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EIB grupas 2008. gada pārskats sastāv no trīs atsevišķiem 
sējumiem:
•	 	Darbības	un	korporatīvās	atbildības	pārskata,	kas	sniedz	infor-

māciju	par	EIB	grupas	darbību	pagājušajā	gadā	un	tās	nākot-
nes iecerēm;

•	 	Finanšu	pārskata,	kas	ietver	EIB	grupas,	EIB,	Kotonū	Nolīguma	
ieguldījumu	mehānisma,	 FEMIP	Trasta	 fonda,	 ES	 –	Āfrikas	 in-
frastruktūras	trasta	fonda	un	EIF	finanšu	pārskatus	 līdz	ar	pa-
skaidrojošiem	pielikumiem;

•	 	Statistikas	 pārskata,	 kurā	 uzskaitīti	 EIB	 2008.	 gadā	 finansētie	
projekti	un	piesaistītie	līdzekļi,	kā	arī	iekļauts	EIF	projektu	uz-
skaitījums.	Tajā	iekļautas	arī	apkopojošas	tabulas	par	pagājušo	
gadu un par iepriekšējiem pieciem gadiem.

Gada	pārskats	pieejams	arī	bankas	tīmekļa	vietnē	
www.eib.org/report.
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EIB grupa: Statūtos noteiktie pamatrādītāji

Eiropas	Investīciju	banka

Darbība 2008. gadā (miljoni EUR)

Apstiprinātie projekti 59 292
Eiropas Savienība 53 191
Partnervalstis 6 101

Parakstītie	aizdevumi 57 625
Eiropas Savienība 51 480
Partnervalstis 6 145

Izmaksātie	aizdevumi 48 614
Eiropas Savienība 44 229
Partnervalstis 4 384

Piesaistītie	līdzekļi	(pirms	mijmaiņas	darījumiem) 59 497
Pamatvalūtas (EUR, GBP, USD) 51 225
Citas valūtas 8 272

Situācija uz 31.12.2008.

Kopējie	debitoru	parādi	un	parādi	kreditoriem  
Aizdevumi no bankas līdzekļiem 350 289
Izsniegtās garantijas 262
Finansējums no budžeta līdzekļiem 1 593
Īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa piesaistītie līdzekļi 266 989

Pašu	līdzekļi 35 718
Bilances	kopsumma 325 761
Gada	tīrā	peļņa 1 651
Parakstītais	kapitāls 164 808

no tā apmaksāts un jāapmaksā 8 240

Eiropas	Investīciju	fonds

Darbība 2008. gadā

Parakstītie	aizdevumi 2 552
Riska kapitāls (32 fondi) 409
Garantijas (20 operācijas) 2 143

Situācija uz 31.12.2008.

Portfelis 15 867
Riska kapitāls – pārvaldībā esošie aktīvi (299 fondi) 3 534
Garantijas – pozīcijas (189 operācijas) 12 333

Uzkrātie	parakstītie	aizdevumi
Riska kapitāls (299 fondi) 4 754
Garantijas (189 operācijas) 13 017

Pašu	līdzekļi 1 011
Bilances	kopsumma 1 076
Gada	tīrā	peļņa 35
Parakstītais	kapitāls 2 865

no tā apmaksāts 573
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Prezidenta ziņojums

si G-20. Pasākumi, kas vērsti uz krāpšanas, korupcijas un 
noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanas, kā arī 
terorisma finansēšanas apkarošanu, ir neatņemama pro-
jektu novērtēšanas un uzraudzības procesa sastāvdaļa. 
To valstu gadījumā, kas ir vairāk pakļautas riskam, banka 
ievēro organizācijas “Transparency International” pado-
mus. EIB Atbilstības birojs šiem aspektiem pievērš īpašu 
uzmanību, tā viedoklis tiek precīzi ņemts vērā un dažreiz 
ir par iemeslu atteikumam finansēt kādu projektu. Saska-
ņā ar G-20 aicinājumu EIB ir nolēmusi sadarbībā ar citām 
starptautiskām finanšu institūcijām pārskatīt tās politiku 
attiecībā uz ārzonu centriem.

Pārvaldības komitejas locekļu atalgojums ir pilnībā sa-
skaņots ar Eiropas Komisijas locekļu atalgojumu un neie-
tver nekādas prēmijas vai citas papildu garantijas. Savu-
kārt bankas darbiniekiem ir izstrādāta prēmiju sistēma, 
kas saistīta ar viņu individuālo un kolektīvo veikumu. Ko-
pējo prēmiju budžetu nosaka attiecībā pret to, cik lielā 
mērā tiek sasniegti mērķi, kurus ik gadu izvirza Direktoru 
padome (galvenie rezultātu pamatrādītāji). Augstākā lī-
meņa vadītājiem prēmijas atbilst 2,38 līdz 3,90 mēnešu 
pamatalgai jeb mazāk kā vienai trešdaļai no gada algas.

