējdarbību un šai valstij augt.”

kartīti ar PIN kodu, kas jāievada, lai saņemtu sociālo pabalstu
pie M-Birr aģenta. Mera aktīvi žestikulē ar tālruni rokās,
uzskaitot visus uzlabojumus viņas dzīvē, ko devis M-Birr.

“Piekļuve mobilās naudas
priekšrocībām”

Valstī, kas ir tik liela kā Francija un Spānija kopā, plašāks tīkls
ir ļoti svarīgs. “M-Birr un tā partneri atklāj Etiopijai jaunu mobilo pakalpojumu pasauli, kas ļoti būtiski ietekmēs lietotāju
ikdienas dzīvi,” uzskata EIB digitālās ekonomikas nodaļas
ekonomists Benuā Denī. “Uzņēmums paveic tieši to, kas
nepieciešams. Mērķis ir nodrošināt plašāku piekļuvi mobilo
bankas pakalpojumu ieguvumiem visās ekonomikas jomās.
Un to mēs vēlamies palīdzēt viņiem izdarīt.”

Pie veikala kāda vecāka gadagājuma sieviete vārdā Mera izvelk mobilo tālruni no kaklā uzkārtā maisiņa. Lielākā daļa
M-Birr lietotāju iegādājas tālruni tikai par dažiem dolāriem,
bet tie, kuri nevar atļauties pat to, var saņemt noskrāpējamo

Tāpat kā Amadi, viņu bija nomocījuši garie gājieni uz valsts
piešķirtās naudas saņemšanas punktiem, kas bieži vien
izrādījās veltīgi. “Man nav viegli izmantot tālruni, taču aģents
man palīdz, un nauda ar M-Birr starpniecību nonāk pie manis,” viņa stāsta. “Man šādi patīk labāk.”

M-Birr filiāle Etiopijas ciematā
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Finansējuma ieguves
avoti
EIB, kas ir pasaulē lielākā daudzpusējā
līdzekļu piesaistītāja un aizdevēja,
2017. gadā starptautiskajos kapitāla
tirgos piesaistīja 56,4 miljardus EUR, kas
papildināja 2016. gada beigās piesaistīto
3,8 miljardu EUR priekšfinansējumu. No
šīs kopējās summas 4,3 miljardi EUR bija
bankas zaļajās obligācijās, sauktās par
klimata obligācijām (Climate Awareness
Bonds, CAB). Šajā gadā banka svinēja
desmit gadu jubileju, kopš tā bija kļuvusi
par pirmo zaļo obligāciju emitentu. Bankas vērtspapīru emisijas sasniedz
ieguldītājus, kuri nemēdz ieguldīt Eiropā,
bet netiešā veidā sekmē Eiropas projektus, ieguldot EIB obligācijās.

Citas 6%
SEK 2%
PLN 2%
TRY 3%
GBP 7%

EUR
47%

USD
33%

B

anka veica obligāciju emisijas 15 valūtās, no
kurām lielāko daļu galvenajās valūtās — EUR,
USD un GBP. Maksājumu avotu un termiņu
dažādība nodrošina bankas finansēšanas
stratēģijas elastību. Daudzvalūtu pieeja sniedz EIB
iespēju piekļūt atsevišķām vietējām valūtām un
izmaksāt līdzekļus tajās.

Ziemeļamerika
un Dienvidamerika

14 % 11 % 12 %

EIB emitēto
obligāciju
sadalījums pa
ieguldītāju
reģioniem
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EIB emitēto
obligāciju
sadalījums pa
valūtām

