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APIE ŠIĄ ATASKAITĄ. ŽALIOJI GIJA

Kad ir kur būtumėte, visur susidursite su oro sąlygomis. Net ir šioje ataskaitoje, nes klimatas 
yra ŽALIOJI GIJA, 2019 m. nusidriekusi per visą Europos investicijų banko veiklą, ypač 
įgyvendinant KOVOS SU KLIMATO KAITA POLITIKĄ. Banko veikloje kova su klimato kaita 
jau seniai yra reikšmingas veiksnys. 2019 m. į klimato ir aplinkos ekstremaliąją situaciją 
reagavome iškeldami NAUJUS INVESTAVIMO Į KLIMATO IR APLINKOS APSAUGĄ 
TIKSLUS ir patvirtindami NAUJĄ SKOLINIMO ENERGETIKOS PROJEKTAMS POLITIKĄ.

Kad visuotinis atšilimas didėtų ne daugiau kaip 1,5°C (toks tikslas nustatytas Paryžiaus 
susitarime), anglies dioksido išmetamųjų teršalų kiekis turi būti ne didesnis kaip 580 gigatonų. 
Tai taikytina mums visiems. Visiems laikams. Dabartiniais tempais šį rodiklį pasiektume iki 
2032 m. Vis dėlto padidinus investicijas tai nebūtų neišvengiama. Bet investicijų reikėtų 
milžiniškų. Pavyzdžiui, Europoje per ateinantį dešimtmetį investicijos į energetikos sistemas 
turėtų didėti dvigubai, iki 400 mlrd. EUR.

Štai čia ypač svarbus Europos investicijų banko vaidmuo. Kaip viešasis bankas, EIB investuoja 
į viską – nuo ilgalaikių infrastruktūros iki inovatyvių akumuliatorių gamybos projektų – ir 
ŽENGIA Į SEKTORIUS, KURIUOS INVESTICIJOS PASIEKIA ITIN LĖTAI, pavyzdžiui, į 
namų renovacijos energijos vartojimo efektyvumui didinti sektorių. Ataskaitoje yra naujovė: 
Europos investicijų banko pagrindiniai ekspertai išdėstė, ką, jų nuomone, klimato krizė 
reiškia mums, kokias NAUJAS FINANSAVIMO RŪŠIS kursime, kad pasiektume savo tikslus, 
ir kokius PROJEKTUS REMSIME.

Šioje ataskaitoje pristatomi projektai apima visas ekonomikos vystymo sritis – infrastruktūrą, 
inovacijas, mažąsias ir vidutines įmones. Kad parodytume dabartinį savo kovos su klimato 
kaita rimtumą ir įsipareigojimą investuoti pagal žaliąjį kursą ateityje, rašydami apie kiekvieną 
sritį akcentavome klimatą ir aplinką. KLIMATO INFRASTRUKTŪRA, ŽALIOSIOS 
INOVACIJOS IR KLIMATO POLITIKA MAŽOSIOMS IR VIDUTINĖMS ĮMONĖMS. Visame 
pasaulyje. Pavyzdžiui, apie rumunų dirbtinio intelekto prietaisą maisto atliekoms mažinti 
skaitysite tame pačiame pasakojime kaip ir apie projektą, didinantį Peru kavos augintojų 
derlių. Nes dirbame visame pasaulyje, ieškodami SPRENDIMŲ KRIZEI, kuri yra grėsmė 
mums visiems, nesvarbu, kur gyvename.

Šioje ataskaitoje pasakojame istorijas apie išradingumą ir atsidavimą, darbo vietų kūrimą ir 
klestėjimą. Suaustos su TVARIŲ EIB INVESTICIJŲ ŽALIĄJA GIJA, jos rodo mums klimato 
ir aplinkos apsaugos politikos atveriamas galimybes išsaugoti pasaulį ateities kartoms ir kurti 
klestinčią, švarią ir žalią ekonomiką.
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A pie pernai metų Europos investicijų banko pasiekimus rašau tokiu metu, kai kiekviena savaitė, 
kiekviena valanda yra lemiama. Nors patirtį ir finansavimo pajėgas, kaip ES bankas, sutelkėme 

kovai su COVID-19, nepamirštame ir ateinančio kritinio dešimtmečio kovoje su klimato kaita. Daug 
kas abejoja, ar galima koronaviruso ir klimato kaitos keliamas problemas spręsti tuo pačiu metu, bet 
mes esame tikri, kad tai absoliuti būtinybė. Šiandien šalyse vykstanti kova dėl sveikatos turi kloti 
pagrindus ir tvariai ateičiai. 

2019 m. Bankas investavo į Europos konkurencingumą, naujas technologijas ir inovacijas, 
kurios užtikrins gyvenimo kokybę ateities kartoms – ir didins mūsų klestėjimą. Vis didėjantis 
mūsų dėmesys globalinio atšilimo problemoms įrodo, kad kova su klimato kaita yra ir verslo gali-
mybė, ir egzistencinė būtinybė. Dėl naujos grėsmės – COVID-19 – ši ataskaita yra dar aktualesnė. 
Pernai sudarėme kelis sandorius, rodančius, kaip aktyviai dalyvaujame kovoje su ligomis. Šis įsiparei-
gojimas dabar dar sustiprėjo, nes rengiant bendrą Europos atsaką į koronaviruso krizę mums teko 
pagrindinis vaidmuo.

Pernai nusistatėme ambicingą rodiklį. Pažadame, kad nuo 2025 m. klimato politikai ir aplinkos 
tvarumui skirsime 50 proc. finansavimo lėšų. Viskas, ko imsimės, visiškai atitiks Paryžiaus 
susitarimo tikslus. Juk iš tikrųjų nebūtų jokios logikos, jeigu, 50 proc. investavę į klimato ir aplinkos 
apsaugą, kitus 50 proc. panaudotume aplinkai kenkiantiems projektams finansuoti.

Lygiai taip pat tai tinka ir koronaviruso krizei. Bet koks ekonominis šokas paspartina ilgalaikius struk-
tūrinius pokyčius. Didesnių įsipareigojimų klimato ir aplinkos tvarumo srityse įgyvendinimas Euro-
pos investicijų bankui yra geriausias būdas padėti ekonomikai atsigauti po pandemijos. Pavyzdžiui, 
energetikos pertvarka gali padėti ekonomikai atsigauti sukuriant daugiau darbo vietų, naujų sparčiai 
augančių verslų, didinant konkurencingumą ir mažinant energetinę priklausomybę.

Pernai patvirtinome naują skolinimo energetikos projektams politiką. Tai apima ir įsipareigojimą nuo 
2021 m. pabaigos nebefinansuoti įprasto iškastinio kuro projektų. Europos investicijų bankas yra 
pirmoji tarptautinė finansų įstaiga, priėmusi tokį įsipareigojimą. Tai yra geriausias Europos lyderystės 
klimato srityje pavyzdys.

Kaip ES bankas, Europos investicijų bankas finansuoja projektus, kuriais įgyvendinama ES politika. 
Šiuo metu pradėtame didžiajame Europos kovos su klimato kaita projekte glaudžiai bendradarbiau-
jame su Europos Komisija ir visų valstybių narių vyriausybėmis. Ataskaitoje pristatomi darbai 
rodo išskirtinę patirtį, dėl kurios esame Europos žaliojo kurso, Komisijos paskelbto 2020 m. 
sausio mėn., pagrindinis ramstis.

Išskirtinė aprėptis

Dėl klimato politikos nesumažiname dėmesio kitoms savo darbo sritims. Šioje ataskaitoje norima 
parodyti, jog siekiant, kad veikla būtų efektyvi, klimato politika turi būti įgyvendinama sanglaudos, 
inovacijų, MVĮ ir infrastruktūros srityse. Jeigu tai nebus daroma, ji paprasčiausiai žlugs. Pavyzdžiui, 
klimato politika apima ir darbo vietų kūrimą. Mūsų 2019–2020 m. investicijų ataskaitoje prognozuo-
jama, kad per ateinančius dešimtmečius vien žalioji energetika Europoje sukurs apie 500 000 darbo 
vietų.

Sanglaudos darbas, buvęs Banko dėmesio centre nuo 1958 m., išplėtus ambicijas, susijusias su kli-
matu, įgauna naują dimensiją. 2019 m. mūsų ekspertai padėjo Komisijai rengti Teisingos pertvarkos 

BANKAS, KURIS PASIEKIA 
UŽSIBRĖŽTUS TIKSLUS
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mechanizmą, padėsiantį pereiti prie švaresnės energijos regionuose ir pramonės šakose, kuriose 
naudojamas iškastinis kuras. Dėl EIB išskirtinės padėties tarp ES institucijų, nacionalinių vyriausybių 
ir Europos miestų ir regionų ateinančiais metais tai bus pagrindinis mūsų uždavinys.

Lygiai taip pat mūsų plėtros darbų centre – atsparumas klimato kaitai ir prisitaikymas prie jos, nes tai 
gelbsti arba apsaugo gyvybes, be to, kuria klestinčią ekonomiką. Klimato kaita yra globali, todėl 
turime padidinti savo investicijas visame pasaulyje. Be to, turime ir priemonių. Mūsų eks-
pertai derina tikrųjų inovacijų nustatymo patirtį su plėtros darbais vietoje – turime 50 biurų visame 
pasaulyje ir operacijų centrus 43 nestabiliose valstybėse. Per pastaruosius 10 metų įgyvendinant 
daugiau kaip 100 EIB operacijų šios šalys (mažiausiai išsivysčiusios šalys pasaulyje) gavo daugiau kaip 
5,5 mlrd. EUR.

Įsipareigojimai ir pasiekimai

Turint galvoje mūsų naujus įsipareigojimus dėl klimato ir skolinimo energetikos projektams politiką, 
nesunku susitelkti tik į ateitį ir pamiršti, ką jau pasiekėme. Dar prieš klimatui atsiduriant dėmesio centre 
ir prieš atsirandant COVID-19 grėsmei Europos investicijų bankas buvo gavęs milžinišką užduotį – 
padėti įgyvendinti Junkerio planą: į ES ekonomiką investuoti pusę trilijono eurų per penkerius metus. 
2020 m. visiškai priartėjome prie mums iškelto prioritetinio tikslo – 500 mlrd. EUR. Svarbiausia, jau 
žinome, kad ši ypatinga programa padarė struktūrinį poveikį Europos ekonomikai, per ateinančius 
dešimtmečius užtikrinsiantį darbo vietų kūrimo ir augimo spurtą.

Mūsų darbas – remti Europos projektą ir tvariai investuoti į Europos ateitį. Būtent tai darėme 2019 m. ir 
stengsimės daryti toliau.

Werner Hoyer

PIRMININKO ŽODIS

„ Pažadame, kad nuo 2025 m. klimato politikai ir aplinkos  
tvarumui skirsime 50 proc. finansavimo lėšų. Viskas, ko  

imsimės, visiškai atitiks Paryžiaus susitarimo tikslus. “
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2019 M. SVARBIAUSI RODIKLIAI

2019 M. VEIKLA

PATVIRTINTA PROJEKTŲ 58,7 mlrd. EUR
Europos Sąjunga 

Už ES ribų
51,1 mlrd. EUR
7,6 mlrd. EUR

PASIRAŠYTA SUTARČIŲ 63,3 mlrd. EUR
Europos Sąjunga 

Už ES ribų
55,4 mlrd. EUR
7,9 mlrd. EUR

IŠMOKĖJIMAI 48,1 mlrd. EUR
Europos Sąjunga 

Už ES ribų
43,8 mlrd. EUR
4,3 mlrd. EUR

PRITRAUKTA LĖŠŲ 50,3 mlrd. EUR
(PRIEŠ APSIKEITIMO SANDORIUS)

Pagrindinėmis valiutomis (€, GBP, USD)
Kitomis valiutomis 

42,7 mlrd. EUR
7,6 mlrd. EUR

Europos  
investicijų  
bankas

386 600

EIB grupės suteikta 
parama MVĮ arba 

vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms 

MVĮ ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonėse 

išsaugota darbo vietų (EIB 
grupė) 

Namų ūkiai, gaunantys 
elektros energiją iš 
papildomų elektros 
gamybos pajėgumų

... papildomi elektros 
pajėgumai iš 

atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių

Klientai, gavę geresnį 
mobilųjį ryšį

4,4 
mln.

7,4  
mln.

98 %

117  
mln.

EIB grupės poveikis



9

Europos  
investicijų  
fondas

2019 M. VEIKLA

PASIRAŠYTA  
SUTARČIŲ 10,2 mlrd. EUR

Nuosavas kapitalas 
Garantijos 

Mikrofinansavimas 

3,4 mlrd. EUR
6,7 mlrd. EUR
0,1 mlrd. EUR

Gyventojai, kuriems 
tiekiamas saugesnis 

geriamas vanduo

Gyventojai, kuriems 
sudarytos geresnės 
sanitarijos sąlygos

Gyventojai, kuriems 
sumažinta potvynių rizika

Papildomos kelionės EIB 
finansuotu viešuoju 

transportu per metus

Gyventojai, gaunantys 
geresnes sveikatos 

priežiūros paslaugas

10
mln.

1,7
mln.

11,5
mln.

631
mln.

12
mln.

Skaičiai rodo naujai finansuotų operacijų, pirmą kartą pasirašytų 2019 m., numatomus rezultatus. Visi duomenys neaudituoti ir tik preliminarūs.

Europos investicijų fondo (EIF), EIB grupės 
nario, specializacija – rizikos finansai, skirti 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms remti, taip pat augimui ir 
inovacijoms skatinti visoje Europoje. Jis 
teikia finansinę paramą ir ekspertinę 
pagalbą perspek t y vioms,  t var ioms 
investavimo ir garantijų operacijoms. EIF 
akcininkai yra EIB, Europos Komisija, viešieji 
ir privatieji bankai ir finansų įstaigos.
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EIB GRUPĖ JŪSŲ ŠALYJE

       

ISPANIJA

PORTUGALIJA

PRANCŪZIJA

BELGIJA

LIUKSEMBURGAS

NYDERLANDAI

DANIJA

JUNGTINĖ  
KARALYSTĖ

AIRIJA
1,08 mlrd. EUR 0,31 % BVP

8,50 mlrd. EUR 0,35 % BVP

1,05 mlrd. EUR 0,34 % BVP

0,24 mlrd. EUR 0,38 % BVP

8,97 mlrd. EUR 0,72 % BVP

1,62 mlrd. EUR 0,77 % BVP

1,86 mlrd. EUR 0,39 % BVP

2,82 mlrd. EUR 0,35 % BVP

0,78 mlrd. EUR 0,03 % BVP

0,86 mlrd. EUR

ES DAUGIAŠALĖS 
INVESTICIJOS

ELPA:  Europos laisvosios prekybos asociacija
AKR:  Afrika, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regionas
UŠT:  užjūrio šalys ir teritorijos
Tamsesnės spalvos reiškia didesnes investicijas, išreikštas BVP procentine dalimi.

VIDURŽEMIO JŪROS REGIONAS 2,45 mlrd. EUR

PLĖTROS ŠALYS IR ELPA 1,4 mlrd. EUR

AKR, UŠT IR PIETŲ AFRIKA 1,4 mlrd. EUR

AAZIJA, VIDURINĖ AZIJA  
IR LOTYNŲ AMERIKA 2,2 mlrd. EUR

RYTINĖS KAIMYNĖS 1,35 mlrd. EUR
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SUOMIJA

ESTIJA

LATVIJA

LIETUVA

LENKIJA

ČEKIJA

SLOVAKIJA

AUSTRIJA
VENGRIJA

RUMUNIJA

BULGARIJA

GRAIKIJA

SLOVĖNIJA
KROATIJA

ITALIJA

VOKIETIJA

ŠVEDIJA

KIPRASMALTA

10,97 mlrd. EUR 0,62 % BVP

2,06 mlrd. EUR 1,09 % BVP

0,36 mlrd. EUR 0,59 % BVP

0,87 mlrd. EUR 0,39 % BVP

0,77 mlrd. EUR 0,54 % BVP

0,57 mlrd. EUR 1,05 % BVP

0,25 mlrd. EUR 0,52 % BVP

0,25 mlrd. EUR 0,27 % BVP

5,42 mlrd. EUR 1,03 % BVP

0,05 mlrd. EUR 0,10 % BVP

0,25 mlrd. EUR 0,80 % BVP

0,28 mlrd. EUR 1,00 % BVP

1,87 mlrd. EUR 0,78 % BVP

2,03 mlrd. EUR 0,43 % BVP

6,15 mlrd. EUR 0,18 % BVP

1,49 mlrd. EUR 0,68 % BVP

1,72 mlrd. EUR 0,43 % BVP

0,23 mlrd. EUR 1,04 % BVP

0,10 mlrd. EUR 0,72 % BVP
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Visi pateikti skaičiai apima laikotarpį nuo 
ESIF įsteigimo. Kuo tamsesnė spalva, 
tuo daugiau su ESIF parama sutelktų 
investicijų, palyginti su BVP (pagal 
patvirtintas sutartis).

BELGIJA
1,6 mlrd. EUR

DANIJA
940 mln. EUR

PRANCŪZIJA
15 mlrd. EUR

AIRIJA
1 mlrd. EUR

LIUKSEMBURGAS
119 mln. EUR

NYDERLANDAI
3,3 mlrd. EUR

PORTUGALIJA
2,7 mlrd. EUR

ISPANIJA
10,4 mlrd. EUR

JUNGTINĖ 
KARALYSTĖ

2,2 mlrd. EUR

KITA   
(DAUGIAŠALĖ, REGIONINĖ)

8,8 mlrd. EUR

PATVIRTINTA ESIF PARAMA, 
IŠ VISO
(IKI 2019 M. GRUODŽIO 31 D.)
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AUSTRIJA
1,8 mlrd. EUR

BULGARIJA
546 mln. EUR

KROATIJA
283 mln. EUR 

KIPRAS
46 mln. EUR

ČEKIJA
874 mln. EUR

ESTIJA
182 mln. EUR

SUOMIJA
2 mlrd. EUR

VOKIETIJA
7,9 mlrd. EUR

GRAIKIJA
2,7 mlrd. EUR

VENGRIJA
788 mln. EUR

ITALIJA
11,3 mlrd. EUR

LATVIJA
263 mln. EUR

LIETUVA
321 mln. EUR

MALTA
44 mln. EUR

NYDERLANDAI

LENKIJA
3,9 mlrd. EUR

RUMUNIJA
735 mln. EUR

SLOVAKIJA
555 mln. EUR

SLOVĖNIJA
188 mln. EUR

ŠVEDIJA
3,4 mlrd. EUR

Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) 
yra EIB grupės ir Europos Komisijos kartu 
pradėta iniciatyva, kurios tikslas – padėti 
įveikti investicijų atotrūkį ES. Turėdamas ES 
biudžeto garantiją ESIF siekia iki 2020 m. 
pabaigos pritraukti ne mažiau kaip 
500 mlrd. EUR papildomų investicijų. 
2019 m. gruodžio 31 d. buvo pritraukta 
458 mlrd. EUR papildomų investicijų.
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K ad būtų išvengta dar daugiau su klimatu susijusių problemų, turime skubiai mažinti priklauso-
mybę nuo iškastinio kuro. Ateinantis dešimtmetis bus lemiamas. 