Ir divas iespējas, kā reaģēt uz krīzi: katrs pats par sevi 
vai stingrā, pragmatiskā sadarbībā, no kuras ikviens 
gūs labumu. EIB akcionāri ir izvēlējušies otro iespēju 
un mēs esam iecerējuši dot savu ieguldījumu šī mērķa 
sasniegšanā.

Filips	Meištats	(Philippe	Maystadt)
Eiropas	Investīciju	bankas	grupas	prezidents

Finanšu krīze ir dramatiski ietekmējusi ne tikai finanšu 
sektoru, bet arī ekonomiku kopumā, iespaidojot lielu 
skaitu vīriešu un sieviešu ikvienā mūsu valstī.

Tāpēc tas bija tikai dabiski, ka mūsu akcionāri — 27 Eiro-
pas Savienības dalībvalstis — lūdza mūs darīt ko vairāk, 
lai palīdzētu uzņēmumiem un veicinātu ekonomikas at-
veseļošanos, kā arī darīt to nekavējoties. 2008. gada pē-
dējā ceturksnī EIB ievērojami palielināja tās aizdevumu 
apjomu, parakstītajiem aizdevumiem sasniedzot 57 mil-
jardus eiro, kas salīdzinājumā ar 2007. gadu veido 21% 
lielu pieaugumu. Šajā pašā laika posmā banka izmaksā-
ja par 10 miljardiem vairāk nekā plānots, izmaksātajiem 
aizdevumiem gada beigās sasniedzot 49 miljardus. Pēc 
Ekonomikas un finanšu padomes (ECOFIN) lūguma īpa-
ši pieauga aizdevumu apjoms MVU, kas salīdzinājumā ar 
2007. gadu bija palielinājies par 42%.

Pateicoties EIB piesardzīgajai pārvaldības politikai, fi-
nanšu krīze to gandrīz vispār neietekmēja, un bankas 
ikgadējā peļņa nedaudz pieauga. Bankas pašas līdzekļi 
palielinājās par 6,9% un sasniedza 36 miljardus eiro, no-
drošinot kapitāla pietiekamības koeficientu 35,5% ap-
mērā saskaņā ar Bāzele II nosacījumiem. Šis ievērojami 
augstais līmenis norāda uz EIB finansiālo stabilitāti, kas 
šajos sarežģītajos un neparedzamajos laikos, kad akcio-
nāri lūdz bankai aizdot pat vēl vairāk, ir ļoti būtiski.

Faktiski bankas akcionāri saprata, cik svarīgi ir turpināt 
stiprināt EIB, un nolēma palielināt kapitālu, ko sākotnēji 
bija paredzēts darīt 2010. gadā. No 2009. gada 1. aprīļa 
EIB kapitāls ir sasniedzis 232 miljardus eiro, kas nodro-
šina nepieciešamo apjomu bankas aizdevumu apmēru 
palielināšanai līdz tai pakāpei, kāda nepieciešama saska-
ņā ar finanšu krīzes mērogu.

Tas, protams, nenozīmē, ka mēs varam finansēt visu un 
jebko. EIB, kas ir Eiropas Savienības ilgtermiņa finansē-
šanas instruments, var finansēt tikai dzīvotspējīgus pro-
jektus, kas sekmē ES mērķu sasniegšanu un ir saskaņā ar 
mūsu tehniskajiem, ekonomiskajiem un vides kvalitātes 
kritērijiem.

Attiecībā uz pārvaldību EIB darbojas atbilstoši Eiropas 
Savienības nosacījumiem un tām vadlīnijām, ko noteiku-
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Korporatīvais darbības plāns 2009. – 2011.

Detalizēts	EIB	biznesa	plāns	 turpmākajiem	gadiem	 ir	 izklāstīts	publiski	pieejamā	dokumentā:	
Korporatīvajā	darbības	plānā,	kas	aptver	laika	posmu	no	2009.	gada	līdz	2011.	gadam.	Pēc	Ei-
ropadomes,	Ekonomikas	un	finanšu	padomes	(ECOFIN)	un	to	akcionāru	lūguma	bankas	darbī-
bas	tiks	balstītas	uz	nepieciešamību	nodrošināt	elastīgus	atbildes	pasākumus	krīzes	novēršanai	
banku	sektorā	un	plašākā	mērogā	–	ar	ekonomisko	krīzi	saistītu	jautājumu	risināšanai	Eiropas	
Savienībā.

Praktiski tas nozīmē to, ka EIB grupa paplašina savas 
darbības apjomu un dara to nekavējoties. Salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu aizdevumu izsniegšanas apjo-
miem, bankas mērķis ir palielināt	tās	kopējo	aizde-
vumu apjomu par apmēram 30%, līdz aptuveni 66-
67 miljardiem eiro 2009. un 2010. gadā.