Eiropa

Āzija

63 % 68 % 66 %

2% 2% 1%

21 % 19 % 21 %

Tuvie Austrumi
un Āfrika

2015

2016

2017

Labas, “zaļas”
ziņas no Ķīnas

L

abas ziņas klimata politikai. Līdz ar Ķīnas iesaistīšanos
paredzams, ka zaļo obligāciju tirgus turpinās
paplašināties. “Ķīna saskaras ir milzīgiem vides
izaicinājumiem, kas jāuztver ļoti nopietni,” pauž EIB
speciālists Aldo Romani, kurš tieši pirms desmit gadiem
izstrādāja pirmās zaļās obligācijas struktūru. “Zaļās obligācijas
sniedz Ķīnai iespēju izveidot arvien pārdomātāku saikni ar starptautiskajiem tirgiem, lai palīdzētu risināt globālas problēmas.”
EIB amatpersonas 2017. gadā apmeklēja Ķīnu, lai tur stiprinātu bankas atbalstu klimata projektiem. EIB plāno apstiprināt virkni aizdevumu klimata projektiem visā Ķīnā pilsētas
transporta, mežsaimniecības un energoefektivitātes jomā.
ES banka un Ķīnas Centrālā banka arī vienojās sadarboties, lai izveidotu vienotu zaļo obligāciju sistēmu un noteiktu precīzākus kritērijus projektu atbilstībai. Abas puses cer,
ka kopēja valoda iedrošinās gan Ķīnas, gan starptautiskos
ieguldītājus.
Šī darba lielā nozīme tika izcelta ES un Ķīnas samitā jūnijā
Briselē, kurā amatpersonas uzsvēra, cik ļoti nepieciešams
ieguldīt kopējas pūles cīņā pret klimata pārmaiņām. Kamēr
EIB sadarbojās ar Ķīnas Vides finansējuma komiteju, banka arī atbalstīja tā dēvēto Augsta līmeņa ekspertu grupu
ilgtspējīga finansējuma jautājumos, kas ir Eiropas Komisijas
izveidots konsultatīvs forums par ES politikas ilgtspējības
sekmēšanu.

Pekina sper lielu soli zaļo obligāciju
jomā.

Zaļo obligāciju panākumi šobrīd ir acīmredzami, tomēr ne
vienmēr bija pārliecība, ka tās izdosies ieviest. Romani atceras smagās dienas birojā pirms desmit gadiem. Par klimata pārmaiņu apturēšanu Eiropā diskutēja arvien vairāk, bet
tikai retais domāja, ka zaļo obligāciju ideja varētu būt viens
no risinājumiem. Daudzi eksperti domāja, ka būtu pārāk
sarežģīti un pretrunīgi uzraudzīt un apstiprināt to, ka ar
šīm obligācijām piesaistītie līdzekļi patiešām tiek izmantoti
vides aizsardzībai.
“Nevienam 2007. gadā nebija pārliecības, ka zaļās
obligācijas varētu noturēties, un cilvēki brīnījās, kamdēļ
EIB bija vienīgā, kas par to runāja,” atceras Romani, kurš atbild par EIB finansējumu eiro valūtā. Šodien, kad EIB atzīmē
savu pirmo zaļo obligāciju vienpadsmito jubileju, šis tirgus
ir kļuvis par vienu no lielākajiem veiksmes stāstiem klimata
finansējuma jomā.

Klausieties tiešsaistē
•
Aldo Romani stāsta par zaļajām obligācijām EIB podraidē
Finanšu vārdnīca (A Dictionary of Finance). eib.org/
green-bonds-podcast
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Ilgtspējīga, atsaucīga un piesardzīga
pārvaldība
EIB vadības uzbūve
Akcionāri

28 ES dalībvalstis

Valde

Dalībvalstu ministri

Direktoru padome

Revīzijas komiteja

Izvirza dalībvalstis

Neatkarīga

Vadības komiteja

Ilgtspējīga
finansējuma
klasifikācija

E

- Priekšsēdētājs
- 8 priekšsēdētāja vietnieki

Ilgtspējīgs finansējums ir balstīts uz
ieguldījumiem, kurus veicot, tiek ņemti
vērā vides, sociālie un pārvaldības
apsvērumi. Tas ietver finansējumu, kas
palīdz cīnīties pret siltumnīcefekta gāzu
emisijām un piesārņojumu, kā arī samazina atkritumus un sekmē dabas resursu
efektīvāku izmantošanu.