Pagal Paryžiaus susitarimą beveik visos vyriausybės visame pasaulyje sutiko palaikyti globalaus atši-
limo temperatūrą žemesnę nei 2°C ir kovoti, kad ji sumažėtų iki 1,5°C. Kad pasiektume tokį tikslą, 
anglies dioksido teršalų kiekį turime sumažinti 580 gigatonų. Dabartiniais tempais, kai į orą išme-
tama 37 gigatonos teršalų per metus, šį rodiklį pasieksime iki 2032 m. 

Darome tai, ko privatusis sektorius nesiima

Privatusis sektorius nepadeda mažinti klimato kaitos stabdymo sąnaudų. Štai kodėl viešasis sekto-
rius imasi daugiau veiksmų, didina investicijas ir skatina žmones bei įmones keisti įpročius. Pavyz-
džiui, Europoje reikia, kad per ateinantį dešimtmetį investicijos į energetikos sistemas padidėtų 
beveik dvigubai ir pasiektų iki 400 mlrd.  EUR per metus.

Viešieji bankai gali investuoti į ilgalaikius infrastruktūros projektus ir inovacijas, būtinas pereinant į 
tvarią ateitį. Mes galime investuoti, pavyzdžiui, į dideles baterijas, įsikraunančias vėjuotomis ar sau-
lėtomis dienomis ir išsikraunančias net tada, kai nėra saulės ar vėjo. Viešieji bankai gali padėti sekto-
riams, į kuriuos investuojama retai, pavyzdžiui, į didesnį energijos vartojimo efektyvumą namuose.   

Ką Europos investicijų bankas darys

2019 m. 31 proc. mūsų finansinės paramos skirta klimato politikai įgyvendinti. Iki 2025 m. paramą 
klimato ir aplinkos tvarumo projektams padidinsime iki 50 proc. – tai yra daugiau kaip 30 mlrd. EUR 
per metus. Bet to neužteks. Didžioji dalis naujų investicijų padėti klimatui turės atkeliauti iš priva-
čiojo sektoriaus. Europos investicijų bankas pritraukia papildomų lėšų iš privačiojo ir viešojo sekto-
riaus kiekvienam projektui. Mūsų pritarimo ženklas padeda kitiems investuotojams, ypač privatie-
siems bankams, įsitikinti, kad projektas perspektyvus.

Mūsų tikslas – per dešimtmetį iki 2030 m. padėti pritraukti 1 trln. EUR kovai su klimato 
kaita ir aplinkos apsaugai. 

Iki 2020 m. pabaigos visas mūsų finansavimas bus susietas su Paryžiaus susitarimu. Skirdami finan-
savimą nuosekliai laikysimės išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo ir atsparumo klimato kaitai didi-
nimo kurso. Tose pramonės šakose, kuriose mažinti išmetamųjų teršalų kiekį sudėtinga, remsime 
projektus, kurie padės įmonėms pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio modelio. Be to, užtikrin-
sime, kad visuose projektuose būtų įvertinta klimato kaitos rizika ateityje.

> 1 TRLN. EUR,  
KAD PASIEKTUME < 1,5°C

2019 m. Europos investicijų bankas paskelbė ambicingus klimato ir aplin-
kos apsaugos planus kitam dešimtmečiui. Štai mūsų planas klimato iššū-
kiams atremti.



15

> 1 TRLN. EUR,  
KAD PASIEKTUME < 1,5°C

Mūsų naujoji energetikos politika

Iki 2021 m. pabaigos baigsime remti tradicinius iškastinio kuro projektus, tokius kaip naftos ir gam-
tinių dujų gavyba ar tradiciniai dujotiekiai.

Sutelksime dėmesį į šias sritis:

•  energijos vartojimo efektyvumas, pavyzdžiui, pastatų ir būsto renovacija, geresnis kelių apšvieti-
mas ir aplinkos neteršiantis transportas;

•  išmetamųjų teršalų nesudarančios energijos tiekimas, padėsiantis Europai pasiekti tikslą gauti ne 
mažiau kaip 32 proc. visos energijos iš atsinaujinančiųjų šaltinių;

•  nauji mažo anglies dioksido kiekio energijos šaltinius sujungiantys elektros tinklai;
•  energijos gamybos, saugojimo ir vartojimo inovacijos.

Įtraukioji pertvarka

Labiausiai nuo iškastinio kuro priklausantiems regionams reikia daugiau paramos. Žaliosios energi-
jos projektai sukurs šimtus tūkstančių darbo vietų, bet turime ypač atsižvelgti į tuos regionus, 
kuriuose anglių kasyklose ir kitose pramonės šakose, pasižyminčiose dideliu anglies dioksido taršos 
intensyvumu, dirba ir ekonomiką remia daug žmonių. Turime skatinti naujų profesijų mokymą ir 
teikti paramą projektams, į tas teritorijas pritraukiantiems naujų verslų.

Klimatui palanki energetikos politika gali padėti visuomenei. Europos Sąjungoje 11 proc. gyventojų 
neturi pakankamai lėšų būstui šildyti. Milijonai žmonių vargsta, kad galėtų apmokėti dujų ir elektros 
sąskaitas ar tinkamai šildyti namus. Vyresnės moterys kenčia labiausiai, nes jos gauna mažiau 
pajamų ir daugiau laiko praleidžia namuose. Jei visame žemyne pagerinsime būstų energijos efek-
tyvumą, sumažės tarša, sąskaitos už energiją, o žmonių gyvenimas pagerės.

Panašiai ir netaršaus miestų transporto projektai užtikrina prieinamą transportą, be to, gerina orą ir 
visuomenės sveikatą. Investicijos į klimatui nekenkiantį žemės ūkį regionuose, turinčiuose mažai 
vandens, sumažins riziką, kad žemė virs dykuma, o darbo vietos bus perkeltos kitur.

Darnus vystymasis

Turime remti žaliuosius projektus, padedančius pasauliui įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus. 

Investavimas į aplinką ir kovą su klimato kaita gali padidinti žmonių pajamas, pagerinti 
jų gyvenimo sąlygas ir užtikrinti, kad jie turėtų pakankamai maisto, švaraus vandens ir 
sanitarines sąlygas. Be to, galime sumažinti poreikį persikelti gyventi į kitas vietas dėl naujų gam-
tinių nelaimių, tokių kaip audringi orai ir potvyniai. Visame pasaulyje galime sumažinti žmonių, susi-
duriančių su klimato keliamais pavojais ir pasmerkiamų skurdui, skaičių nuo 62 mln. iki 457 mln.

Investuosime į klimato kaitos švelninimo projektus, turinčius didelį poveikį žmonėms. Mažesnio 
masto, tinklų nereikalaujanti atsinaujinančioji energija, pavyzdžiui, saulės energijos komplektai Afri-
kos kaimų namuose, leidžia tiekti elektrą žmonėms, kurių būstai niekada nebuvo prijungti prie elek-
tros linijų. Prisitaikymo prie klimato kaitos projektai stiprina kelius ir tiltus, kad jų nenuplautų audros, 
o žmonės galėtų ir toliau nuvykti į turgų, pas gydytoją ar į darbą.

Be to, žmonėms reikia suteikti galią daryti pokyčius. Todėl EIB ir toliau investuos į visuomenę geri-
nančius sektorius, pavyzdžiui, į sveikatos priežiūrą ir švietimą, toliau remsime moterų verslumą ir 
teiksime paskolas daugiau žmonių, kad jie galėtų įgyvendinti naują idėją ar plėsti verslą.

MŪSŲ KLIMATO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PLANAS IR 
SKOLINIMO ENERGETIKOS PROJEKTAMS POLITIKA
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Klimato ir aplinkos tvarumas jau seniai yra vienas iš Europos 
investicijų banko prioritetų, bet susidūrę su beprecedente 
klimato krize ir didžiulių investicijų poreikiu siekiant tapti 
anglies dioksidu neteršiančia visuomene žinome, kad dirbti 
kaip anksčiau negalėsime. Štai kodėl įsipareigojome didinti 
klimato ir aplinkos projektams skiriamą finansavimą ir per 
ateinantį dešimtmetį paremti 1 trln. EUR investicijų šiems 
tikslams. Taip EIB tampa svarbiausia grandimi įgyvendinant 
Europos žaliąjį kursą. Esame pasirengę priimti šį iššūkį.

Emma Navarro, EIB vicepirmininkė, atsakinga už klimato politiką

Esu ypač patenkinta 
pažanga, kurią [Europos 
investicijų bankas] padarė, 
stiprindamas savo, kaip ES 
klimato politiką 
įgyvendinančio banko, 
vaidmenį. Tai paskatins 
investavimą į Europos 
technologijas ir sprendimus, 
kurių ieško pasaulis.

Ursula von der Leyen, 
Europos Komisijos pirmininkė Įgyvendinant klimato politiką Europos 

investicijų bankas pirmauja jau ne vienus 
metus. 2019 m. skolinimas projektams, 
kuriais įgyvendinama klimato politika, 
sudarė 31 proc. viso Grupės finansavimo. 
Šiuo metu ant planuotojų stalo – Klimato 
banko planas. Darbas su juo mums padės 
persiorientuoti ir dar labiau padidinti 
skolinimo klimato projektams apimtį. 
Ateinančiais metais Bankas dar aktyviau 
dalyvaus projektuose, prisidedančiuose 
prie pramonės ir transporto 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo, su klimatu susijusių inovacijų ir 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo. 
Norėdamas daryti poveikį Bankas turi 
pasitelkti naujus inovatyvius būdus rinkos 
poreikiams tenkinti ir politikos tikslams 
pasiekti.

Elina Kamenitzer, EIB Operacijų direktorato 
Klimato politikos ir aplinkos reikalų 
koordinavimo skyriaus vadovė

ŽALIOJI GIJA

Koks Europos investicijų banko atsakas į politikos pokyčius klimato krizės 
kontekste?

POLITIKOS BALSAI

Norint pasiekti Europos žaliuoju 
kursu užsibrėžtą tikslą būtinos 
didžiulės investicijos. Šių 
investicijų poreikį galėsime 
patenkinti tik tuo atveju, jeigu 
sutelksime ir viešąsias, ir 
privačiąsias lėšas. Šiuo požiūriu 
EIB bus pagrindinis partneris, 
veikiantis kaip telkėjas, viešųjų 
investicijų augintojas ir kaip 
papildoma privačiojo sektoriaus 
investicijų apsauga.

Frans Timmermans, Europos 
Komisijos vicepirmininkas
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Siekdami naujų klimato ir aplinkos tvarumo 
tikslų iki 2025 m. turėsime daugiau dirbti su 
savo klientais ir pagrindiniais dalininkais, kad 
nustatytume naujas galimybes. Taigi 
didinsime veiklą, kurią atliekame gerai, ir 
kursime naujus projektus ir produktus srityse, 
kuriose nebuvome tokie stiprūs. Turint galvoje 
didžiulį investicijų poreikį abiejuose 
sektoriuose, tikiuosi didėjančio dėmesio 
energijos vartojimo efektyvumo didinimui ir 
prisitaikymui prie klimato kaitos. Taip pat 
turėtų didesnį vaidmenį atlikti nauji 
produktai, tokie kaip žaliosios paskolos ir 
mišrios finansinės priemonės privačioms 
investicijoms telkti.

Martin Berg, EIB Operacijų direktorato 
Aplinkosaugos fondo ir klimato projektų 
finansavimo politikos skyriaus vadovas

Siekiant išskirtinių 2030 ir 2050 metų tikslų, investicijos, susijusios su 
klimato politikos įgyvendinimu, bus vis svarbesnės visuose sektoriuose ir 
visose geografinėse platumose. Kelerius pastaruosius metus jau rėmėme 
Europos komunalinių įmonių priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo 
pastangas ir skatinome atsinaujinančiųjų energijos išteklių, su tuo susijusios 
įrangos ir infrastruktūros naudojimą, nepriklausomai nuo technologijų ir 
rinkos struktūrų. Artimiausiais metais Europos investicijų bankui vėl reikės 
kelti didesnius tikslus ir pritaikyti savo finansinius pasiūlymus, padedant 
persitvarkyti ištisiems sektoriams, ypač vartojantiems daugiau energijos. Be 
to, Bankui teks pagrindinis vaidmuo tuose rinkos segmentuose, kuriuose 
reikia diegti naujus inovatyvius technologinius ir finansinius sprendimus, 
kaip antai energijos vartojimo efektyvumo ar atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių segmentuose. Siekdami šio tikslo galime remtis didele savo 
patirtimi ir greitai reaguoti į rinkos poreikius ir projektų rengėjų lūkesčius, 
todėl prisiimsime inkubatoriaus arba stabilizuojančio finansininko (pagal 
situaciją), galinčio pritraukti ir kitų finansavimo šaltinių, vaidmenį.

Birthe Bruhn-Leon, EIB Operacijų direktorato Operacijų Pirėnų  
pusiasalyje departamento direktorė

Norėčiau, kad terminas „skolinimas klimato 
projektams“ būtų suprantamas pakankamai 
plačiai, kaip apimantis visą žmonių aplinką, 
tiek gamtinę, tiek socialinę . Tai reiškia 
skolinimą siekiant darnaus vystymosi, kuris, 
žinoma, apims gamtinės aplinkos apsaugą, 
prisitaikymą prie klimato kaitos ir jos 
padarinių švelninimą, taip pat švietimo raidos, 
sveikatos priežiūros ir kitus socialinės 
infrastruktūros elementus. Tai ypač svarbu 
mažiau išsivysčiusiose šalyse, kurios susiduria 
su įvairiomis darnaus vystymosi kliūtimis, 
todėl joms labai reikia išsamaus finansinių 
priemonių rinkinio, kuris padėtų daugelyje 
sričių.

Rafal Rybacki, EIB Operacijų direktorato ES 
kaimyninių šalių departamento Operacijų Rytų ir 
Vidurinės Azijos viešajame sektoriuje skyriaus 
vadovas
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T ikriausiai esate girdėję apie šaltąją sintezę, t. y. idėją, kad atomus galima jungti nenaudojant 
jokio reikšmingo šilumos šaltinio ar kitokios rūšies energijos, bet vis tiek pagaminti daug ener-

gijos. Šio filosofinio akmens ieško daug šiuolaikinių alchemikų, taigi tai paliekame jiems.

O karštoji branduolių sintezė yra tikra. Ji vyksta Saulės ir kitų žvaigždžių viduje. Skriedami dideliu 
greičiu atomų branduoliai atsimuša vienas į kitą, susijungia ir išlaisvina dar daugiau energijos. Bran-
duolių sintezės energijos moksliniais tyrimais ir technologijomis bandoma sukurti panašias reakcijas 
čia, Žemėje, pakėlus temperatūrą iki daugiau kaip 100 mln. laipsnių Celsijaus.

Branduolių dalijimosi priešingybė

Sintezės energija tam tikra prasme yra priešingas dalykas mūsų tradiciškai branduoline vadinamai 
energijai, nors sintezės būdu gaunama energija taip pat susijusi su atomų branduoliu. Dabar veikian-
čiose atominės energijos elektrinėse energija išgaunama atomus skaidant. Sintezės būdu, kaip jau 
aišku iš pavadinimo, energija gaminama ne skaidant atomus, bet juos jungiant.

Tikrasis skirtumas – elementai, dalyvaujantys šiuose procesuose. Tam, ką vadiname branduoline 
energija, reikia elementų, kurių atomai dideli ir sunkūs, pavyzdžiui, urano ar plutonio, kuriuos galime 
suskaidyti į mažesnius atomus. Tačiau uranas, plutonis ir jų skilimo produktai yra radioaktyvūs. Tai 
reiškia, kad suirdami jie skleidžia jonizuojančiąją spinduliuotę, kuri tam tikromis aplinkybėmis gali 
būti pavojinga žmonėms.

Sintezės energija, priešingai, grindžiama dviejų lengvasvorių atomų jungimu – paprastai vandenilio 
atomų. Kai susijungia du vandenilio atomai, susidaro helis. Taigi sintezės energija gaminama iš gau-
siausio elemento planetoje, o didžiausias pavojus, kurį gali sukelti jos šalutinis produktas, jeigu jo 
įkvėpsite, tėra viso labo trumpalaikis juokingas kalbėjimas.

Bandymas sujungti du magnetus

Kaip sujungti du atomus? Problema kyla iš to, kad, kaip greičiausiai prisimenate iš fizikos pamokų, 
atomo branduolį sudaro teigiamo krūvio nešikliai protonai ir neutralios dalelės neutronai. Todėl 
atomo branduolys visada bus teigiamo krūvio nešiklis. Bandymas sujungti vieną atomą su kitu yra 

ŠALTOJI SINTEZĖ?  
JAU ŠILČIAU.

Atsinaujinančiosios energijos išteklių gali nepakakti iškastiniam kurui 
pakeisti ir ilgalaikiam poreikiui tenkinti. Turime ieškoti kitų energijos šalti-
nių. Kas yra branduolių sintezės energija, kaip ji veikia ir ar yra toks dalykas 
kaip šaltoji sintezė?
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„ Mokslininkų sprendimas, kaip generuoti energiją 
branduolinės sintezės būdu, tikriausiai nenukris 
kaip obuolys Niutonui ant galvos. Reikia daug 
daugiau išteklių. “

Istvan Szabo, EIB Patikimo energijos tiekimo skyriaus vyresnysis inžinierius

tas pats, kas bandyti stumti du magnetus vieną prie kito. Jie priešinsis. Štai kodėl sintezės energijai 
naudojami patys lengviausi atomai. Bet tai vis tiek labai sunku.

Saulės viduje sintezė vyksta dėl didžiulės gravitacijos, kuri, traukdama atomus vieną prie kito, suku-
ria didžiulį tankį ir labai aukštą temperatūrą, priverčiančią dideliu greičiu lekiančius atomus susidurti. 
Gravitacijos jėga Žemėje daug silpnesnė dėl santykinai mažo planetos dydžio, o temperatūra, nepai-
sant globalinio atšilimo, net maža dalimi nepriartėja prie saulės kaitros. Tai kaip sukurti panašias 
sąlygas, kad įvyktų branduolių sintezė?

Karštesnė už saulę

Atsakymas gana akivaizdus. Norėdami kompensuoti nedidelę gravitaciją, turime paprasčiausiai 
sukurti aukštesnę už saulės temperatūrą. Aukštesnę nuo šešių iki dešimties kartų, iki 150 milijonų 
laipsnių Celsijaus. Čia, Žemėje, šis milžiniškas karštis sukurs tokias sąlygas, kad vandenilio atomai 
pradės atsimušti vienas į kitą, jungsis ir generuos dar daugiau energijos. Atrodo lengva? Yra gana 
daug detalių, kurias reikia sustyguoti.

Pirmoji problema: kur galite sukurti tokią temperatūrą, kad įkaitinta medžiaga nesunaikintų visko, 
prie ko prisilies? Sprendimas vėl paprastas: neleiskite jai prie nieko prisiliesti. XX a. viduryje rusų 
mokslininkai sukūrė tokamaką, į tuščiavidurę spurgą panašią kamerą, apsuptą galingų magnetų.

Šios kameros viduje vandenilio dujos kaitinamos iki ypač aukštos temperatūros ir paverčiamos 
plazma. Plazma – tai viena iš keturių pagrindinių materijos formų, kurioje dujinė medžiaga jonizuo-
jama, nes aplink atomo branduolį skriejantys elektronai yra išsviedžiami. Jonizuota materija yra elek-
tros laidininkė, todėl magnetiniai laukai gali valdyti materijos elgesį. Štai čia prireikia magnetų. 
Magnetai, kybodami virš tokamako sienų, neleidžia šiai elektrai laidžiai medžiagai priartėti. Plazmoje 
susidaro tokios sąlygos, kad atomai gali susidurti ir sintezuodamiesi išskirti energiją.

Didžiausias pasaulyje eksperimentinis tokamako branduolių sintezės reaktorius, pavadintas ITER, 
statomas Prancūzijoje, siekiant įrodyti termobranduolinės sintezės, kaip didelio masto anglies diok-
sido neišskiriančio energijos šaltinio, galimybę. ITER – tai tarptautinis mokslinių tyrimų ir inžinerijos 
megaprojektas, kuriame dalyvauja Europos Sąjunga, Kinija, Indija, Japonija, Pietų Korėja, Rusija ir 

INOVATYVUS ENERGIJOS GENERAVIMAS
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JAV. Jeigu projektas pavyks, įrenginys 50 MW sistemoje esančios energijos (skirtos plazmai įkaitinti) 
pavers 500 MW sintezės energijos.

Didžiulė spurga

ITER reaktorius bus milžiniškas:

•  ITER tokamakas svers tiek, kiek trys Eifelio bokštai.
•  Įrenginio centre būsianti elektromagneto konstrukcija turi būti pakankamai stipri, kad atlaikytų 

jėgą, dvigubai didesnę už erdvėlaivio varomąją jėgą pakilimo metu (60 meganiutonų, arba dau-
giau kaip 6000 tonų jėgą).

•  Aplink spurgos formos tokamako kamerą bus 18 D formos elektromagnetų – kiekvienas 17 metrų 
aukščio, 9 metrų pločio ir 310 tonų, maždaug tiek, kiek sveria pilnutėlis Boeing 747-300 lėktuvas.

Bet kaip galėsime paimti tą milžinišką energiją iš spurgos ir saugiai nukreipti į savo namus kaip elek-
trą? Tai daroma per pagrindinės kameros sieną ir tokamako apačioje įrengtą nukreipiklį. Nukreipiklis 
kontroliuoja šilumos, išmetamų dujų ir priemaišų šalinimą iš reaktoriaus ir atlaiko aukščiausią pavir-
šiaus temperatūrą. Nukreipiklio paviršius padengtas volframu, aukščiausio lydymosi taško (3 422 °C) 
metalu.

2019 m. Europos investicijų bankas, gavęs Europos strateginių investicijų fondo paramą, 
pasirašė 250 mln. EUR paskolos sutartį su Italijos mokslinių tyrimų agentūra ENEA, kad ji 
padėtų statyti nukreipiklį ir tokamako testavimo įrenginį. Gamykla testuos įvairias didžiulio 
šilumos kiekio, patenkančio į branduolinio reaktoriaus nukreipiklį, pašalinimo alternatyvas.

Šlovingoji garo turbina

Mokslininkai ir toliau ieško alternatyvų, bet šiandien situacija tokia, kad visas šilumos pavertimo 
elektros energija procesas yra gana senamadiškas. Šiluma, patenkanti iš plazmos į reaktoriaus sieną 
ir nukreipiklį, bus panaudojama vandeniui versti garu, suksiančiu garo turbiną. Turbina sujungta su 
generatoriumi, kuris gamina elektrą, perduodamą į elektros tinklą.

„Mokslininkų sprendimas, kaip generuoti energiją branduolinės sintezės būdu, tikriausiai nenukris 
kaip obuolys Niutonui ant galvos, – aiškina Istvanas Szabo, Europos investicijų banko Patikimo ener-
gijos tiekimo skyriaus vyresnysis inžinierius. – Reikia daug daugiau išteklių.“

I. Szabo sutinka, kad galbūt jau rytoj kas nors pasiūlys visai kitokį sprendimą, kaip pažaboti branduo-
linės sintezės energiją, arba kitą būdą užtikrinti tvarų energijos tiekimą ateityje. „Yra ir kitokių idėjų, 
kaip suspausti materiją ir sintezuoti atomus. Pavyzdžiui, panaudoti lazerius ar mechaninę kompre-
siją. O gal kas nors atras šaltosios sintezės būdą, – svarsto Istvanas Szabo. – Bet visoms idėjoms pati-
krinti reikia milžiniškų išteklių. Termobranduolinės sintezės srityje mokslinių tyrimų ir plėtros požiū-
riu padaryta daugiausia. Ji teikia daugiausia vilties.“
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Investicijos į elektros energiją

Taigi branduolinės sintezės energijos paieškose jau „šilčiau“, bet branduolinė sintezė yra tik vienas iš 
kelių inovatyvių energetikos projektų, kuriuos finansuoja EIB.

EIB investavo daugiau kaip 30 mln. EUR į Atsakingos prieigos prie švarios energijos fondo pirmaeiles 
ir subordinuotąsias akcijas. Tikimasi, kad fondas finansuos bendroves, siūlančias einamojo atsiskai-
tymo saulės žibintus ir kitas netinklines saulės energijos sistemas namų ūkiams ir įmonėms, daugiau-
sia Užsachario Afrikoje ir Pietryčių Azijoje. Tokios sistemos suteikia galimybę mažas pajamas gaunan-
čioms šeimoms turėti, pavyzdžiui, nedidelį šaldytuvą ir kitų buities prietaisų. Jos gali išsimokėti už 
saulės energijos sistemas mažais įnašais, o fondas finansuoja paslaugos teikėją, padengdamas tokių 
sistemų įsigijimo sąnaudas.

Dėl didelio investicijų rizikingumo fondas leidžia kelių lygių akcijas. Rizikingiausias subordinuotųjų 
akcijų lygmuo – į tokias akcijas ir investavo EIB. Perkant subordinuotąsias akcijas mažėja fondo rizika 
kitiems investuotojams, įsigyjantiems pirmaeilių akcijų. Taigi EIB dalyvavimas į fondą pritraukia daug 
privačiojo kapitalo. Numatoma, kad fondo gyvavimo laikotarpiu švarią energiją gaus daugiau kaip 
150 mln. žmonių.

Be to, pagal Europos Komisijos remiamą InnovFin iniciatyvą EIB investavo 50 mln. EUR į nuosavybės 
fondą, skirtą inovacijoms, kurios galėtų reikšmingai sumažinti taršą šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis. Tarp fondo, vadinamo Breakthrough Energy Ventures Europe, investuotojų yra Billas Gatesas 
ir daug kitų didžiulį kapitalą valdančių asmenų.

Visus šiuos skirtingus projektus jungia vienas dalykas: jie kuria klimatui palankesnę ateitį.

„ Gamykla testuos įvairias didžiulio šilumos kiekio, 
patenkančio į branduolinio reaktoriaus nukreipiklį, 
šalinimo alternatyvas. “
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5G ATEITIES KARTOMS

J eigu turite veikiantį interneto ryšį, pastaraisiais metais būsite matę daugybę antraščių apie  
penktosios kartos mobiliąsias komunikacijas. Ar nesvarstėte, kad užuot leidus laiką naršant ins-

tagrame, klausantis Spotify ir "kasant" bitkoinus 4G ryšio įrenginiuose, vertėtų atkreipti dėmesį į visa 
šita?

Jeigu klimatas jums rūpi taip, kaip jis rūpi Europos investicijų bankui, atsakymas bus teigiamas. Štai 
kodėl pernai pasirašėme antrą Europos strateginių investicijų fondo remiamą 250 mln. EUR paskolos 
sutartį su Ericsson dėl šios bendrovės gaminamų sistemų, skirtų ateinančios kartos mobiliosioms 
komunikacijoms, mokslinių tyrimų ir plėtros.

Mažesnės energijos sąnaudos tinklams

EIB ekspertai, remdamiesi investicijomis į 5G energijos efektyvumo savybių kūrimą, 23 proc. šios 
paskolos priskyrė prie kovos su klimato kaita veiksmų. Neseniai paskelbtame tyrime parodoma, kad 
priklausomai nuo to, ar mobiliosios stotys veikia žemo, vidutinio arba aukšto duomenų intensyvumo 
perdavimo srityje ir atitinkamos jų konfigūracijos, visą duomenų judėjimą perkėlus į 5G tinklą ener-
gijos vartojimą galima sumažinti 50–95 proc.

„Energijos sąnaudoms ir įrenginio vietos nuomai tenka didžiausia mobiliųjų tinklų bazinių stočių 
veiklos išlaidų dalis, todėl operatoriams tai nepaprastai svarbu, – sako Andersas Bohlinas, EIB Skait- 
meninės infrastruktūros skyriaus vyriausiasis ekonomistas. – Taigi operatoriams 5G yra ekonominė, 
o kartu ir kovos su klimato kaita paskata. Jiems tai svarbu, nes daugelis klientų dažnai pyksta ant 
savo operatorių dėl nuolatinių atnaujinimų, verčiančių kas dveji metai keisti telefoną – tvarumu to 
nepavadinsi. Poveikio aplinkai požiūriu operatoriai stengiasi pasitaisyti.“

Mažesnės telefono sąskaitos? Nepamirškite šios idėjos

Ar pradėjus naudoti 5G sumažės ir klientų sąskaitos už telefono ryšį? A. Bohlinas spėja, kad greičiau-
siai ne. Paprasčiausiai klientai gaus greitesnę ir geresnę paslaugą ir galės naudotis daugiau 
duomenų.

Taip yra todėl, kad didesnis energijos vartojimo efektyvumas yra ne vienintelis dalykas, kuriuo 5G 
technologija pranašesnė už 4G. Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos naudingumo reikalavi-
muose naujos kartos komunikacijoms numatoma, kad technologija bus pažangesnė už 4G nuo 
dešimties iki šimto kartų. Pavyzdžiui, įrenginių, kurie galės prisijungti prie tinklo viename kvadrati-
niame kilometre, turėtų padaugėti nuo 100 000 iki milijono. Tai reiškia, kad kiekviename kvadrati-
niame metre bus vienu prietaisu daugiau. Duomenų perdavimas piko metu turėtų padidėti iki 
20 gigabaitų per sekundę.

Penktosios kartos mobiliosios technologijos padės didinti energijos varto-
jimo efektyvumą – tai gera žinia pirmajai žmonių kartai, kuriai rūpi klimato 
kaita.
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O ką mes galėsime daryti padidėjus jų spartai ir efektyvumui?

Manuelis Tarazona Cano, Europos investicijų banko Skaitmeninės infrastruktūros skyriaus vyresnysis 
inžinierius, teigia, kad, nors virtualioji realybė, papildyta realybė, daiktų internetas ir susietieji auto-
mobiliai jau egzistuoja, geresnės 5G eksploatacinės savybės galų gale gali atverti tikrąjį šių techno-
logijų potencialą.

Jutiklinis internetas

Pasak M. Tarazonos, viena iš daugiausia žadančių naujų sričių yra jutiklinis internetas. Jutiklinis reiš-
kia, kad internetas tiksliai reaguoja į menkiausius jūsų kūno judesius, todėl galite valdyti fizinius 
objektus per atstumą, gaudami sensorinį grįžtamąjį ryšį tikruoju laiku.

„Pagalvokite apie telechirurgiją ar robotus, valdomus per atstumą judinant vairasvirtę, spaudant 
mygtukus ar tiesiog gestais, – pasakoja M. Tarazona. – Galėsime valdyti objektus per atstumą savo 
judesiais ir gauti patikimą grįžtamąjį ryšį, atkartojantį fizinį kontaktą su objektu – bet tik tuo atveju, 
jeigu mobilusis signalas pasieks tą objektą ir suteiks mums grįžtamąjį ryšį beveik tikruoju laiku.“

Laikas, kurį belaidis signalas keliauja tinklu, vadinamas delsa. Tai dar vie-
nas 5G parametras, pagerėsiantis dešimteriopai – sutrumpėsiantis iki vie-
nos milisekundės.

Kaip išvengti kačių vaizdo įrašų trukdžių

Kita 5G ypatybė – „tinklo dalijimas“ leis tinklams suteikti pirmenybę pas-
laugoms, kurioms reikia reagavimo tikruoju laiku, nenutraukiant pas-
laugų, kurioms pakanka standartinės atsako trukmės, teikimo, pavyz-
džiui, kaip žiūrint YouTube vaizdo įrašus. Ši savybė turėtų leisti tinklui 
nustatyti, pavyzdžiui, telechirurgijos srautą ir nukreipti jį į tinklo atkarpą, 
kurioje sparta didesnė.

M. Tarazonos teigimu, telekomunikacijų verslas ir viešojo sektoriaus 
subjektai deda daug pastangų paskatinti inovatyvias paslaugas, įrengdami viskuo aprūpintus ban-
domuosius 5G tinklus sektoriaus ekspertams ir taikomųjų programų kūrėjams, kad jie galėtų tirti 
pačias beprotiškiausias, kūrybiškiausias idėjas neribojami dabartinių mobiliųjų technologijų. Todėl 
galime tikėtis sulaukti dar daugiau inovacijų.

Investicijų skaičius

Tai dar viena priežastis, kodėl Europos investicijų bankas taip entuziastingai ėmėsi finansuoti 5G 
pritaikymą.

2019 m. Bankas pasirašė 450 mln. EUR paskolos 300 mln. EUR dalies išmokėjimą bendrovei Telefonica 
ir 275 mln. EUR paskolą Deutsche Telekom 5G technologijos plėtrai Vokietijoje. Be to, pasirašėme 
300 mln. EUR paskolos sutartį su KPN, kad būtų vykdoma 5G plėtra Nyderlanduose, ir sudarėme 
90 mln. EUR sandorį su operatoriumi DNA dėl 5G plėtros Suomijoje.

Pernai paskelbto EIB tyrimo preliminariais duomenimis, 5G ir pluoštinės infrastruktūros įdiegimas 
visame žemyne kainuotų apie 350 mlrd. EUR, apie trečdalį šios sumos tikimasi pritraukti iš privačiojo 
sektoriaus. Į telekomunikacijas ir technologijas Europoje vis dar investuojama mažiau negu kituose 
regionuose, pavyzdžiui, metinė investicijų į mobiliuosius tinklus vertė, tenkanti vienam asmeniui, yra 
perpus mažesnė negu JAV, todėl artimiausioje ateityje EIB ketina toliau aktyviai dirbti šiame 
sektoriuje.

„ O operatoriams 
5G yra ekonominė, 
o kartu ir kovos su 

klimato kaita 
paskata. “

Anders Bohlin, EIB Skaitmeninės 
infrastruktūros skyriaus 

vyriausiasis ekonomistas

SKAITMENINĖ ATEITIS
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ELEKTRIFIKAVIMO 
LENKTYNĖS

Q EV kraujyje yra du dalykai: lenktynės ir inovacijos. Vienas iš įmonės įkūrėjų – buvęs Formulės 1 
lenktynininkas Adriánas Camposas. Įmonė ir toliau tobulina lenktynių technologiją tokioms 

rungtynėms kaip Formulė E, elektromobiliams skirtai Formulės 1 versijai. Vis dėlto Barselonoje įsikū-
rusi bendrovė neseniai atkreipė dėmesį į ne tokią efektingą transporto priemonę: į mikroautobusą. 
Beje, į tokį, kuris spjaudosi dyzeliu ir sutinkamas daugelyje didžiausių besivystančių šalių miestų.

Idėja paprasta. QEV kuria ir tiekia visą galios pavarą (motorą ir kitus elementus, varančius ir valdan-
čius automobilį) ir elektromobilio akumuliatorius. O vietiniai autobusų gamintojai uždeda ant jų 
savo naujo mikroautobuso kėbulą.

„Žmonės, gaminantys autobusus, iš tikrųjų gamina tik kėbulą ant jau sukurtų konstrukcijų, – aiškina 
QEV vadovas Miguelis Valldecabresas. – Mes pateikiame pigią elektrinę platformą, kuri jiems leidžia 
ir toliau daryti tai, ką darė visuomet: uždėti ant platformos kėbulą.“

Filipinuose QEV kartu su savo vietos partnere bendrove Global Electric Transport, kuria elektra 
varomą automobilį, pakeisiantį šalies tradicinį džipo tipo spalvingą mikroautobusą, kuris yra viešojo 
transporto stuburas. Vyriausybė palaipsniui keičia maždaug 220 000 dyzelinių mikroautobusų, kurie 
buvo pradėti gaminti iš JAV karinių automobilių, likusių po II pasaulinio karo.

Manila, vienas iš labiausiai užterštų pasaulio miestų, yra ne vienintelis besivystančių šalių miestas, per-
einantis prie elektromobilių. QEV jau turi 150 autobusų platformų gamybos užsakymų iš Limos (Peru) ir 
žvalgosi į Malaiziją ir Indoneziją. Europos investicijų bankas remia QEV 17 mln. EUR investicija.

M. Valldecabresas teigia, kad perėjimas prie elektromobilių vyksta greičiau, nei žmonės galvoja. „Tai 
nebus 10 metų pertvarka, – tikina jis. – Tai bus trejų metų revoliucija.“

Elektrinis pagyvėjimas  

Revoliucijos kyla ir nuslūgsta, ne išimtis – elektra varomo transporto revoliucija. Sektorius susiduria su 
dideliais iššūkiais, pirmiausia su didele elektromobilių kaina, jų įkrovimo infrastruktūros trūkumu ir nedi-
deliu modelių pasirinkimu klientams privilioti. Nors keleivinių elektromobilių pardavimas Europoje auga 
gana greitai – 2019 m. pardavimas išaugo 45 proc. – rinkos skvarba tebėra maža.

„Pradėjome nuo nulio, o dabar mūsų pardavimas kasmet didėja 50 proc., – pažymi Stéphane‘as Petti, EIB 
inovatyvaus transporto specialistas. – Šiuo metu pagyvėjimas akivaizdus.“

Vienas iš būdų stumtelėti automobilių rinką link elektromobilių yra paskatinti persiorientuoti išperkamo-
sios nuomos bendroves. Išperkamosios nuomos būdu Europoje parduodama apie 15 proc. naujų auto-
mobilių. Dėl šios priežasties Europos investicijų bankas remia ALD Automotive, didžiausią automobilių 
išperkamosios nuomos įmonę Europoje, 250 mln. EUR investicija, kad padėtų jai įsigyti 15 000 naujų 
elektromobilių. ALD planuoja plėsti savo žaliųjų automobilių parką nuo 118 000 2019 m. viduryje iki 
200 000 2020 m. pabaigoje.