IB koordinē daudzpusējo attīstības banku grupu,
lai izstrādātu “Vienotus principus klimata pārmaiņu
mazināšanai paredzētā finansējuma izsekošanai”
(Common Principles for Climate Mitigation Finance
Tracking), kuros būs ietverti Parīzes vienošanās mērķi. Banka uzņēmās līdzīgu galveno lomu arī 2017. gadā, piedaloties
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Eiropas Komisijas 2016. gada decembrī izveidotajā Augsta
līmeņa ekspertu grupā ilgtspējīga finansējuma jautājumos.
Grupas mērķis ir piedāvāt ieteikumus visaptverošai ES
stratēģijai ilgtspējīga finansējuma jomā. Starpposma ziņojumā
2017. gada jūlijā šī ekspertu grupa ieteica, ka EIB vajadzētu
koordinēt klasifikācijas izveidi klimata finansējuma jomā,

sākot ar klimata pārmaiņu mazināšanu. Pēc konsultācijām
ar galvenajām ieinteresētajām personām EIB izstrādāja
piedāvājumu taksonomijas projektam par klimata pārmaiņu
mazināšanu, tādā veidā sekmējot pašreizējo ekspertu grupas
darbu. Nobeiguma ziņojumā 2018. gada janvārī ekspertu grupa ieteica Eiropas Komisijai pieņemt 2018.–2019. gada rīcības

plānu pilnai ilgtspējības taksonomijai. Pirmais posms tiktu
balstīts uz EIB veikumu klimata pārmaiņu mazināšanas jomā,
kam sekotu pielāgošanās klimata pārmaiņām un citi vides un
sociālie elementi. Tas ir svarīgs solis, lai nodrošinātu skaidrību,
kā veicināt ilgtspējīgu finanšu produktu tirgus izveidi un
sekmēt sabiedriskās politikas virzienu atbalstu.
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Uzklausām

T

EIB Sūdzību izskatīšanas mehānisma ietvaros
2017. gadā tika izskatīts vairāk lietu nekā jebkad
agrāk.

as ir daļēji tāpēc, ka banka kļūst arvien pamanāmāka,
kas liek uzzināt par tās vides un sociālo ietekmi,
kā arī tās neatkarīgo publiskās pārskatatbildības
mehānismu. Iemesls ir arī pieaugošais sarežģīto

darījumu skaits, kuros banka ir iesaistījusies, kā arī daži
salīdzinoši lielākas nozīmes projekti, par kuriem radās vairākas
sūdzības.

Mombasas ostas piebraucamais ceļš

Mombasas mājas, kuru iedzīvotāji var nesaņemt
kompensācijas saskaņā ar vienošanos

2017. gada janvārī Sūdzību izskatīšanas mehānisms saņēma pirmās 13 sūdzības par Korektīvo pasākumu plāna ieviešanu saistībā ar Mombasas ostas piebraucamā
ceļa projektu Kenijā. Šī plāna mērķis bija izsniegt kompensācijas 120 Jomvu apgabala apmetņu īpašniekiem,
kuru izlikšana 2015. gada maijā netika veikta saskaņā
ar nepieciešamo procedūru. Kaut gan cilvēki, kurus tas
ietekmēja, bija saņēmuši kompensāciju skaidrā naudā, Sūdzību izskatīšanas mehānisma ietvaros tika secināts, ka īpašumu vērtēšana nenotika pārredzamā veidā.
Daži no skartajiem iedzīvotājiem varēja būt palikuši vispār bez kompensācijas. Sūdzību iesniedzēji un projekta īstenotājs 2017. gada decembrī vienojās, ka Sūdzību
izskatīšanas mehānisms 2018. gadā sekmēs mediācijas
procesu, lai precizētu kompensācijas aprēķināšanā izmantoto vērtēšanas metodi un pārskatītu vērtējumu
rezultātus.