Elektra varomas transportas vystosi greičiau negu jums gali atrodyti.

https://insideevs.com/news/394870/plugin-sales-europe-record-december-2019/
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Bendrovei ALD šis žingsnis į žaliųjų automobilių rinką rizikingas. Išperkamosios nuomos bendrovių 
verslas labai priklauso nuo automobilių perpardavimo ar likutinės vertės pasibaigus išperkamosios 
nuomos laikotarpiui, o elektromobilių perpardavimo rinka yra jauna. „Jei nusipirksiu automobilį už 
40 000 EUR, už kiek jį parduosiu? Už 25 000 EUR? Už 15 000 EUR? – klausia S. Petti.– Jei mano skaičiavi-
mai pasirodys klaidingi, galiu labai greitai netekti verslo.“

Elektrinio galvosūkio sprendimas

Elektromobilių rinka Europoje, palyginti su kitomis, pavyzdžiui, Kinijos, 
vystėsi labai lėtai. Dėl per mažos plėtros (kartu ir dėl prieinamos infras-
truktūros trūkumo) elektromobilių pasirinkimas buvo labai nedidelis. 
„Daug metų kiekvienas automobilių gamintojas turėjo po nedidelį 
mėgstamą projektą, bet jis neįgaudavo pagreičio, – sako Aris Pofantis, 
EIB Inovacijų ir konkurencingumo departamento vyriausiasis inžinie-
rius. Dabar automobilių gamintojai suprato, kad, norėdami atitikti 
anglies dioksido teršalų kiekio reikalavimus, turi gerokai padidinti 
pastangas automobilių elektrifikavimo srityje. „Net tie automobilių 
gamintojai, kurie nebuvo nusiteikę imtis elektromobilių, pradeda inves-
tuoti į juos dideles sumas“, – pažymi A. Pofantis.

S. Petti manymu, per ateinančius dvejus-trejus metus bus išleista 
200 naujų automobilių modelių. Anot jo, toks pasirinkimas dar labiau 
paspartins jų pirkimą.

Paskutinė elektrinio galvosūkio dalis – įkrovimo infrastruktūra – gali būti pati sunkiausia. Įkrovimo 
stočių skaičius Europos Sąjungoje išaugo, bet Europai vis tiek reikės radikaliai plėsti jų tinklą, jeigu 
elektromobiliai įsitvirtins.

Per pastaruosius dvejus metus Europos investicijų bankas pasirašė sutartis dėl kelių projektų su 
tokiomis bendrovėmis kaip Allego, Greenway, BeCharge ir Enel X ir parėmė šios infrastruktūros 
diegimą 200 mln. EUR. „Bet norint įvykdyti ambicingą ES planą iki 2025 m. turėti vieną milijoną įkro-
vimo stočių reikės beveik 10 mlrd. EUR investicijų, – nurodo S. Petti. – Ir nors 10 mlrd. EUR gali pasi-
rodyti didžiulė suma, iš tikrųjų ji mažytė, palyginti su visomis investicijų į Europos transporto infras-
truktūrą sąnaudomis.“

Judumas kaip paslauga

Naujų bendro transporto priemonių naudojimo paslaugų atsiranda kiekvieną dieną ir dauguma tų 
transporto priemonių varomos elektra. Elektrinį impulsą įgauna net dviratis. Fazua, nedidelė įmonė 
Vokietijoje, sukūrė elektra varomą dviračio pavarą, įtaisomą viename nedideliame mazge, sveri-
ančiame vos 3,3 kg. Lenktyniniai dviračiai išliks elegantiški, o jų judrumas padidės. 2019 m. Bankas 
suteikė Fazua 12 mln. EUR paskolą.

Jaunosios kartos atstovai mažiau domisi galimybe įsigyti automobilį negu jų tėvai, nes jiems prieinama 
daugybė kitų variantų, papildančių viešąjį transportą: bendro naudojimo dviračiai, motoroleriai, auto-
mobiliai ir net ištobulini lenktyniniai dviračiai. Jiems automobilis – paslauga, už kurią jie moka, o ne kaž-
kokia nuosavybė. „Tai daugiau patogumo ir praktiškumo klausimas – kaip aš nukeliausiu iš taško A į tašką 
B, – aiškina Aleksandaras Mihajlovicius, EIB paskolų vadybininkas, atsakingas už bendradarbiavimą su 
QEV. – Ateitis priklauso judumui kaip paslaugai.“

„ Net tie 
automobilių 

gamintojai, kurie 
nebuvo nusiteikę 

imtis elektromobilių, 
pradeda investuoti į 

juos dideles 
sumas. “

Aris Pofantis, EIB Inovacijų ir 
konkurencingumo departamento 

vyriausiasis inžinierius

JUDUMAS ATEITYJE

https://www.eafo.eu/electric-vehicle-charging-infrastructure
https://www.eafo.eu/electric-vehicle-charging-infrastructure
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Turime sugalvoti tokių vertės pasiūlymų, kurie peržengtų paprasto finansavimo 
ribas.  Tai reiškia rizikos prisiėmimą, dalijimąsi rizika ir stiprų konsultavimo aspektą. 
Kad pasiektume ambicingus tikslus, svarbiausias dalykas bus glaudus 
bendradarbiavimas su kitais finansuotojais, ypač EIB grupėje su Europos investicijų 
fondu.

Heinz Olbers, EIB Operacijų direktorato Vakarų Europos departamento direktorius

Tikimės, kad Konsultavimo paslaugų 
departamentas vaidins vis didesnį 
vaidmenį kuriant ir tobulinant 
produktus ir taip padės EIB grupei 
įgyvendinti tikslus klimato ir tvarumo 
srityse. Nors tikrai ir toliau padėsime 
rengti energetikos pertvarkos 
projektus, lygiai taip pat numatome 
didesnį dėmesį skirti konsultavimui dėl 
inovacijų šioje srityje – ne tik todėl, kad 
žiedinė ekonomika iš nišinės tampa 
norma, bet ir todėl, kad naujos 
technologijos ir skaitmeninio verslo 
modeliai prisideda prie klimato kaitos 
keliamų iššūkių sprendimo. Manome, 
kad siekiant palaikyti šiuos pokyčius, 
reikia remti naujas privačiojo ir viešojo 
sektoriaus partnerystės formas: 
pasinaudoti verslininkų išradingumu, 
bet pripažinti ir viešojo sektoriaus 
vaidmenį padedant apsisaugoti nuo 
ankstyvojo laikotarpio rizikos. 

Simon Barnes, EIB Konsultavimo paslaugų 
departamento direktorius

ŽALIOJI GIJA

Siekdamas atremti klimato kaitos iššūkius Europos investicijų bankas 
kuria naujas finansavimo idėjas.

Mums teks nelengva užduotis toliau  
gausinti lėšas energijos vartojimo 
efektyvumui didinti. Tikimės, kad bus 
skiriamas dar didesnis finansavimas 
inovatyvioms technologijoms ir paslaugų 
teikėjams, padedant įgyvendinti klimato 
politiką tokiose srityse kaip pastatų 
eksploatavimas, paklausos tenkinimo 
sprendimai ir mažo anglies dioksido kiekio 
dujos. Atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
srityje toliau teiksime paramą šiam sektoriui, 
galbūt daugiau dirbdami su miestų 
planavimo specialistais, komunalinėmis 
įmonėmis ir subjektais atsiliekančiose šalyse, 
kad rastume būdų, kaip išvengti didėjančios 
rinkos rizikos rengiant projektų struktūrą.

Dirk Roos, EIB Projektų direktorato  
Energetikos pertvarkos programų skyriaus 
vadovas

FINANSŲ BALSAI
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Norint pasiekti gerų rezultatų klimato 
kaitos srityje reikia rimtos pertvarkos tiek 
gamybos, tiek vartojimo lygmeniu. 
Pertvarkos, kuri galima tik kuriant, 
tobulinant ir naudojant mažo anglies 
dioksido kiekio technologijas ir 
skaitmenines technologijas. Štai čia 
Europos investicijų bankas gali suvaidinti 
esminį vaidmenį: nukreipę savo pastangas 
į projektų rizikos mažinimą galime 
paspartinti pažangiausių (t. y. ir didelės 
rizikos) inovacijų diegimą.

Laura Piovesan, EIB Projektų direktorato 
Inovacijų ir konkurencingumo departamento 
direktorė

2019 m. Europos investicijų bankas 
reikšmingai padidino savo skolinimo 
veiklą Lotynų Amerikoje, 
stiprindamas paramą Europos 
Sąjungos pagalbos vystymuisi ir 
bendradarbiavimo politikos 
įgyvendinimui, didžiausią dėmesį 
skiriant kovai su klimato kaita. Tarp 
pasirašytų paskolų – kovos su klimato 
kaita bendroji paskola, pasirašyta su 
regioniniu plėtros banku, paskola 
regioninei vandens bendrovei ir 
bendroji paskola europiečių valdomai 
bendrovei vėjo jėgainių parkui statyti. 
Mūsų operacijos Lotynų Amerikoje 
atitinka ES prioritetus, t. y. klimato 
politikos ir aplinkos prioritetą, tvarių 
investicijų prioritetą ir neseniai 
atsiradusį paramos toms šalims, 
kurios priėmė perkeltuosius asmenis 
iš Venesuelos, prioritetą.

Kristin Lang, EIB Operacijų direktorato 
Investavimo Lotynų Amerikos ir Karibų 
jūros regione skyriaus vadovė

Konsultacinė ir techninė pagalba bus svarbiausias elementas, padedantis nustatyti 
rinkos galimybes ir priimti sprendimą, ar sukti inovacijų, ar mūsų dalyvavimo 
didinimo keliu, kad EIB grupės klimato politikos tikslai būtų sėkmingai įgyvendinti. 
EIB vaidmuo bus svarbus ir padedant savo partneriams – bankams ir kitiems 
subjektams – geriau suprasti ir taikyti investicijų į „žalinančius“ projektus 
galimybes, kartu padedant susigaudyti ir jų klientams. Pavyzdžiui, energijos 
vartojimo efektyvumo srityje, kaip žinome, nefinansinės kliūtys yra svarbesnės už 
finansines – iš čia atsiranda poreikis tikslingesnės techninės pagalbos, susijusios su 
investicijoms numatomų projektų atranka, parengimu ir sujungimu. Man atrodo, 
kad pagal Europos žaliąjį kursą tai – didelės mūsų galimybės ateičiai.

Frank Lee, EIB Europos investavimo konsultacijų centro skyriaus vadovas
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PRIPRASKIME PRIE JOS

D augelis klimato politikos veiksmų skirti anglies dioksido taršai mažinti. Vis dėlto kai kurie kli-
mato kaitos pokyčiai jau vyksta, o jų pasekmės dažnai tragiškos. Projektai, padedantys žmo-

nėms ir vietovėms prisitaikyti prie šių klimato padarinių kovojant su globaliniu atšilimu, yra gyvybiš-
kai svarbūs. Prisitaikymas prie klimato kaitos nesulaukia tiek žiniasklaidos dėmesio kaip elektromo-
biliai, saulės energijos ar vėjo jėgainių parkai, bet jis svarbus ne mažiau.

Prisitaikymas apima infrastruktūrą, kaip antai tvirti tiltai, kad atlaikytų potvynius, nauji mažiau ener-
gijos vartojantys biurai ar geresni keliai, kurių nenuplauna audros. Jis gali reikšti paprastą oro kondi-
cionierių įrengimą Azijos mokyklose ar būti toks sudėtingas, kaip audrų drenažo sistemos įrengimas 
visame Afrikos mieste. Prisitaikymo skalė apima įvairias sritis – nuo žemės ūkio ir švietimo iki sveika-
tos priežiūros ir vandens tiekimo, kovos su dykumėjimu ir pakrančių erozija.

Salų valstybėms ar pažeidžiamiems regionams Azijoje ir Afrikoje reikia specialios prisitaikymo pagal-
bos, nes klimato kaita juos paveiks labiausiai. Jie jau dabar kenčia nuo kylančio jūros vandens lygio, 
laukinės augmenijos gaisrų ir labiau niokojančių audrų.

„Prisitaikymas padeda žmonėms išvengti blogiausio klimato kaitos poveikio, – pažymi Nancy Saich, 
Europos investicijų banko vyriausioji klimato kaitos ekspertė. – Vis dėlto šis darbas nelengvas, todėl 
daugiau dirbame su klientais, kad jie suprastų savo pažeidžiamumą klimato kaitos kontekste ir 
suvoktų, kaip mes galime padėti jiems imtis priemonių stiprinti savo atsparumą klimato kaitai.“

Daugiau techninės pagalbos ir daugiau pinigų

Visame pasaulyje šalys ir miestai imasi projektų, kuriais siekiama pasirengti klimato kaitos poveikiui. 
Kad šie projektai pavyktų, daugumai jų reikia techninės pagalbos ir daug didesnio finansavimo.

Laose kiekvienais metais daug problemų sukelia užtvindyti keliai. Dėl žemės nuošliaužų ir potvynių 
keliai dažnai uždaromi net kelioms savaitėms, todėl žmonės negali nusipirkti maisto turguje ar apsi-
lankyti pas gydytoją, o vaikai – lankyti mokyklos. Vyriausybė taiso 1 400 km. kelių ruožą kaimo vie-
tovėse, kad jie nebūtų užtvindomi, ir šalina ankstesnių liūčių padarytą žalą. Nauji keliai bus patva-
resni, tiesiami naudojant geresnes medžiagas, įrengiant geresnes drenažo sistemas, kad sumažėtų 
dėl stiprių liūčių uždaromų kelių.

„Besivystančios šalys yra pažeidžiamos, nes remontas ir planai ne visada grindžiami ekstremalių oro 
sąlygų prognozėmis, o statybos standartai gali būti žemi dėl nepakankamo biudžeto“, – sako Meryn 
Martens, Europos investicijų banko vyresnioji transporto specialistė.

Net jei investuosime į inovatyvius klimato politikos veiksmus, globalinio 
atšilimo poveikis vis tiek bus labai stiprus. Projektai, kuriais siekiama 
padėti žmonėms ir vietovėms besivystančiose šalyse prisitaikyti prie šių 
dramatiškų padarinių, darosi vis svarbesni.
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„ Besivystančios šalys yra pažeidžiamos, nes remontas ir 
planai ne visada grindžiami ekstremalių oro sąlygų 

prognozėmis, o statybos standartai gali būti žemi dėl 
nepakankamo biudžeto. “

Meryn Martens, EIB vyresnioji transporto specialistė

2018 m. Europos investicijų bankas pasirašė 20 mln. EUR paskolą, o 2019 m. – 100 mln. EUR paskolą, 
kad padėtų Laosui tiesti tuos naujus kelius, įrengti geresnius ženklus, pėsčiųjų takus ir perėjas bei 
apšvietimą. Investicijos padės 1,6 mln. žmonių. „Šis projektas bus naudingas bendruomenėms 
visame Laose“, – teigia šalies planavimo ir investicijų viceministras Kikeo Chanthaboury.

Prisitaikymas prie uraganų

Pagal panašų prisitaikymo prie klimato kaitos projektą Dominikos Respublikoje atstatomi keliai ir 
kita infrastruktūra, kurią 2016 m. suniokojo uraganas, o 2017 m. – ir staigūs potvyniai. Šiuo projektu 
siekiama pastatyti 1 100 ekonominės klasės namų, nutiesti 55 kilometrus kelių ir įrengti keturis kilo-
metrus apsaugos nuo potvynių infrastruktūros. Be to, projektas padės bendruomenėms integruoti 
prisitaikymą prie klimato kaitos į savivaldybių planus. 2019 m. liepos mėn. Europos investicijų bankas 
pasirašė 50 mln. EUR paskolą šiam projektui finansuoti, o Europos Sąjunga suteikė 20 mln. EUR dota-
ciją. 2019 m. balandžio mėn. visoje Haičio saloje Europos investicijų bankas patvirtino 25 mln. EUR 
paskolą uragano Metju sugriautiems keliams ir tiltams atstatyti. Projektui bus suteikta ir ES dotacija.

Padidėjęs vandens trūkumas

Vanduo yra dar viena prisitaikymo prie klimato kaitos problema. Pavyzdžiui, Lesotą dėl klimato kai-
tos nuolat ištinka sausros, taigi labai trūksta vandens. Daug žmonių šioje Afrikos šalyje neturi sau-
gaus vandens, jiems dažnai tenka eiti kelias valandas tik tam, kad pasiektų geriamojo vandens šal-
tinį. Šalies žemumose, kur gyvena du trečdaliai šalies gyventojų, vykdomas projektas, kad žmonės 
turėtų geriamojo vandens ir sanitarijos sąlygas. Projektas pagerins upių vandens siurbimo sistemas, 
vandens valymo įrenginius, vandentiekio vamzdynus ir siurblines. 2019 m. Europos investicijų ban-
kas šiam projektui patvirtino 82 mln. EUR paskolą.

EIB remia ir inovatyvius investicinius fondus, sprendžiančius prisitaikymo prie klimato kaitos iššūkius. 
Naujas fondas, pavadintas CRAFT (Climate Resilience and Adaptation Finance & Technology Transfer 
Facility – Atsparumo klimato kaitai ir prisitaikymo prie jos finansų ir technologijų perdavimo prie-
monė), vysto naujas technologijas ir specializuotas paslaugas, kad padėtų besivystančioms šalims 
spręsti sausrų, blogo oro, ligų, vandens ir saulės energijos iššūkius. Europos investicijų bankas į 
CRAFT investavo 30 mln. EUR ir paskyrė dar 5 mln. EUR per Liuksemburgo EIB klimato politikos finan-
savimo platformą kaip rizikos kapitalą, kuris katalizuoja daugiau pinigų, įtraukdamas ir privačiuosius 
investuotojus.

Iš tiesų prisitaikymas prie klimato kaitos yra geras pavyzdys, kaip Europos investicijų banko vysto-
mieji darbai suteikia jam galimybę dalytis Europos žiniomis, inovacijomis ir konsultuoti dėl projektų, 
kurie specialiai kuriami besivystančioms šalims.

PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS
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KLIMATO KAITA MIESTE

P otvynių rizika ir kiti vis ekstremalesni oro įvykiai istorinių miestų planavimo specialistams yra 
didžiausias galvos skausmas, nes jie nelabai ką gali padaryti, kad pakeistų susigrūdusias, siauras 

senamiesčių gatveles. Štai kodėl Florencija, kurios visas centras yra istorinis, pradeda įgyvendinti 
planą teritorijas aplink Emos upę, didžiausios miesto upės Arno intaką, paversti zona, kuri sugers 
būsimus potvynius kaip kempinė. Kai vanduo nebus patvinęs, šios teritorijos bus parkai, kuriais galės 
naudotis miestiečiai.

Tai protingas planas ir panašių veiksmų imsis vis daugiau pasaulio miestų. Miestai prisitaiko prie 
klimato kaitos pasekmių pasirinkdami su gamta susietus sprendimus, dėl kurių miestai 
tampa patrauklesni ir malonesni jų gyventojams. Europos investicijų banką ir Florenciją sieja 
ilgamečiai ryšiai – šiam Toskanos miestui per kelis dešimtmečius suteikta daugybė paskolų. Neseniai 
Bankas reagavo į klimato kaitos problemą paskatindamas įvairius paskolų ėmėjus pagalvoti, ką kli-
mato krizė reiškia jiems.

Florencija ir miestų prisitaikymas prie klimato kaitos

Miestams būtina atkreipti dėmesį į dažnai tragišką klimato kaitos poveikį, nes jis jau juntamas ir grei-
čiausiai tebebus juntamas ateinančiais dešimtmečiais, net susiklosčius palankiausiems scenarijams. 
Šis prisitaikymas prie klimato kaitos miestuose svarbus dėl ekonominių ir socialinių pasek- 
mių, kurias sukelia potvyniai arba ekstremalaus karščio bangos nepasirengusiems 
gyventojams.

Štai kaip Europos investicijų bankas dirbo su Florencija, vykdydamas 2019 m. užbaigtą konsultavimo 
dėl jos klimato strategijos ir atsparumo klimato kaitai projektų, kuriuos Bankas galėtų finansuoti, 
užduotį.

Per Europos investavimo konsultacijų centrą, Banko ir Europos Komisijos partnerystę, pasam-
dėme konsultantą darbui su Florencijos savivaldybe siekiant patobulinti planuojamą apsaugos nuo 
potvynių schemą, kad būtų numatyta ir kita klimato kaitos rizika. Studijos tikslas buvo sukurti naują 
Emos upės žaliąją ir mėlyną infrastruktūrą keliomis priemonėmis – nuo karščio salos poveikio maži-
nimo iki geresnės vandens kokybės ir didesnės biologinės įvairovės. Trumpai tariant, studijoje buvo 
sukurtas planas, kaip pagerinti teritorijos aplink Emą pajėgumą toliau nuo miesto centro kylančio 
vandens pertekliui absorbuoti. Dėl to potvynių poveikis miesto centre bus ne toks niokojantis.

Miestų prisitaikymas prie klimato kaitos yra kitas žingsnis, kurį turi žengti 
Europos miestai, kad apsisaugotų – ir apsaugotų savo gyventojus – nuo 
neišvengiamo klimato kaitos poveikio. Štai kelios idėjos, kaip tai daryti.
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Remdamasi studija, Florencija susisiekė su dviem besiribojančiomis mažesnėmis savivaldybėmis ir 
sukūrė projektą, pagal kurį ant Emos krantų esantis parkas būtų naudojamas kaip su gamta susie-
tas sprendimas problemai spręsti. Vietoj betoninių potvynių vandens kolektorių statybos 
parke jos suplanavo kalvas ir slėnius, galinčius absorbuoti potvynio vandenį, o kai potvy-
nio nėra, funkcionuoti kaip rekreacinė zona, numatė net dviračių takus. 

Prisitaikymas Atėnuose

Atėnai yra geras pavyzdys, kaip miestas prisitaikymą prie klimato kaitos pavertė svarbiausiu atspa-
rumo klimato kaitai elementu.

Atėnų kaip miesto struktūra sudaryta iš tankių konstrukcijų, užimančių 80 proc. miesto paviršiaus. 
Tiek asfalto ir betono išlaiko šilumą užsitęsus karščio bangoms, kurios miestą užklumpa vis dažniau. 
Šiose karščio salose miesto centre temperatūra gali būti 10 °C aukštesnė negu priemiesčiuose. 
Bet asfaltas ir betonas kelia problemų ne tik tada, kai oro temperatūra aukšta. Liūčių metu jie nelei-
džia susigerti į žemę vandeniui. To rezultatas – dažni staigūs vietiniai potvyniai.

Miestas ėmėsi spręsti šias problemas, atsiradusias dėl klimato kaitos. Atėnai pradeda vykdyti visą 
komplektą inovatyvių prisitaikymo prie klimato kaitos projektų, finansuojamų pagal Gamtos turtų 
finansavimo priemonę, programą, kurią vykdo Europos investicijų bankas bendradarbiaudamas 
su Europos Komisija ir kuri skirta gamtos apsaugai, biologinei įvairovei ir prisitaikymui prie klimato 
kaitos pasitelkiant su gamta susietus sprendimus. Projektas apima ir Europos investavimo kon-
sultacijų centro konsultacinį darbą, užbaigtą 2019 m.

Įgyvendinant pagal Gamtos turtų finansavimo priemonę finansuojamą Atėnų projektą tikimasi 
sukurti ne mažiau kaip 25 proc. žalesnių erdvių ir pradėti taikyti kelias prisitaikymo prie klimato kai-
tos priemones, be kita ko, apimančias inkilus ir medžius. Žalieji koridoriai labai svarbūs biologinei 
įvairovei, nes jais gali judėti paukščiai ir oro masės.

Be to, tai malonios erdvės miesto gyventojams.

„ Florencija sukūrė projektą, pagal kurį parkas ant 
Emos upės krantų panaudojamas problemai spręsti 

remiantis pačia gamta. “

MIESTŲ PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS
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Transporto sektoriuje taip pat vyksta didžiuliai pokyčiai, nes jame reikia spręsti du uždavinius –
mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro ir taikyti skaitmenines technologijas. Kartu ėmėmės 
dešimtmetį užsitęsusio nepakankamo investavimo į pagrindinę infrastruktūrą problemos. Taigi 
Europos investicijų banko vaidmuo ir teikiamos galimybės šiame sektoriuje artimiausius kelerius 
metus bus dar svarbesnės. Bankas gerai pasirengęs vaidinti pagrindinį vaidmenį pertvarkant 
transportą. Mūsų parama švaresnio ir saugesnio transporto projektams bus dar intensyvesnė: 
siūlysime naujų produktų ir finansuosime daugiau klientų. Kartu laikysimės to paties prioriteto 
remti pagrindinę transporto infrastruktūrą, būtiną, kad nauja žalioji ekonomika funkcionuotų. 
Ateinantys keleri metai bus lemiami ir sudėtingi. Galime tikėtis, kad EIB imsis pagrindinio 
vaidmens.

Gavin Dunnett, EIB Projektų direktorato Judumo departamento direktorius

Numatome finansuoti daugiau prisitaikymo prie 
klimato kaitos projektų, kurie papildys Europos 
investicijų banko aktyviai finansuojamus 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių projektus 
Afrikoje, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno 
regiono šalyse ir Lotynų Amerikoje. 
Besivystančios šalys vis geriau supranta 
katastrofiškas klimato kaitos pasekmes savo 
žmonėms ir ekonomikai, todėl didėja atsparumą 
didinančių projektų – geresnio vandens 
panaudojimo, ekstremalioms oro sąlygoms 
atsparios infrastruktūros, pasėlių pritaikymo, 
miškų atkūrimo, ekonomikos diversifikavimo  
ir kt. – poreikis. Kitas šių regionų laukiantis  
iššūkis – įtraukti energijos vartojimo 
efektyvumo veiksnius ir žiedinės ekonomikos 
sprendimus į miestų plėtros ir industrializavimo 
planus. 

Maria Shaw-Barragan, EIB Operacijų direktorato 
Pasaulio partnerių departamento direktorė

ŽALIOJI GIJA

Europos investicijų bankas įgyvendina užsibrėžtus tikslus. Su kokiais 
klimato ir aplinkos projektais mūsų ekspertai numato dirbti artimiausioje 
ateityje?

Negaliu nepabrėžti prisitaikymo prie klimato 
kaitos svarbos dar kartą. Geras pavyzdys – 
apsauga nuo potvynių. Daug Banko naudos 
gavėjų gyvena pakrančių teritorijose ir yra ypač 
pažeidžiami dėl klimato kaitos poveikio. 
Prisitaikymas reiškia ir dėmesį vandens tiekimui. 
Iki 2025 m. 800 milijonų žmonių turės spręsti 
vandens trūkumo problemas. Mes visada 
atsižvelgiame į tai, kaip keisis prieinamumas prie 
vandens išteklių per tam tikrą laiką ir pritaikome 
projektus, diversifikuodami šaltinius. Vanduo yra 
būtinas gyvybei palaikyti ir ekonomikos plėtrai. 
Vandens išteklių mažėjimas daro poveikį viskam, 
ne tik vandeniui iš čiaupo. Be vandens lėtėja 
pramonės ir žemės ūkio gamyba, verslo augimas, 
kyla socialinė įtampa. Todėl ne tik dirbantieji 
vandens sektoriuje, bet ir visa visuomenė turi 
galvoti apie vandenį ir jo tiekimą ateityje.

Karine Measson, EIB Projektų direktorato Vandens 
išteklių valdymo skyriaus vadovė

PROJEKTŲ BALSAI



33PROJEKTŲ BALSAI

Egipte Bankas turi didelį projektų portfelį 
sektoriuose, susijusiuose su klimato kaitos 
poveikio švelninimu (vandens valymu, poveikio 
aplinkai mažinimu ir transportu). Ateinančiais 
metais Bankas didins ir plės savo dalyvavimą 
šiuose sektoriuose, ypač transporto sektoriuje. 
Šalyje aukštas užterštumo lygis, ji patiria sparčiai 
didėjantį demografinį spaudimą – 2020 m. Egipto 
gyventojų skaičius išaugs iki 100 mln. ir 
prognozuojama, kad iki šimtmečio pabaigos 
šalyje gyvens daugiau kaip 200 mln. žmonių. 
Valdžios įstaigos stiprina veiksmus, kad užtikrintų 
patikimas ir tvarias paslaugas, kurios būtų 
veiksmingos ir neterštų aplinkos anglies dioksidu. 
Banko techninė ir finansinė parama šiose srityse 
tikrai labai vertinama.

Alfredo Abad, EIB Kairo biuro vadovas

Miestai vis dažniau kuria savas klimato strategijas, suprasdami savo pažeidžiamumą dėl klimato, todėl 
geriau sugeba teikti į klimatą orientuotų projektų finansavimo paraiškas. Kartu pastebime, kad naujo 
tipo projektuose atsiranda ir inovacijų (pavyzdžiui, į miesto investicijas įtraukiami su gamta susieti 
sprendimai), naujų verslo modelių (pavyzdžiui, žiedinės ekonomikos paslaugas teikiančių įmonių) ir 
tarpininkų, labiau suinteresuotų struktūrizuoti priemones, skirtas klimato politikai įgyvendinti. 
Žaliajame kurse labai pabrėžiama renovacija – gali būti, kad miestų kontekste bus skiriamas didesnis 
dėmesys pastatų, pavyzdžiui, socialinio ir ekonominio būsto, renovacijai. Taip pat daugėja žiedinės 
ekonomikos ir žiedinio miesto iniciatyvų. Manome, kad tai gali paskatinti perdirbimą, urbanistinių dykrų 
regeneraciją ir žaliųjų pastatų įrengimą – ši veikla prisidėtų prie kovos su klimato kaita ir aplinkos 
tvarumo. Už ES ribų taip pat pastebime miestų ir miestų tinklų pastangas sutelkti dėmesį į klimato 
politikos veiksmų planavimą. Ateityje galime tikėtis investicijų, prisidedančių prie miestų kovos su 
klimato kaita, augimo investuojant į tvarų judumą, miestų atsparumo priemones (pavyzdžiui, apsaugą 
nuo potvynių ar atsparumą sausroms) ar efektyviai energiją vartojančius pastatus.  

Gerry Muscat, EIB Projektų departamento Miestų plėtros skyriaus vadovas

Klimato kaita dažniausiai pasireiškia 
didesniu ar mažesniu kritulių kiekiu, 
palyginti su įprastu sezoniniu svyravimu, 
todėl vienas iš labiausiai veikiamų sektorių 
yra vandens sektorius. Šiame sektoriuje 
visada buvo atsižvelgiama į klimato 
svyravimus, bet dabar hidrologiniai 
duomenys keičiasi, ilgėja sausieji periodai ir 
daugėja potvynių. Jau yra ir išmanesnių 
sprendimų, pavyzdžiui, žemė aukojama dėl 
„vietos upei“, siekiant sumažinti potvynių 
piką, arba nuotekų vanduo panaudojamas 
laistymui. Vykstant nuolatinei urbanizacijai 
ir mūsų aplinkos sistemoms patiriant 
nuolatinį spaudimą, vandens tiekimo 
patikimumas gali būti užtikrintas tik 
numatant sektoriaus pagrindinio 
planavimo parametro – klimato – pokyčius.

Thomas van Gilst, EIB Projektų direktorato 
Vandens tiekimo patikimumo ir atsparumo 
skyriaus vadovas

Vis dar matome galimybę Ispanijos bendrovėms gauti 
finansavimą iš nekilnojamojo turto investicijų fondų 
investicijų į beveik nulinio energijos vartojimo pastatus ir 
su energijos vartojimo efektyvumu susijusios renovacijos 
projektus. Be to, yra ir fotovoltinių įrenginių, bendrovių 
įrengiamų savo elektros vartojimo reikmėms, finansavimo 
galimybė (pagal neseniai priimtus Ispanijos teisės 
pakeitimus). Autobusų ar kitų transporto priemonių 
operatoriai galėtų daugiau investuoti į netaršių miesto 
transporto priemonių parką. Šių bendrovių (daugiausia 
vidutinės kapitalizacijos įmonių) finansavimo priemonė 
pirmiausia būtų pirmaeilės paskolos.

Martin Arnold, EIB Operacijų direktorato Pirėnų pusiasalio 
įmonių finansavimo skyriaus vadovas
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KOVOS SU KLIMATO KAITA 
RECEPTAS

Gerų sveikatos priežiūros idėjų tyrimai dažnai finansuojami tik pradiniame 
etape, vėliau gauti pinigų sunku. EIB investicijos sprendžia šią problemą.

K limato kaita gali pagilinti problemas, su kuriomis susiduria NVO ir mokslininkai, stengdamiesi 
spręsti pagrindinių ligų gydymo problemas. Pavyzdžiui, maliarija. Dėl šiltesnės temperatūros 

didėja uodų populiacija, todėl biotechnologijų bendrovės investuoja į naujas maliarijos profilaktikos 
ir gydymo priemones Afrikoje.

Afrikoje kiekvieną dieną nuo maliarijos miršta apie 700 vaikų. Tai viena iš mirtiniausių infekcinių ligų 
žemyne. Maliarijos moksliniams tyrimams ir plėtrai trūksta 1,8–2,7 mlrd. EUR, daugiausia vaistinių 
preparatų gamybai didinti. Šis trūkumas dar padidėjo dėl didesnio uodų atsparumo lovų tinklelių 
insekticidams ir daliai veiksmingiausio gydymo vaistais.

„Didelis karštis tiesiogiai susijęs su kai kuriomis ligomis, tarp jų širdies ir kraujagyslių ir 
kvėpavimo takų ligomis, įskaitant astmą, – aiškina Felicitas Riedlis, EIB Gyvybės mokslų 
skyriaus vadovas. – Temperatūros kilimas yra klimato kaitos pasekmė, jos poveikis visuo-
menės sveikatai didės. Konkrečiai kalbant, tokie socialiniai ir aplinkos veiksniai kaip šva-
rus oras, saugus geriamasis vanduo, pakankamai maisto ir saugi pastogė taip pat vei-
kiami klimato kaitos. Mūsų projektai skirti klimato kaitos poveikiui mažinti.“

Yra daug perspektyvių projektų, kuriuos vykdo biotechnologijų ir farmacijos įmonės, tiriančios vak-
cinas ir kitus biologinius maliarijos prevencijos būdus. Šiems pradinio etapo projektams dažnai itin 
sunku rasti finansavimą. Bet kai kurie jų gavo paramą iš ES maliarijos fondo, 240 mln. EUR investici-
nės priemonės, kurios veikloje dalyvauja Europos Sąjunga, tarptautinės organizacijos, korporacijos 
ir pilietinė visuomenė. Fondą 2014 m. įkūrė KENUP Foundation, pasaulinė organizacija, skatinanti 
inovacijas Europoje.

Europos investicijų bankas 2019 m. įsipareigojo investuoti į ES maliarijos fondą 111 mln. 
EUR. „Norime užpildyti rinkos spragą ir pagreitinti naujus sprendimus, kurių būtinai reikia kovai su 
maliarija ir pasaulio visuomenės sveikatos apsaugai“, – teigia Anna Lynch, EIB sveikatos priežiūros 
ekspertė.

Be to, Bankas remia Gavi, vakcinacijos aljansą, dirbantį, kad neturtingose šalyse būtų pakeltas imu-
nizacijos nuo 17 infekcinių ligų lygis. Kiekvienais metais milijonai vaikų nėra paskiepijami net įpras-
tinėmis vakcinomis, todėl lieka neapsaugoti nuo ligų sukėlėjų. Gavi buvo įkurtas prieš 20 m. ir nuo 
to laiko paskiepijo daugiau kaip 760 mln. vaikų. Jo tikslas – sumažinti klimato kaitos poveikį sveikatai 
didinant didžiausios rizikos bendruomenių atsparumą. 2021–2025 m. aljansas ketina paskiepyti dar 
300 mln. vaikų vargingiausiose pasaulio šalyse ir išgelbėti daugiau kaip septynis milijonus gyvybių.

Skiepijimo programos neturtingose šalyse susiduria su daugybe iššūkių: reikia išsiaiškinti, kurie žmo-
nės nėra skiepyti, laikyti vakcinas tinkamoje temperatūroje jas vežant, pasirūpinti, kad skiepijantys 
sveikatos priežiūros darbuotojai būtų tinkamai parengti. Visos Gavi remiamos šalys sumoka dalį vak-
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cinos kainos, proporcingai vienam gyventojui tenkančioms pajamoms. Europos investicijų bankas 
padėjo Gavi skiepijimo programai suteikęs 200 mln. USD garantinę priemonę. 

Ligoninių veiklos palaikymas

Kaip klimato kaita susijusi su ligoninėmis? Daugiau negu galbūt manote. 
Viena vertus, ligoninėse žmonės gydomi nuo ligų, kurias sukėlė klimato 
kaita. Kita vertus, jos pačios prisideda prie klimato kaitos.

Klimato krizė veikia visuomenės sveikatą ir sveikatos priežiūrą. Ligoni-
nėms tenka atlaikyti paslaugų teikimo trikdžius ir laikiną evakuaciją dėl 
karščio bangų, gaisrų gamtoje, sausrų ir potvynių. Visame pasaulyje 
gydytojai ir slaugytojai turi numatyti naujų ligų atsiradimą ir būti pasi-
rengę jas gydyti.