48

DARBĪBAS PĀRSKATS

2017

Adrijas jūras cauruļvads

Adrijas jūras cauruļvads, pazīstams kā TAP (Trans Adriatic Pipeline), ir Dienvidu gāzes koridora rietumu posms, kas
sniedzas no Grieķijas un Turcijas robežas caur Albāniju uz
Itāliju. Banka saņēma sūdzības šī projekta cikla sākumposmā, kas pārsvarā bija par atsavināšanas vērtējumu Grieķijā
un Albānijā. Šīs sūdzības aizdevuma novērtēšanas laikā analizēja dažādas bankas nodaļas. Sūdzību izskatīšanas mehānisma ietvaros tika reģistrētas vairākas Itālijas iedzīvotāju
un kopienu sūdzības, kurās bija paustas bažas par projekta
vides un rūpnieciskajiem riskiem. Sūdzību izskatīšanas mehānisms 2017. gadā saņēma 22 jaunas sūdzības, kopumā sasniedzot 38 sūdzības par TAP.

Eiropas ombuds
Eiropas ombuds 2017. gadā informēja EIB par
11 jaunām sūdzībām, kas saistītas ar bankas
darbībām. Trīs sūdzības bija saistītas ar atbildes
kavēšanos uz sūdzībām, kas jau bija iesniegtas bankā: par niķeļa raktuvēm Ambatovy
Madagaskarā, pazemes krātuvi Castor Spānijā
un apsūdzība, ka nav pieņemts lēmums par
interešu konflikta izmeklēšanu. Ombuds slēdza
pēdējo lietu, jo sūdzība tika atrisināta pēc tam,
kad sūdzības iesniedzējs saņēma EIB atbildi.
Tomēr saistībā ar Ambatovy un Castor sūdzībām
ombuds pārbaudīja lietas materiālus uz vietas
bankā. Ombuda secinājumus paredzēts publicēt
2018. gadā. Kopējais neatrisināto sūdzību skaits
gada beigās divkāršojās un sasniedza 10.

EIB Sūdzību
izskatīšanas
mehānisms 2017. gadā
• 114 jaunas sūdzības, kas ir par 25 vairāk
nekā 2016. gadā
• 103 sūdzības reģistrētas kā pamatotas,
pieaugums par 19
• izskatīti 173 gadījumi, pieaugums par 51
• 101 sūdzība, kuras izskatīšana gada beigās
nebija pabeigta, pieaugums no 59

Politikas pārskatīšana
2017. gada maijā pēc konsultācijām ar Eiropas ombudu banka uzsāka
sabiedrisko apspriešanu, lai pārskatītu EIB Sūdzību izskatīšanas
mehānisma politiku, un jūnijā iepazīstināja sabiedrību ar ierosinātajām
izmaiņām, bet septembra beigās apkopoja papildu rakstisku
informāciju. Šī periodiskā pārskatīšana radīja ievērojamu privātpersonu
un it īpaši pilsoniskās sabiedrības organizāciju interesi, kuras iesniedza
kopīgu vēstuli ar plašiem komentāriem un ieteikumiem. Banka rūpīgi
izskata šos komentārus, lai 2018. gada pirmajā pusē veiktu izmaiņas
politikā.

Kairas metro

Sūdzību izskatīšanas mehānisma ietvaros 2017. gada decembrī tika
uzsākts vēl viens mediācijas process par Kairas metro līnijas projekta īstenošanu. Saistībā ar šo projektu bija jāveic vairāku kopienu, firmu un personu pārvietošana, starp kurām bija vairāk nekā 100 tirgus
El Bohy veikalu īpašnieki Imbabas rajonā. Sūdzību izskatīšanas mehānisms 2016. gadā jau bija saņēmis sūdzību no šo grupu pārstāvjiem,
bet situācija saasinājās, kad 2017. gada augustā tirgus tika nojaukts,
nesaņemot kopienas piekrišanu kompensācijas paketei. Līdz brīdim,
kad tika veikta tirgus nojaukšana, ar Sūdzību izskatīšanas mehānisma starpniecību jau bija piedāvāta mediācijas iespēja, kuru piekrita
izmantot gan projekta īstenotājs, gan skartie cilvēki. Ja šī mediācija
neizdotos, sūdzības būtu pilnībā jāpārskata.
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Redzeslokā