Daugumoje sveikatos priežiūros įstaigų naudojama infrastruktūra nėra 
nekenkianti klimatui. Ligoninėje susidaro dideli kiekiai medicininių 
atliekų, daug elektros energijos vartojama ventiliacijai, šildymui, vėsini-
mui, apšvietimui ir prietaisams. Kai kurios ligoninės imasi priemonių kenkimo klimatui rodikliui 
mažinti.

Klinikinis centras Rijekoje (Kroatija) išsimėtęs 60-yje senų pastatų trijose miesto vietose, todėl grei-
tosios medicinos pagalbos komandoms tenka važinėti pirmyn atgal intensyvaus eismo gatvėmis. 
Ligoninė aptarnauja 600 000 gyventojų aplink Rijeką ir šimtus tūkstančių atostogautojų.

2019 m. pradėtas statyti naujas šiuolaikiškas ligoninės pastatas. Nuo šiol visa veikla bus sutelkta vie-
noje vietoje. Pagal projektą bus atnaujinama ir įrengiama nauja moderni paslaugų infrastruktūra, 
įskaitant šiluminės energijos bloką, virtuvę ir automobilių stovėjimo aikšteles. Tikimasi, kad nauja-
jame pastate elektros suvartojimas sumažės 40 proc., dujų – 50 proc., bus sutaupoma 30 proc. van-
dens. Naujagimiai nebus vežiojami į skirtingus pastatus, vienas nuo kito nutolusius maždaug 9 km. 
Jie bus patogiai pernešami iš vieno kabineto į kitą. 2019 m. ligoninė gavo 50 mln. EUR EIB paskolą, 
jai buvo suteiktos Europos investavimo konsultacijų centro konsultacijos.

Visuminis požiūris į investavimą 

Norėdami sustiprinti sveikatą paprastai galvojame apie subalansuotą mitybą, naujus vaistus ir pre-
paratus. Mintis apie mus supančio pasaulio kokybę greičiausiai topteli ne iš karto. Prancūzijos inves-
ticijų fondas Eiffel Essentiel padeda verslo įmonėms atsinaujinančiųjų energijos išteklių, tvaraus 
žemės ūkio ir... sveikatos priežiūros srityse.

Jeigu projekto trukmė iki 15 metų, fondas aprūpins inovatyvias įmones ilgalaikiu augimo kapitalu. 
Eiffel Investment grupės valdantysis direktorius Fabrice’as Dumonteilas teigia, kad inovatyvioms ben-
drovėms, parengiančioms ambicingus industrinius investavimo projektus, augti ir vystytis reikia 
laiko. Fondas planuoja remti 20 įmonių. Tarp pirmųjų galimų investicijų numatyta ir žemės ūkio 
produktų bendrovė, kurios specializacija – tam tikrų ligų gydymas.

Pradiniame investavimo etape Eiffel Essentiel pritrauks 200–250 mln. EUR, o numatomas fondo dydis 
– 400 mln. EUR. Europos investicijų bankas įneš 80 mln. EUR iš Europos strateginių investicijų fondo.

„ Kas dvi minutės 
nuo maliarijos 
miršta vaikas. 

Būtina pakeisti šį 
status quo. “

Anna Lynch,  
EIB sveikatos priežiūros ekspertė

SVEIKATA IR KLIMATAS
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APETITAS IR KLIMATO 
POLITIKA

Y ra daug būdų keisti kultūrų auginimo ar maisto gaminimo būdus, kad padėtume klimatui. Kar-
tais tiems pokyčiams reikia aukštųjų dirbtinio intelekto technologijų prabangiose restoranų 

virtuvėse. Kartais užtenka naujo būdo nedideliems kavos ūkiams organizuoti Amazonės miškuose.

Puikus technonologinio kovos su klimato kaita būdo pavyzdys yra prietaisas, pavadintas Winnow 
Vision. Jis, pasitelkdamas mašininį matymą ir dirbtinį intelektą, stebi išmetamo maisto kiekį  ir paren-
gia ataskaitą, kurią restoranai gali naudoti siekdami sumažinti atliekas.

Winnow sistema nufotografuoja restoranų išmetamą maistą. Pagal šiuos vaizdus mašina mokosi 
atpažinti tai, kas išmetama, daug tiksliau negu žmonės.

„Komercinėse virtuvėse susidaro 20-25 proc. atliekų, – pasakoja vienas iš Winnow kūrėjų Kevi-
nas Duffy’is. – Maisto atliekų stebėjimas naudojant Winnow dirbtinį intelektą toks paprastas ir tiks-
lus, kad turėtų tapti įprastas kiekvienoje komercinėje virtuvėje.“

Virtuvė – ne vienintelė vieta, kur maistas virsta atliekomis. Skaičiuojama, kad atliekomis virsta 
trečdalis pasaulio maisto. Jungtinių Tautų duomenimis, ištekliai, naudojami šiam išmetamam 
maistui pagaminti, atitinka 3,3 mlrd. tonų anglies dioksido teršalų.

Pirmasis Winnow maisto atliekų stebėjimo produktas buvo rankinis prietaisas, pavadintas Waste 
Monitor (Atliekų stebėjimo priemonė). Kasdienės šio prietaiso ataskaitos padeda virtuvėms priimti 
išmanesnius sprendimus ir sutaupyti iki pusės maisto, kuris antraip būtų išmetamas. Bendrovė, 
kurios tyrimo biurai įsikūrę Kluže (Rumunija), teigia, jog jos antros kartos produkte Winnow Vision 
integruotas mašininis matymas ir dirbtinis intelektas, siekiant dar labiau sumažinti atliekų kiekį. 
Ilgainiui Winnow Vision darėsi vis išmanesnis ir galiausiai tapo visiškai automatizuotas – kuo tiksliau-
sią informaciją virtuvei suteikia be jokio virtuvės darbuotojų indėlio.

„Tai mašininio mokymosi technologija, – sako Maria Lundqvist, Europos investicijų banko ekono-
mistė. – Kuo daugiau ją naudoji, tuo ji efektyvesnė.“

Kad galėtų samdyti daugiau darbuotojų ir tobulinti savo technologiją, pernai Winnow pasirašė 
7,5 mln. EUR paskolos sutartį su Europos investicijų banku.

Restoranai ir ūkiai pripažįsta, kad dirbtinis intelektas ir investiciniai fondai 
gali jiems padėti padaryti pasaulį tvaresnį.
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Investicijos į žemės apsaugą

Maistas gali turėti didelį poveikį klimatui. Kaip ir mūsų elgesys su žeme, kurioje jis auginamas.

Dideli Amzonės miškų plotai buvo iškirsti ir išvalyti ūkių reikmėms. Peru stengiasi pakeisti šią ten-
denciją švietimu ir investicijomis. Šalyje siekiama atkurti 3,2 mln. ha nualintos žemės.

Pasak Jungtinių Tautų, pasaulyje nualinta apie 30 proc. žemės ir kasmet nualinama dar apie 
12 mln. ha derlingos žemės – maždaug Graikijos dydžio plotas. Tai vyksta todėl, kad žmonės išnau-
doja žemę, nepakankamai investuodami į jos apsaugą.

Teigiamų pokyčių pavyzdžiu Peru gali būti Uktubamba, šiaurinė provincija, kurioje šimtai kavos 
augintojų susijungė, kad gautų paskolų ir specialių konsultacijų, kaip atkurti nualintą žemę ir pada-
ryti ją našesnę. Vienos provincijos kooperatyvas išmoko nauju būdu sodinti medžius, kad būtų suku-
riama paunksmė kavamedžių sodinukams. Šis būdas reguliuoja plantacijų temperatūrą, didina der-
lių ir padeda palaikyti žemės produktyvumą.

Ūkininkai gauna paramą iš Ecotierra, Kanados bendrovės, rengiančios agromiškininkystės projektus 
visame pasaulyje. Europos investicijų bankas padėjo bendrovei Ecotierra investuodamas į Žemės 
degradacijos neutralizavimo fondą, Jungtinių Tautų sukurtą investicinę priemonę, skirtą nualintai 
žemei gaivinti visame pasaulyje. Fondui vadovauja prancūzų investicijų valdymo įmonė Mirova.

Europos investicijų bankas sutiko 2019 m. investuoti į Žemės degradacijos neutralizavimo fondą iki 
45 mln. USD, o Liuksemburgo vyriausybė įkeitė 5 mln. USD. Fondas pritraukė pusę planuotos 
300 mln. USD sumos.

Martinas Bergas, Europos investicijų banko Aplinkos ir klimato politikos skyriaus vadovas, teigia, jog  
fondui sėkmingai veikti ir pritraukti privačių investuotojų labai padėjo EIB ir Liuksemburgo investi-
cijos. Anot jo, dėl Banko dalyvavimo šis fondas tapo daug patrauklesnis rizikos vengiantiems 
investuotojams.

„ Tai yra mašininio mokymosi 
technologija. Kuo daugiau ją  

naudoji, tuo ji efektyvesnė. “
Maria Lundqvist, EIB ekonomistė

DIRBTINIS INTELEKTAS VIRTUVĖJE
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GEROSIOS BAKTERIJOS IR 
TĄSI MOCARELA

J ei nebūtų taikomos pasėlių apsaugos priemonės, įskaitant pesticidus, daugiau kaip pusę pasau-
lio pasėlių prarastume dėl vabzdžių, ligų ir piktžolių. ES direktyva dėl tausiojo pesticidų naudo-

jimo skatina integruotą kenkėjų kontrolę ir palaiko alternatyvius kenkėjų kontrolės metodus, siekiant 
mažinti žemės ūkio produktyvumui palaikyti reikalingų sintetinių pesticidų ir trąšų naudojimą.

Taigi ūkininkai visada ieško veiksmingų alternatyvų įprastiems pesticidams. CHR Hansen sukūrė 
biologinių kenkėjų kontrolės ir biologinių stimuliantų sprendimus, skatinančius  natūralius augalų 
gynybos mechanizmus, stiprinančius šaknų sistemą ir padedančius pasėliams atlaikyti stresą, kurį 
sukelia išorės veiksniai, pavyzdžiui, sausros ir kenkėjai. Pasėlius apdorojant šios Danijos bendrovės 
sukurtais produktais galima tikėtis iki 10 proc. didesnio derliaus. „Vietoje chemikalų naudojame 
gerąsias bakterijas, – aiškina Camilla Lercke, bendrovės CHR Hansen ryšių su žiniasklaida vadovė. – 
Taip sumažiname žemės ūkio ekosistemos cheminę taršą dirvožemyje ir požeminiuose 
vandenyse.“

Biologiniai pasėlių apsaugos sprendimai buvo vystomi per praėjusius penkerius metus. 
Sumažindami chemikalų poreikį jie turi galimybę iš esmės pakeisti žemės ūkį. Be to, jie gali 
sumažinti maisto atliekų kiekį, o tai savo ruožtu mažina taršą šiltnamio efektą sukeliančiomis dujo-
mis, susidarančiomis dėl žemės ūkio gamybos. Pavyzdžiui, CHR Hansen pradeda naudoti „gerąsias 
bakterijas“ kultūrose, padedančiose ilgiau išlaikyti šviežius pieno produktus, o jogurto atliekas 
sumažinti 30 proc. Paprastai išmetama 70 proc. visų salotų, o naudojant bendrovės bakterijas salo-
tos tinkamos vartoti dar 5 dienas.

Bendrovė CHR Hansen sukūrė biologinių sprendimų cukranendrių, kukurūzų ir sojos, taip pat vyno 
ir alaus pramonei. Be to, ji gamina pašarų papildus, kurių sudėtyje yra gerųjų bakterijų – probiotikų, 
kad gyvuliai būtų sveikesni. „Kaip ir jogurtas, gerosios bakterijos padeda palaikyti sveiką virškina-
mąjį traktą, – teigia C. Lercke. – Gyvuliams duodami probiotikai užtikrina natūralesnį virškinimą, 
mažėja antibiotikų poreikis.“

Inovacijos didelei paklausai tenkinti

Žemės ūkis patiria didžiulį spaudimą gaminti daugiau – ir sveikesnio – maisto, o kartu 
mažinti poveikį aplinkai. Numatoma, jog iki 2050 m. pasaulyje gyvens 9,8 mlrd. žmonių, todėl 
maisto gamyba, kad patenkintų ateities poreikius, turės didėti ne mažiau kaip 30 proc. Reikės išlai-
kyti subtilią pusiausvyrą tarp to, kaip išsaugoti paskutinius pasaulio gamtinius išteklius, ir pagaminti 
pakankamai kokybiško maisto už prieinamą kainą.

Ūkininkavimo sektorius susiduria su dideliu gamybos didinimo poreikiu. 
Kaip tai darant apsaugoti aplinką?
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Tokiai paklausai tenkinti žemės ūkyje pasitelkiamos inovacijos. Augalų selekcijos, sintetinių 
trąšų ir pesticidų gamybos pažanga sukūrė pastovios ir patikimos maisto gamybos pagrindus. Dabar 
žemės ūkio sektorius bando pakeisti dalį ar net visas šias priemones, užtikrindamas sinergiją su esa-
momis gamtos sistemomis, biologine kenkėjų kontrole ir augalų sveikatos stiprinimo priemonėmis.

Be to, žemės ūkio tyrėjai kuria skaitmenines platformas, kurios ūkininkams parodo geriausias pašarų, 
trąšų ir įrangos kainas,  žemės ūkyje išskiriamus teršalus paverčia švariomis biodujomis arba gamina 
mocarelą iš žole šeriamų karvių pieno. 2019 m. EIB pasirašė 120 mln. EUR paskolos sutartį su CHR 
Hansen moksliniams tyrimams ir plėtrai remti. Įgyvendindamos šias inovacijas bendrovės deda 
pastangas, kad tokios naujos iniciatyvos suteiktų verslui potencialo.

Skaitmeninis kooperatyvas

Prancūzijoje ir daugumoje kitų Vakarų Europos valstybių žemdirbiai nuo seno parduodavo savo pro-
dukciją vietos kooperatyvams, o šie savo ruožtu juos aprūpindavo ūkininkavimui reikalingomis pre-
kėmis, pavyzdžiui, trąšomis, sėklomis ir pesticidais. Prekybos agentai surinkdavo ūkininkų užsaky-
mus ir prekes pristatydavo į artimiausią bokštinį aruodą, kuriame dažnai būdavo ir paskirstymo 
sandėliai. Šie surinkimo punktai buvo vietos žemdirbių bendruomenės centras.

Ilgainiui kooperatyvai jungėsi ir didėjo. Galiausiai jie prarado lankstumą, efektyvumą ir jautrumą 
žemdirbių bendruomenės poreikiams. Naujoji ūkininkų karta, turinti geresnį skaitmeninį išsilavinimą 
ir ne tokia ištikima kooperatyvo dvasiai, ieško alternatyvų. Ir ta alternatyva dažnai tampa skaitme-
ninė rinka.

„Ūkininkai vis aktyviau naudojasi skaitmeninėmis technologijomis, – pasakoja Antoine’as Pajotas, EIB 
žemės ūkio ir kaimo plėtros inžinierius. – Šiais laikais jie turi išmaniuosius telefonus ir nori žinoti kai-
nas tikruoju laiku. Jie nori pirkti už geriausią kainą geriausiu momentu.“

Vienas iš didžiausių prancūzų kooperatyvų Invivo Group tenkina ūkininkų poreikius per skaitme-
ninę platformą, kurioje galima pirkti produktus ir medžiagas internetu ir greitai palyginti kainas. Šia 
platforma galės naudotis dauguma kooperatyvo Invivo narių. Tai bandymas apsaugoti kooperatyvo 
rinkos dalį nuo didžiųjų technologijų kompanijų, kaip Alibaba ir Amazon, kurios po truputį veržiasi į 
žemės ūkio tiekimo rinką kitose pasaulio dalyse ir paleidžia tokias skaitmenines platformas, kaip 
Agrileader ar Agriconomie, kurios jau konkuruoja su kooperatyvais.

„ Ūkininkai vis labiau naudojasi skaitmeninėmis technologijomis. “
Antoine Pajot, EIB žemės ūkio ir kaimo plėtros inžinierius

ŽEMĖS ŪKIS IR KLIMATAS
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Europos investicijų bankas suteikė 37,5 mln. EUR Invivo projektui, kurio vertė 75 mln. EUR, finansuoti, 
kad būtų sukurta skaitmeninė platforma Aladin.farm ir ūkių valdymo programinė įranga. Paskolą 
leido suteikti Europos strateginių investicijų fondo garantija. Aladin pranašumas – jau turimas plati-
nimo tinklas su sandėliais 10 km spinduliu nuo visų kooperatyvo ūkių. Pridėkite stiprų ryšį su ūkinin-
kais ir teikiamas konsultacijas ir pamatysite, kad Aladin kooperatyvo nariams gali teikti individualius 
pasiūlymus. A. Pajotas teigia, kad Invivo strateginis tikslas – „padėti ūkininkams naudotis skaitmeni-
nėmis technologijomis, kartu išlaikant savo rinkos dalį ir siūlant naujas skaitmenines paslaugas, 
tokias kaip tinklaraščiai ar konsultacijos.“

Invivo patronuojamoji skaitmeninių paslaugų įmonė SMAG siūlo debesų technologija grindžiamą 
programinę įrangą, pavadintą Agreo ir Atland. Ji padeda ūkininkams sekti duomenis apie pasėlių 
augimą, gyvulių veislininkystę ir vyno gamybą, atitinkančią reguliavimo ir aplinkos standartus. 
SMAG projektas padidins programinės įrangos IT mobilumą ir sudarys galimybes gauti ir naudoti 
duomenis, kad ūkininkai galėtų priimti sprendimus, turėdami visą informaciją.

Invivo projektai yra dalis trečiosios žaliosios revoliucijos – naujausių technologijų, tokių 
kaip dirbtinis intelektas, robotika, blokų grandinė ir didelio našumo kompiuterija, 
panaudojimo žemės ūkio pertvarkai – dalis, iš esmės padidinanti žemės ūkio efektyvumą ir tva-
rumą. Ši revoliucija ypač svarbi Europos žemės ūkio sektoriui, vienam iš svarbiausių maisto gamin-
tojų pasaulyje ir reikšmingam darbdaviui.

Mažina taršą, didina pajamas 

Europos ūkininkus spaudžia arši tarptautinė konkurencija dėl žaliavų. Jiems reikia prisitaikyti prie 
klimato kaitos ir (Europoje) prie mažesnių tiesioginių subsidijų. Siekdami tai kompensuoti, jie didina 
pajamas iš naujų, didesnį pelną duodančių produktų ar šalutinio verslo, neturinčio nieko bendro su 
maisto gamyba.

„Kiekvienas ūkininkas nuolat mąsto: palaikyti esamam lygyje ar toliau didinti pajamas diversifikuo-
jant veiklą, – sako Sebastienas Collotas, EIB bioekonomikos specialistas. – Yra poreikis pereiti nuo 
dabartinės žaliavomis grindžiamos gamybos prie tvaresnio modelio.“

Vienas iš tokių alternatyvių pajamų šaltinių yra biodujos. Biodujų jėgainėse organinės atliekos, kaip 
antai mėšlas, augalų ir maisto šalutiniai produktai ir net nuotekos, paverčiamos organinėmis trąšo-
mis ir biometano dujomis švariai energijai gaminti. Biometanas gali būti nukreipiamas į elektros tin-
klą arba panaudojamas ūkyje elektrifikuoti ar šildyti daržovių ir vaisių šiltnamius. Biodujų jėgainės 
prisideda prie priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo ir energijos tiekimo patikimumo, 
papildo pajamas iš žemės ūkio, skatina regioninę ir kaimo plėtrą ir kuria darbo vietas. Be to, jos 
padeda ūkiams kompensuoti savo pačių taršą. Europoje žemės ūkiui tenka 9,58 proc. visos šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų taršos, susijusios su žmogaus veikla.

„ Kiekvienas ūkininkas nuolat mąsto: palaikyti 
esamam lygyje ar toliau didinti pajamas 
diversifikuojant veiklą. “
Sebastien Collot, EIB bioekonomikos specialistas

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Greenhouse_gas_emissions,_analysis_by_source_sector,_EU-28,_1990_and_2016_(Percentage_of_total).png&oldid=390740
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Greenhouse_gas_emissions,_analysis_by_source_sector,_EU-28,_1990_and_2016_(Percentage_of_total).png&oldid=390740
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„ Mūsų ūkininkai puikiai supranta  
aplinkosaugos reikalavimus. “

Ray O'Connell, Carbery grupės kontrolierius ir iždininkas

Tačiau biodujų jėgainės brangios. Reikalingų investicijų dydis svyruoja nuo 2 mln. EUR iki 
10 mln. EUR, todėl dauguma jėgainių priklauso akcinėms bendrovėms, kurias sudaro keli ūkiai. Inves-
ticijų mastas ir rūšis ūkininkams ypač rizikinga. „Kalbame apie investicijas, kurių vertė dažnai 
beveik tokia pati arba dar didesnė už jų ūkio vertę“, – teigia S. Collotas. Be to, biodujų jėgai-
nėms reikia nuolatinės priežiūros, jose jau užprogramuota veiklos rizika. S. Colloto teigimu, biodujų 
projektai apima atidžią biologinių ir cheminių procesų stebėseną dieną naktį.

Norėdamas padėti ūkininkams imtis biodujų ar kitų klimato iniciatyvų, pavyzdžiui, įsirengti saulės 
baterijų plokštes, Europos investicijų bankas investuoja į dvi Prancūzijos banko Credit Agricole teikia-
mas kreditavimo priemones: 75 mln. EUR programą, skirtą jauniesiems ūkininkams iki 41 metų, ir 
kitą 20 mln. EUR programą klimato ir biologinės įvairovės projektams remti.

Tąsi mocarela 

Kaimiškas airiškos karvės gyvenimas iki šiol nebuvo pasiekęs tokios pasaulinės reikšmės.

Airijos pienininkystės kooperatyvas Carbery, turintis daugiau kaip 1 200 narių, yra didžiausias natū-
ralaus čederio sūrio gamintojas. Daugiau kaip 60 proc. savo produkcijos bendrovė eksportuodavo į 
Jungtinę Karalystę, bet Brexit‘o šešėlis privertė iš naujo apgalvoti rizikos veiksnius. Carbery 
nusprendė plėsti savo sūrių portfelį, atidarydama naują Azijos rinkai skirtos mocarelos, naudojamos 
kepant picas, gamybos liniją. 2019 m. pasirašyta 35 mln. EUR paskolos sutartis su EIB padeda įgyven-
dinti šią idėją.

„Mocarelos sūrio rinka – viena iš greičiausiai augančių pasaulyje, – pažymi Ray’us O’Connellis,  
Carbery grupės kontrolierius ir iždininkas. – Rimtai įvertinome įvairius variantus, ir mocarela mums 
labai tiko.“

„Kinai mėgsta ištęsti mocarelą – nemažiau kaip 50 cm. Jie organizuoja mocarelos tempimo varžybas 
ir dalijasi varžybų nuotraukomis socialiniuose tinkluose, – pasakoja R. O’Connellis. – Carbery mocare-
los sūris gaminamas turint galvoje šį tąsumo poreikį.

Be to, atsižvelgiama į tvarumą. „Mūsų ūkininkai puikiai supranta aplinkosaugos reikalavimus ir daug 
dėmesio skiria tvarumui tiek iš ekologinės, tiek iš finansinės perspektyvos, – teigia R. O‘Connellis. 
Carbery, nuolat bendradarbiaudama su ūkininkais, kuria geriausios patirties metodikas, kad padėtų 
jiems toliau mažinti anglies dioksido taršą.

https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20190035
https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20190036
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Pertvarkos, pagalba persitvarkantiems 
regionams – mums pažįstami dalykai. Taigi 
dedame dar daugiau pastangų. Mūsų pareiga 
dirbant su Teisingos pertvarkos fondu – 
miestų ir regionų parengtus pertvarkų planus 
paversti investicinėmis programomis. Šiame 
darbe Europos investicijų bankui, Investavimo 
konsultacijų centrui ir mūsų Projektų 
direktoratui tenka aiškus vaidmuo – 
konsultuoti regionus, kaip jie galėtų 
(remiantis jų pertvarkos planais ir strategija) 
gauti savo planams investicijų.

Leonard Reinard, EIB Projektų direktorato 
Regioninės plėtros skyriaus vadovas

Tuose regionuose, kur reikės daugiau pastangų 
negu kitur, remsime žmones ir įmones per tikslinį 
Teisingos pertvarkos mechanizmą... Tai pasiekti 
mums padės mūsų patikimas partneris, Europos 
investicijų bankas.

Ursula von der Leyen, Europos Komisijos pirmininkė

Mums svarbiausia bus padėti šalims, 
pereinančioms prie mažo anglies dioksido 
kiekio ekonomikos, ir kartu užtikrinti tvarų 
ekonominį sanglaudos regionų vystymą. 
Padedami InvestEU ir Teisingos pertvarkos 
fondo, tikimės parengti patrauklias 
finansavimo sąlygas, kuriomis galės 
pasinaudoti regionai, patyrę didžiausią 
pertvarkos poveikį, ir padėti tiems regionams 
susidoroti su socialinėmis problemomis. 
Išsiaiškinsime kovos su klimato kaita lyderius 
ir juos remsime konsultacijomis ir 
finansavimu. 

Anita Fuerstenberg-Lucius, EIB Operacijų 
direktorato Operacijų Vidurio ir Pietryčių 
Europoje departamento direktorė

Klimatas yra žmonijos gyvenimą palaikanti 
sistema. Banko klimato politikos veiksmai 
vandenynų, vandens ir bioekonomikos srityse ir 
mūsų gyvenamųjų vietų miestuose ir 
regionuose vystymas turi vieną tikslą – 
išsaugoti tą gyvenimą palaikančią sistemą ir 
gerinti mūsų visų gyvenimo kokybę. Galų gale 
tai ir yra gyvenimo pagrindai. Kad miestai būtų 
tvaresni, planuojame remti žaliosios statybos 
plėtrą ir diegti integruotos klimato politikos 
požiūrį Europoje ir visame pasaulyje. Žvelgiant į 
platesnį teritorinį vystymą, ypač daug dėmesio 
skirsime regionams, kurie iki šiol yra labiausiai 
priklausomi nuo iškastinio kuro darbo vietų ir 
ekonominės veiklos požiūriu. Vandens 
sektoriuje, manau, išskirtinis dėmesys teks 
prisitaikymui prie klimato kaitos, ypač dėl 
išaugusio vandens trūkumo ir pakrančių 
apsaugos. Žemės ūkio sektoriuje taip pat 
matome didelį potencialą plečiant paramą 
investicijoms į aplinkos tvarumą ir klimato 
politiką. Tai ypač svarbu kredito linijoms , 
suteikiamoms per finansų tarpininkus 
mažosioms ir vidutinėms verslo įmonėms, taip 
pat ūkiams finansuoti.

Werner Schmidt, EIB Projektų direktorato Aplinkos 
ir tvarios teritorijų plėtros departamento 
direktorius

ŽALIOJI GIJA

Ekonomikai žalėjant ir švarėjant Europos investicijų bankas siekia už- 
tikrinti, kad niekas neliktų nuošaly.

SOCIALINIAI BALSAI
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Per pastaruosius penkerius metus buvo 
patvirtintas daugiau kaip 180 didžiausių 
investicijų finansavimas remiant JASPERS: 
bendra investicijų sąnaudų suma – 58 mlrd. EUR, 
o ES dotacijų – 31 mlrd. EUR. Pusė šių investicijų 
prisidėjo prie klimato politikos įgyvendinimo, 
daugiau kaip 20 proc. buvo skirta tiesiogiai šiam 
tikslui. Ir toliau remsime ir gilinsime savo darbą, 
kad padėtume ES regionams įgyvendinti 
ambicijas, susijusias su klimatu. Teiksime 
konsultacijas, skatindami planuojamas ir 
integruotas strategijas, programas ir būsimus 
projektus, pavyzdžiui, angliakasybos ir į 
Teisingos pertvarkos programą patenkančiuose 
regionuose. Tikimės, kad mūsų darbas sulauks 
dar didesnės paramos vietos lygiu siekiant 
skatinti nuoseklius ir integruotus klimato ir 
pertvarkos projektus. Kuriant vertę žmonėms ir 
skatinant žalesnės ES idėjas labai svarbų 
vaidmenį vaidins ir tokie sektoriai kaip 
švietimas, moksliniai tyrimai ir inovacijos 
(įskaitant inovatyvius sprendimus, pavyzdžiui, 
žiedinė ekonomika ir socialinės inovacijos). Savo 
darbo metodus pritaikysime taip, kad jie 
geriausiai padėtų siekti ES ir Banko klimato 
politikos tikslų vietose.

Eugenia Kazamaki Ottersten, EIB JASPERS 
išmaniosios plėtros skyriaus vadovė

Perėjimas prie mažo anglies dioksido kiekio, 
atsparios klimato poveikiui plėtros Maroke, 
kaip ir kitose Viduržemio jūros regiono šalyse, 
yra milžiniškas institucinis ir finansinis iššūkis. 
Reikia pakeisti visą reguliavimo sistemą, kad 
ji būtų palankesnė klimatui, sutelkti 
finansinius išteklius ir teikti rimtą pagalbą 
techniniams pajėgumams stiprinti. Kartu su 
Europos Komisija EIB techniniu lygiu stiprins 
dialogą su vietos valdžios įstaigomis ir 
parengs Europoje taikomo žaliojo 
finansavimo geriausios praktikos ir praktinės 
patirties perdavimo veiksmų planą. Svarbu 
išlaikyti pusiausvyrą tarp mūsų investicijų ir 
politinės paramos, kurią teikia ES, siekdama 
užtikrinti, kad būtų nenukrypstamai 
įgyvendinamas Europos žaliasis kursas už ES 
ribų.

Anna Barone, EIB Maroko biuro vadovė

Planuojame teikti tikslinę paramą kelioms pramonės šakoms įgyvendinant žaliąją, 
arba energetikos, pertvarką teikdami tarpines paskolas. Komerciniai bankai kuria 
produktus, skirtus paremti investicijoms į bendroves, dirbančias sektoriuose, 
kuriuos labiausiai paveikė žalioji, arba energetikos, pertvarka, pavyzdžiui, 
automobilių, plieno ir plastiko. Matome ir augančią skaitmeninių technologijų 
taikymo tendenciją, ypač žemės ūkio srityje, – tai daro tiesioginį poveikį klimato 
kaitos švelninimui. Ieškome galimybių atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir 
energijos vartojimo efektyvumo srityse, kur potencialiai daugiau (tinkamai 
sušvelnintos) rizikos.

Miguel Morgado, EIB Operacijų direktorato Skolinimo Adrijos jūros regione departamento 
direktorius
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PASTOGĖ IR KLIMATAS

N amai yra pagrindinis poreikis, bet daug europiečių neranda padorios vietos gyventi už priei-
namą kainą. Akivaizdu, kad tai – socialinė problema. Gal nustebsite, bet ji taip pat prisideda 

prie globalinio atšilimo.

Daugelyje Europos miesto vietovių, kur gyvena 70 proc. gyventojų, labai trūksta gerų, energiją tau-
sojančių būstų. Tai smukdo daugybės žmonių gyvenimo kokybę, ypač tų, kurie įstengia įsigyti būstą 
tik toli nuo savo darbo vietos. O kai šie žmonės važiuoja ilgą atstumą automobiliu ir naudoja daug 
iškastinio kuro, tai kenkia ir klimatui. Negalima pamiršti ir energijos vartojimo pačiuose miestuose. 
Namai ir pastatai, ypač seni, pralaidūs, yra vieni iš didžiausių energijos vartotojų.

Didelės pastangos, susijusios su būstu ir energija

Kai žmonės neranda tinkamo būsto, didėja socialinė atskirtis Europos bendruomenėse. Tai sukelia ir 
visuomenės sveikatos problemas, blogina saugumą viešose vietose, didina darbuotojų trūkumą 
miestų centre ir mažina darbo rinkos efektyvumą. Pavyzdžiui, Airijoje tūkstančiai žmonių laukia 
eilėse geresnio būsto. Prancūzijos medicinos slaugytojams sunku rasti gyvenamąją vietą už priei-
namą kainą Paryžiaus centre.

Būsto ir energijos iššūkis yra kolosalus. Beveik pusė visų gyvenamųjų pastatų Europoje buvo pasta-
tyti iki 1970 metų, kai pasirenkant medžiagas, standartus ir statybos metodus nereikėjo galvoti, kiek 
bus suvartojama energijos. Europos Komisija suskaičiavo, jog norint pasiekti Europos klimato politi-
kos tikslus reikia, kad būtų padidintas energijos vartojimo efektyvumas 75 proc. pastatų ir būstų.

„Aprūpinti žmones būstu yra pagrindinis mūsų socialinio būsto projektų tikslas, o jeigu šis tikslas 
įgyvendinamas ir didinant energijos vartojimo efektyvumą, tai yra didelis pliusas, – sako Gerry 
Muscatas, vadovaujantis Banko Miestų plėtros skyriui. – Daugybė būsto projektų, kuriuose dalyvau-
jame, padeda ir žmonėms, ir klimatui.“

Didelį poveikį daro net toks paprastas dalykas kaip lempučių pakeitimas. Austrijos apšvietimo ben-
drovė Zumtobel Group intensyviai vykdo efektyvesnio apšvietimo ir šviesos valdymo, užtikrinan-
čio, kad apšvietimo sistemos būtų naudojamos tik tada, kai jų reikia, tyrimus. 2019 m. pradžioje Euro-
pos investicijų bankas patvirtino antrąją dviejų 40 mln. EUR paskolų dalį, kad bendrovė galėtų 
išplėsti tyrimus ir labiau susieti apšvietimą su skaitmeninėmis paslaugomis.

Nuomojamo būsto trūkumas miestams augant

Švedijoje ir Lenkijoje vidutinio dydžio miestų augimas dramatiškai didina ekonominio būsto 
paklausą. Švedija šią problemą sprendžia, statydama tūkstančius nebrangių būstų nuomai. 2019 m. 

Kai žmonės negali sau leisti gyventi arčiau darbovietės, kenčia jų gyvenimo 
kokybė. Taip pat ir klimatas. Pristatome kelis projektus, kurių tikslas – 
sudaryti sąlygas atsisakyti ilgų kelionių į darbą, kurių metu išmetama daug 
anglies dioksido ir sveikatai kenksmingų teršalų.
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rugsėjo mėn. Europos investicijų bankas patvirtino beveik 300 mln. EUR paskolą ir taip parėmė 
švedų planus pereiti prie beveik nulinio energijos vartojimo taikant aukščiausius efektyvumo 
standartus. 

Daug Poznanės (miestas centrinėje Lenkijos dalyje) gyventojų nepatenka į miesto remiamą sociali-
nio būsto eilę, nes jų pajamos per didelės, bet taip pat negali įsigyti būsto rinkoje, nes per mažas jų 
kreditingumo reitingas. Miestas ir vietinė namų statybos bendrovė  pradėjo šiems gyventojams 
skirtą projektą, kuriame yra ir dienos priežiūros centras, vaikų darželis, vaikų žaidimų aikštelės ir 
automobilių aikštelės su vietomis neįgaliesiems. Šiame naujame rajone planuojama pastatyti 
1 000 butų. Europos investicijų bankas projektui suteikė 34 mln. EUR paskolą.

„Mūsų tikslas – paversti Poznanę patraukliu centru, kurį įvairių pajamų žmonės vadintų namais, len-
gvai pasiektų savo darbo vietą ir naudotųsi šiuolaikinėmis ekologiškomis savivaldybės paslaugomis“, 
– sako miesto tarybos pirmininkas  Grzegorzas Ganowiczius.

Be to, 2019 m. Lenkijoje Bankas sudarė 19 mln. EUR sandorį su BNP Paribas Bank Polska dėl ener-
gijos vartojimo efektyvumo gerinimo jau esamuose namuose. Lenkijos bankas panaudos pinigus 
teikdamas paskolas ūkininkams ir būsto savininkams, kad jie įsirengtų saulės baterijų plokštes. Šie 
pinigai taip pat padės būsto asociacijoms gerinti energijos vartojimo efektyvumą.

Prancūzijoje rasti būstą už prieinamą kainą ypač sunku jauniems specialistams. Šalis sprendžia šią 
problemą statydama namus žmonėms, kurie neatitinka paramos būstui gavėjo statuso. Bankas 
investavo 1,3 mlrd. EUR į ekonominio būsto projektus šalyje, kad būtų pastatyta apie 27 800 butų.

Didelė naujų namų paklausa Afrikoje

Kaip ir viskas, ką daro Bankas, taip ir darbas dėl socialinio būsto ir būsto už prieinamą kainą neapsi-
riboja Europa. Afrikoje ir visame pasaulyje EIB projektai padeda statyti namus, kuriuose ne tik geriau 
gyventi, bet ir suvartojama mažiau energijos. Tai svarbu, nes galų gale iki 2055 m. Afrikos miestuose 
gyvens 765 mln. naujų gyventojų, sukursiančių didžiulę būsto už prieinamą kainą paklausą.

Europos investicijų bankas investavo beveik 20 mln. USD į nemažai ekologiško būsto už prieinamą 
kainą projektų Namibijoje ir Botsvanoje. Numatoma, kad šiuose namuose vandens ir elektros sąskai-
tos bus 20 proc. mažesnės.