B

EIB izmeklētāji 2017. gadā atklāja
vairākus pārkāpumus.

ankas neatkarīgā Krāpniecisku darījumu izmeklēšanas
nodaļa izmeklē krāpšanu, korupciju un jebkādu citu
aizliegtu rīcību saistībā ar bankas finansētajiem projektiem. Tā veic proaktīvas integritātes pārbaudes, lai

konstatētu gadījumus, par kuriem iepriekš nav ziņots, kā arī
apmāca bankas darbiniekus, palielina informētību un sniedz
padomus kolēģiem par krāpšanas novēršanu un izskaušanu.

Latvijas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 2010. gada jūnijā arestēja vairākas Latvenergo
amatpersonas. Birojs izvirzīja apsūdzību par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu kukuļdošanas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas nolūkā. Latvenergo bija piešķīris līgumu Spānijas
uzņēmumam Iberdrola Ingeniería y Construcción, kas pazīstams arī kā Iberinco, lai Rīgā būvētu EIB
finansētu termoelektrostaciju. Pēc sākotnējiem arestiem tika veikta kriminālizmeklēšana un tiesvedība par korupciju un tirgošanos ar ietekmi, kā rezultātā banka 2017. gada decembrī noslēdza
vienošanos par izlīgumu ar Iberinco.
Saskaņā ar vienošanos Iberinco uz gadu tika izslēgts no dalības EIB finansētajos projektos. Iberinco un Iberdrola Group izstrādās un īstenos īpašu sponsorēšanas programmu cīņai ar korupciju un krāpšanu. Izmeklēšanas laikā Iberinco sadarbojās ar EIB, skaidrojot ar ļaundarību saistītos
jautājumus. Uzņēmums arī veica pasākumus, lai darbiniekus sauktu pie atbildības, pārskatītu
atbilstības sistēmu un nodrošinātu, kā šādi pārkāpumi netiek atkārtoti.
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Iberinco
lieta

53,7 %

Apsūdzību veidi

Lietu skaits 2017. gadā (EIB grupa)

(2017. gada laikā ierosinātās
lietas - EIB grupa)

• Ierosināto jauno lietu skaits

149

• Kopējais slēgto lietu skaits

126

• Kopējais skatīto lietu skaits

302

• Gada beigās aktīvā izmeklēšanā
esošās lietas

136

25,5 %
10,7 %
Krāpšana

Korupcija

Slepenas
vienošanās

6%
EIB vārda
ļaunprātīga
izmantošana

Apsūdzību avoti 2017. gadā
(attiecas tikai uz 2017. gadā ierosinātajām lietām)

0,7 %
Šķēršļu
likšana

Iekšēji

3,4 %
Izmeklēšanas
atbalsts citiem
pakalpojumiem

61 %

39 %

Ārēji

Proaktīva integritātes pārbaude par
aizdevumiem MVU

Personas datu izmānīšanas
(pikšķerēšanas) shēma

Bankas Krāpniecisku darījumu izmeklēšanas nodaļa veica vairākas proaktīvas integritātes pārbaudes saistībā ar
tādiem aizdevumiem bankām, kas tiek aizdoti tālāk MVU
gan ES teritorijā, gan ārpus tās. Pārbaudēs tika atklāts:

2017. gadā vairākos personas datu izmānīšanas gadījumos
un krāpnieciskos darījumos tiešsaistē tika ļaunprātīgi izmantoti EIB vai tās darbinieku un vadības vārdi, lai apkrāptu
sabiedrības locekļus, liekot viņiem maksāt administratīvās
vai pieteikuma nodevas. EIB kā valstīm piederoša starptautiska finanšu institūcija nepieprasa maksu par šādiem pakalpojumiem. Saistībā ar šo krāpniecisko rīcību vēl svarīgāk
ir tas, ka EIB neizsniedz aizdevumus privātpersonām.
Krāpšanā tika izmantots EIB logotips, vārds un iestādes
reputācija, viltus e-pasti un paralēlās tīmekļa vietnes. Tiklīdz
banka saņēma informāciju par šādu rīcību, tās Krāpniecisku
darījumu izmeklēšanas nodaļa steidzami pieprasīja, lai
domēna īpašnieks slēdz šīs vietnes un viltotos e-pasta kontus. EIB arī ieteica cietušajām personām sazināties ar valsts
tiesībaizsardzības iestāžu izmeklētājiem.

•

•

•
•
•
•

pazīmes, kas liecina par aizliegtu rīcību un noziedzīgiem
nodarījumiem, piemēram, nelikumīgi iegūtas naudas
legalizēšanu;
aizdevumu ar augstu vērtību piešķiršana saņēmējiem,
kuri ir saistīti ar ieroču kontrabandu un organizēto
noziedzību;
“pastkastītes uzņēmumi” un aizdevumi, kas saistīti ar
politiski redzamām personām;
aizdevumi saņēmējiem, kuri nav izpildījuši atbilstības
kritērijus;
no uzņēmējdarbības viedokļa nepamatota iejaukšanās,
lai neievērotu kredītu piešķiršanas lēmumus;
bankas sniedza EIB maldinošu un nepatiesu informāciju,
kad EIB apstiprināja piešķīrumus.
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Turpmākie
plāni
•
•

•
•

•

•
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Iepazīstināsim ar dažiem svarīgākajiem
2018. gada notikumiem, kas paredzēti EIB
darbības plānā.

Jaunu parakstīto aizdevumu mērķis — 67 miljardi EUR.
Tiks saglabāts tāds pats operāciju skaits, bet to apjoms
būs mazāks, jo augstāka riska īpašās darbības turpina
veidot arvien lielāku aizdevumu daļu.
Īpašās darbības — 17,3 miljardi EUR jeb aptuveni 25 % no
kopējās aizdevumu summas.
Eiropas Savienībā EIB, balstoties uz savu finansiālo un
tehnisko pieredzi, turpinās sekmēt ES politikas mērķu
sasniegšanu, kas paredz ES konkurētspējas atjaunošanu,
kā arī ilgtermiņa ekonomikas izaugsmi un darbvietu
radīšanu.
Ārpus ES aizdevumu darbības būs vērstas uz tādas pamata
infrastruktūras kā ceļi, elektrotīkli un ūdensapgāde
paplašināšanu.
Konsultāciju pakalpojumu skaits turpinās augt, un
paredzēts īstenot 530 uzdevumus. Saskaņā ar aprēķiniem
šie projekti atbalstīs kopējos ieguldījumus 28 miljardu EUR
vērtībā.
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Ir pienācis laiks pievērst uzmanību strukturāliem
pielāgojumiem, kas padarīs Eiropas ekonomiku noturīgāku un
nodrošinās stingru pamatu ilgtspējīgai izaugsmei. EIB grupai,
kas ir ES ieguldījumu instruments, joprojām būs skaidri redzama ietekme gan ES, gan ārpus tās.

Skatiet tiešsaistē
• Meklējiet vairāk informācijas par 2018. gada darbības pamatprincipiem un darbības plānu šeit: www.eib.org/infocentre/
publications/all/operational-plan-2018.htm

EIB grupu veido Eiropas Investīciju banka un
Eiropas Investīciju fonds.

Eiropas Investīciju banka
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org – U info@eib.org
twitter.com/EIB
facebook.com/EuropeanInvestmentBank
youtube.com/EIBtheEUbank
Eiropas Investīciju fonds
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org – U info@eif.org
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