„Mūsų galutinis tikslas – pasiūlyti gerą gyvenimo kokybę daliai žmonių, kurie iki šiol tų paslaugų 
negavo, – pažymi Cathalas Conaty, EIB remiamo fondo International Housing Solutions II, siekian-
čio pritraukti lėšų namų statybos projektams Namibijoje ir Botsvanoje, vykdantysis direktorius. 

SOCIALINIS BŪSTAS

„ Daugybė būsto projektų, kuriuose dalyvaujame, 
padeda ir žmonėms, ir klimatui. “

Gerry Muscat, EIB Miestų plėtros skyriaus vadovas
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SANGLAUDA IR 
KŪRYBIŠKUMAS

J eigu diena iš dienos vargstate, kad seno miesto rajono šildymo sistema tiesiog veiktų, sunku 
kurti planus, kuriuose būtų atsižvelgiama į ES energetikos politikos pokyčius. Todėl Rumunijos 

vakaruose esantis miestas Oradėja kreipėsi į specialų Europos investicijų banko padalinį pagalbos 
dėl perėjimo prie švaresnės energijos. „Sunku pro medžius pamatyti mišką, – teigia Ioanas Maghia-
ras, Oradėjos savivaldybės Planavimo skyriaus vadovas. – Reikėjo ieškoti kūrybinių sprendimų aukš-
tesniame lygyje.“

2019 m. Banko Projektų konsultavimo paramos centras pateikė aštuonių mėnesių studiją, kurios 
rekomendacijas Oradėja jau įgyvendina – su teigiamomis perspektyvomis miesto ekonomikai ir 
kovai su klimato kaita. Pradėjus naudoti naujus energijos išteklius ir taikyti Banko rekomenduojamas 
efektyvumo didinimo priemones, Oradėjos miesto šildymo sistemos anglies dioksido tarša iki 
2050 m. sumažės 44 proc. Be to, po dešimties metų miestas galės nebemokėti privačiam šildymo 
sistemos operatoriui subsidijų. „Tai svarbus poveikis vietos biudžetui“, – teigia Bucharešte dirbantis 
Emmanuelis Morelis, EIB vyresnysis aplinkos ekspertas.

Projektas yra senos EIB skolinimo tradicijos, užtikrinančios, kad galimybę siekti gerovės turėtų ir 
neturtingesni Europos regionai, dalis. Nuo 2014 iki 2019 m. sanglaudos regionuose ES bankas suteikė 
daugiau kaip 100 mlrd. EUR paskolų.

Dabar, kai ES siekia iki 2050 m. sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, Banko investavimo į  
sanglaudos stiprinimą srityje atsirado naujas itin aktualus elementas – Europos Komisijos pasiūlytas 
Teisingos pertvarkos mechanizmas, Europos žaliojo kurso dalis. Europos investicijų bankas bus 
svarbiausias šio mechanizmo, kuriuo siekiama užtikrinti, kad pereinant prie mažesnės 
taršos nuo iškastinio kuro priklausomi regionai ir pramonės šakos nebūtų paliktos nuo-
šaly, variklis. „Teisinga pertvarka – tai vienos veiklos srities, kurioje EIB turi didelę patirtį, plėtra, – 
sako Leonardas Reinardas, Banko Regioninės plėtros skyriaus vadovas. – Kiekvieno miesto ar regi-
ono pertvarka bus kitokia. Tai nėra atvejis, kai tas pats modelis tinka visiems. Kiekvienas regionas 
turi surasti savą, tik jam tinkantį pertvarkos modelį, o Bankas padės jį paversti konkrečiais investicijų 
planais ir projektais.“

Projektų konsultavimo paramos centro darbas padėjo Oradėjai ir dviem kitiems Rumunijos mies-
tams sukurti švaresnę, efektyvesnę centralizuotų šilumos tiekimo sistemų ateitį. Oradėja jau testuoja 
geoterminę energiją, gaunamą iš 2 km. gylyje esančio vandens; tai yra 7 proc. energijos jos centrali-
zuotai šilumos tiekimo sistemai. Centralizuota šilumos tiekimo sistema tiekia šiluminę energiją ir 
karštą vandenį 70 proc. iš 200 000 miesto gyventojų. „Jei ne EIB pagalba, būtų reikėję daug daugiau 
laiko suprasti, kas vyksta Europos lygiu“, – teigia I. Maghiaras.

I. Maghiaro teigimu, paslaugos tampa vis patikimesnės, o tai didina Oradėjos galimybes pritraukti 
žmonių ir verslo įmonių. „Miestas, kuris priima šį iššūkį, rado miestų planavimo Šventąjį Gralį. Jis 

Ilga investicijų, skiriamų sanglaudai Europos neturtingesniuose regionuose 
stiprinti, istorija yra EIB vaidmens Europos Komisijos pasiūlytame Teisingos 
pertvarkos mechanizme pagrindas.
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darosi patrauklus gyventojams, o šiais laikais žmonės renkasi vietas, iš kur ateina žinios ir kur auga 
ekonomika.“ 2020 m. pagal septynerių metų 70 mln. EUR konsultavimo programą centras rengs 
panašius projektus dar keturiems Rumunijos miestams.

Naudingas Europai

Kasyklų regione aplink Plovdivą, kuris yra antras pagal dydį Bulgarijos miestas, KCM jau daug metų 
rafinuoja metalus, daugiausia cinką ir šviną. Įmonės gamybos procesas atnaujinamas, kad būtų 
geriau panaudojami ištekliai, pagerėtų jos 1 500 darbininkų sveikatos priežiūra ir būtų užtikrinta ati-
tiktis griežtesniems aplinkos apsaugos reikalavimams metalurgijos pramonėje ateityje.

2019 m. EIB suteikė KCM 65 mln. EUR paskolą, kad padėtų atnaujinti gamyklos procesus ir padidintų 
antrinių medžiagų – cinko ir švino iš perdirbamų medžiagų, tokių kaip maitinimo elementai, krosnių 
dulkės ir oksidai, panaudojimą. KCM naujų įrenginių statybos rezultatas bus labiau automatizuota, 
aplinkos neteršianti cinko bei švino gamyba ir didesni perdirbimo pajėgumai. „Šis projektas naudin-
gas Europai, nes parodo, kokia turėtų būti metalurgija XXI amžiuje, – aiškina Ivanas Dobrevas, KCM 
generalinis direktorius. – Paskola padeda mums didinti savo technologijų vertę.“

Už paskolą garantavo Europos strateginių investicijų fondas, remiantis inovatyvią bendrovę, kuri 
yra vienintelė švino ir cinko gamintoja Vidurio ir Pietryčių Europoje. „Šie metalai gyvybiškai 
svarbūs kitoms regiono pramonės šakoms, pavyzdžiui, automobilių gamybos ir statybos sekto-
riams“, – nurodo Venera Gandzhova, projekto paskolos vadybininkė. Jis bus naudingas ir aplinkai. 
„Projekte laikomasi sektoriuje priimtos krypties pereiti prie perdirbtų žaliavų, perdirbamų panaudo-
jant ypač efektyvią energijos ir išteklių vartojimo technologiją, – aiškina Liesbeta Goovaerts, EIB inži-
nierė. – Tai ją sieja su Paryžiaus susitarimu.“

Teisinga pertvarka aplinkai ir žmonėms

Teisinga pertvarka taikoma ne tik verslui. Ji turi svarbų socialinį aspektą. Tą aspektą iliustruoja 
2019 m. EIB pasirašyta sutartis dėl projekto, pagal kurį bus finansuojamos renovacijos ir energijos 
efektyvumo priemonės 9 600 socialinio būsto pastatų buvusiame Šiaurės Pa de Kalė kalnakasybos 
rajone Šiaurės Prancūzijoje. 153 mln. EUR paskola prisidės prie kovos su klimato kaita, sumažindama 
energijos vartojimą 22 457 naudos gavėjų. Be to, kiekvienas namų ūkis sutaupys 1 200 EUR per 
metus mokesčiams už elektrą.

Paskola, skirta vietinei namų statybos bendrovei Maisons & Cités, yra 765,2 mln. EUR vertės projekto 
dalis. „Klausimas ne tik apie tai, kaip pastatyti namą, kuriame geriau gyventi ar kuris nekenkia aplin-
kai, –tikina Souad Farsi, EIB inžinierius. – Iš esmės jis skirtas aplinkai, bet kartu ir žmonėms.“ 
Tokia teisingos pertvarkos koncepcijos esmė.

„ Miestas, kuris priima šį iššūkį, rado  
miestų planavimo Šventąjį Gralį. “

Sebastian Hyzyk, EIB Projektų konsultacinės paramos skyrius

TEISINGA PERTVARKA
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B ankas išleido obligacijų, 
nominuotų 17 valiutų, dau-

giausia pagrindinėmis valiutomis – 
EUR, USD ir GBP. Diversifikuoti šalti-
niai ir skirtinga emisijų trukmė 
užtikrina Banko finansavimo strate-
gijos lankstumą. Be to, taikydamas 
įvairiomis valiutomis išleidžiamų 
emisijų metodiką EIB turi galimybę 
išmokėjimams gauti kai kurių šalių 
vietinės valiutos.

IŠ KUR GAUNAME PINIGŲ

Europos investicijų bankas, didžiausias pasaulyje daugiašalis skolintojas ir 
emitentas, 2019 m. tarptautinėse rinkose pritraukė 50,3 mlrd. EUR. Banko 
emisijos pasiekia investuotojus, kuriems galbūt nėra būdinga investuoti 
Europoje, bet jie netiesiogiai finansuoja europinius projektus, investuo-
dami į EIB obligacijas.

EMISIJOS PAGAL VALIUTĄ

EUR USD

ŠIAURĖS 
IR PIETŲ 
AMERIKA

12 %12 % 10 %

45,10 % 27,52 %
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GBP KITOS VALIUTOS

ARTIMIEJI RYTAI IR AFRIKA

1 %1 % 2 %

EUROPA

70 %66 % 67 %
AZIJA

17 %21 % 21 %

50,3 mlrd. EUR.

2019 m. pasaulinėse kapitalo  
rinkose EIB pritraukė 

27,52 % 12,27 % 14,68 %

20192017 2018
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E IB yra ES institucija, atskaitinga valstybėms narėms, kartu jis yra ir bankas, kuris laikosi taikytinos 
geriausios bankininkystės praktikos sprendimų priėmimo, vadybos ir kontrolės srityse. 2019 m. 

Valdytojų tarybą sudarė visų 28 tuo metu buvusių valstybių narių vyriausybių ministrai, paprastai 
finansų ministrai. 2020 m. vasario 1 d. iš ES išstojus JK šis skaičius sumažėjo iki 27. Valdytojai nustato 
Banko kreditavimo politikos gaires ir kartą per metus tvirtina metines ataskaitas. Jie priima sprendi-
mus dėl kapitalo didinimo ir dėl Banko dalyvavimo finansuojant operacijas ES nepriklausančiose 
valstybėse. Be to, Valdytojų taryba skiria Direktorių valdybos, Valdymo komiteto ir Audito komiteto 
narius. 

Direktorių valdyba priima sprendimus dėl paskolų finansavimo, skolinimosi kapitalo rinkose pro-
gramų ir kitų finansavimo reikalų. Ji renkasi į posėdžius dešimt kartų per metus ir užtikrina, kad Ban-
kas būtų valdomas pagal ES sutartis, Banko statutą ir Valdytojų tarybos bendruosius nurodymus. 
Nuo 2020 m. vasario 1 d. Direktorių valdybą sudaro 28 direktoriai: po vieną pasiūlo kiekviena vals-
tybė narė ir vieną – Europos Komisija. Taip pat yra 31 pakaitinis direktorius. Jei Direktorių valdybos 
nariams nepakanka profesinių kai kurių sričių žinių, į savo posėdžius jie gali pakviesti šešis balsavimo 
teisės neturinčius ekspertus. Išskyrus atvejus, kai Statute nustatyta kitaip, Direktorių valdyba spren-
dimus priima ne mažiau kaip vienu trečdaliu balsavimo teisę turinčių narių balsų, atstovaujančių ne 
mažiau kaip 50 proc. valstybių narių pasirašytojo kapitalo. Valdybos posėdžiams pirmininkauja 
Banko pirmininkas. Jis nebalsuoja.

Valdymo komitetas yra nuolatinis sprendimų priėmimo organas. Jis prižiūri Banko einamąją veik- 
lą, rengia sprendimus Direktorių valdybai ir užtikrina jų įgyvendinimą. Komiteto posėdžiai vyksta 
kartą per savaitę. Jo nariai yra pavaldūs Banko pirmininkui ir prižiūrimi Direktorių valdybos. Kiti 
aštuoni nariai yra EIB pirmininko pavaduotojai. Komiteto nariai skiriami šešeriems metams su teise 
būti perrinktiems ir atsiskaito tik Bankui.

Audito komitetas yra nepriklausomas organas, atsiskaitantis tiesiogiai Valdytojų tarybai. Jis atlieka 
Banko finansinių ataskaitų auditą ir tikrina, ar jo veikla atitinka geriausią bankininkystės praktiką. 
Audito komiteto ataskaita teikiama Valdytojų tarybai kartu su Direktorių valdybos metine ataskaita. 
Audito komitetą sudaro šeši nariai, skiriami vienai šešerių finansinių metų kadencijai.

VALDYMAS

JK kapitalo pakeitimas

2019 m. EIB valdytojai vieningai susitarė, kad Jungtinės Karalystės išstojimas iš Europos Sąjungos neturės 
poveikio stipriai EIB pasirašytojo kapitalo bazei. JK dalis EIB iki Brexit‘o sudarė 3,5 mlrd. EUR įmokėtojo 
kapitalo greta 35,7 mlrd. EUR nepareikalauto įmokėti kapitalo. Pagal Susitarimą dėl išstojimo JK pasirašytasis 
kapitalas buvo pakeistas proporcingai didinant kitų 27 ES valstybių narių kapitalo dalį. JK suteiks garantiją, 
lygią jos pareikalauto įmokėti kapitalo sumai, o EIB grąžins JK įmokėtąją dalį per 12 metinių mokėjimų. JK 
sprendimas išstoti iš ES neturės reikšmingesnio poveikio EIB grupės AAA kreditingumo reitingui. EIB grupė 
laikysis visų projektų ir investicijų finansavimo Jungtinėje Karalystėje sutarčių. Be to, 2020 m. kovo 1 d. 
Lenkijai ir Rumunijai padidinus pasirašytojo kapitalo dalį EIB kapitalo bazė yra didesnė negu buvo iki Brexit‘o.
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•  Aiškiausias prioritetas bus darbas kovos su klimato kaita ir aplinkos tvarumo srityje. Kadangi 
Europos investicijų bankas įsipareigojo nuo 2025 m. šioms sritims skirti ne mažiau kaip 50 proc. 
numatytų finansavimo lėšų , o EIB grupės tikslas – per kitą dešimtmetį sutelkti daugiau kaip 
1 trln. EUR investicijų, 2020 m. pradėsime daryti būtinus pakeitimus. Iki 2020 m. pabaigos susilai-
kysime nuo investicijų, nesuderinamų su Paryžiaus susitarimo tikslais.

•  Ekonominė ir socialinė sanglauda ir konvergencija Bankui svarbi raison d’être jau pagal Sta-
tutą. Kitas ES sanglaudos politikos laikotarpis apima 2021–2027 m., o šiuo metu skaičiuojama, kad 
dėl naujų tinkamumo kriterijų mažiau išsivysčiusių ir pereinamojo laikotarpio regionų skaičius 
didės. Europos investicijų bankas kartu su Europos Komisija pagal pasiūlytą Teisingos pertvarkos 
mechanizmą sieks padėti regionams, šiuo metu labiausiai priklausomiems nuo iškastinio kuro, per-
eiti prie mažo anglies dioksido kiekio ir atsparios ekonomikos.

•  EIB grupė ir toliau ruošis ES įgaliojimų pagal Daugiametę finansinę programą po 2020 m. įgy-
vendinimui ir deryboms su Europos Komisija dėl numatomų diegti finansinių produktų. Regla-
mento dėl programos InvestEU projekto tekstas, priimtas 2019 m. balandį, patvirtino EIB grupės, 
kaip pagrindinio partnerio, atsakingo už 75 proc. programos įgyvendinimo, vaidmenį. Komisijos 
pasiūlyta Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė užtikrins 
biudžeto garantijas ir finansines priemones, kad EIB grupė galėtų ir toliau atlikti strateginio partne-
rio už ES ribų vaidmenį.

•  Europos Vadovų Taryba pradėjo diskusiją dėl Europos vystomojo finansavimo struktūros efek-
tyvumo ir poveikio stiprinimo atsižvelgiant į Komisijos, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko ir 
Europos investicijų banko vaidmenį. Įvairūs variantai, tarp jų ir EIB vystomojo finansavimo patro-
nuojamosios įstaigos steigimo, bus toliau nagrinėjami 2020 m.

•  Išanalizavus išsamią investavimo į nuosavą kapitalą veiklos apžvalgą, priimta nauja Grupės nuo-
savo kapitalo strategija, kurioje siekiama geriau atsižvelgti į investavimo spragas akcijų rinkoje 
ir paskatinti telkti privatųjį kapitalą, kad būtų pasiektas geriausias politikos poveikis. Labiau diver-
sifikuotas finansų sektorius su didesne nuosavo kapitalo finansavimo dalimi padės stabilizuoti 
finansų sistemą ir pagerins dinamiškų ir inovatyvių ES verslininkų galimybes gauti finansinių 
išteklių.

•  Planuojame 2020 m. pasirašyti finansavimo sutarčių už 63 mlrd. EUR ir tikimės, kad 2021–
2022 m. išlaikysime tą patį finansavimo lygį.

Visą visuomenei skirtą 2020 m. veiklos plano versiją galite skaityti čia https://www.eib.org/en/publi-
cations/operational-plan-2020

https://www.eib.org/en/publications/operational-plan-2020
https://www.eib.org/en/publications/operational-plan-2020
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Climate
Solutions

Why climate 
is the world's 
most pressing 
challenge – and 
what you can 
do about it

Klausykite Klimato sprendimų tinklalaidės https://www.eib.org/climate-podcast 

Skaitykite ekspertų komentarus mūsų tinklaraštyje https://www.eib.org/climate-solutions

Atsisiųskite el. knygą https://www.eib.org/climate-ebook

Klimato kaita yra didžiausia grėsmė žmonijai. Bet reikia 
tokio įvairaus atsako iš daugybės žmonių, kad sunku 
suprasti, ką turėtum daryti tu. Klimato sprendimai 
išvardija iššūkius, siūlo sprendimus ir tiksliai parodo, ką tu 
gali padaryti, kad jie taptų tikrove. Nesvarbu, ar esi politikos 
formuotojas, finansų įstaiga ar tiesiog pilietis, Klimato 
sprendimai yra tavo darbų, galinčių padėti išgelbėti 
žmoniją, kontrolinis sąrašas.
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