EIB galvenie uzdevumi Eiropas Savienībā un pirms-
pievienošanās valstīs saglabāsies nemainīgi. Bankas 
stratēģiskie mērķi atspoguļo ES politikas mērķus se-
šās konkrētās jomās: ekonomiskā un sociālā kohēzija 
un konverģence; uz zināšanām balstītas ekonomikas 
ieviešana; Eiropas transporta tīklu (TEN) attīstība; at-

balsts maziem un vidējiem uzņēmumiem; vides aiz-
sardzība un uzlabošana un sabiedrības ilgtspējas vei-
cināšana; atbalsts ilgtspējīgai, konkurētspējīgai un 
drošai energoapgādei.

Turpmāko divu gadu laikā aizdevumu izsniegšana 
maziem un vidējiem uzņēmumiem ar finanšu starp-
nieku palīdzību palielināsies par 50% – papildu 2,5 
miljardi eiro gadā – un tiks izstrādāta jauna produk-
tu līnija, nodrošinot riska dalīšanu ar starpniekban-
kām. Papildu aizdevumi energosektorā un cīņai pret 
klimata pārmaiņām sasniegs 6 miljardus eiro gadā. 
Tas attiecas arī uz Eiropas Tīra transporta mehānis-
mu autorūpniecības un citām transporta nozarēm, 
to oriģinālā aprīkojuma ražotājiem un detaļu piegā-
dātājiem. Mehānisma mērķis būs ievērojami sama-
zināt CO2 emisijas, veicot ieguldījumus pētniecības, 
izstrādes un inovāciju jomās, kā arī, izmantojot ma-
teriālos aktīvus saistītas infrastruktūras un ražoša-
nas iekārtu ietvaros. Tā kā ar krīzi saistīto risku ietek-
me konkrētās dalībvalstīs ir neproporcionāla, banka 
palielinās tās aizdevumus konverģences jomā par 
papildu 2,5 miljardiem eiro gadā. Daļa no papildu lī-
dzekļiem tiks paredzēta kredītlīnijām vietējā banku 
sektorā tālākai aizdevumu izsniegšanai MVU kon-
verģences reģionos.

Vienlaicīgi banka turpinās īstenot savu stratēģiju, 
proti, uzņemties vairāk risku kontrolētā veidā	 lielā-
kas	 pievienotās	 vērtības	 nodrošināšanai. Nostipri-
not tās produktus un procesus esošo sešu prioritāro 
mērķu ietvaros un palīdzot ES cīņā pret klimata pār-
maiņām, banka var palielināt un būtiski palielinās tās 
darbību pievienoto vērtību ar sistemātiskas, mērķtie-
cīgas iesaistīšanās palīdzību, tai skaitā aizdevumu iz-
sniegšanu, tehnisko palīdzību, partnerību veidošanu, 
inovatīvu saistītu produktu nodrošināšanu, plašāku 
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orientēšanos uz klientiem un vietējo klātbūtni. Šīs 
stratēģijas īstenošanai ir nepieciešamas sarežģītas 
operācijas. Banka sadarbojas ar jauniem tirgus dalīb-
niekiem, kas veicina ekonomiski un finansiāli dzīvot-
spējīgu ieguldījumu projektu īstenošanu. Saistītie ris-
ki tiek nepārtraukti izvērtēti nepieciešamās politikas, 
procedūru un resursu nodrošināšanai, lai efektīvi un 
produktīvi pārvaldītu riskus un tādējādi sasniegtu vē-
rienīgos rezultatīvos mērķus.

Spēcīga izaugsme aizdevumu izsniegšanas jomā Eiro-
pas Savienībā neietekmēs bankas darbības ārpus	ES, 
kur tā turpina īstenot 2006. gadā pieņemto Eiropado-
mes lēmumu par ārējiem mandātiem un pārskatīto 
Kotonū Partnerattiecību nolīgumu – kopumā vairāk 
nekā 150 valstīs. Stratēģisko mērķu lokā ietilpst mēr-
ķi, sākot no pirmspievienošanās atbalsta līdz privātā 
un finanšu sektora, kā arī infrastruktūras attīstībai, 
energoapgādes drošībai, vides ilgtspējībai un ES klāt-
būtnes atbalstam.

EIB līdzekļu	 piesaistīšanas	 darbībām ir jāattīstās 
vienlaicīgi ar tās aizdevumu mērķiem. 2009. gadā 
banka plāno piesaistīt 70 miljardus eiro kapitāla tir-
gos. To var salīdzināt ar 2008. gadu, kad kopējo pie-
saistīto līdzekļu apjoms bija 59,5 miljardi eiro. Papildu 

Apstiprinātie	projekti,	parakstītie	līgumi	un	
izmaksātie	aizdevumi
(2004.	–	2008.)

(miljardi)

Izmaksāts
Apstiprināts

Parakstīts

EIB	grupas	reakcija	uz	aktuālajām	pārmaiņām	Eiropas	Savienības	ekonomiskajā	situācijā
(Visas summas miljardos eiro)

EIB grupas ikgadējais atbalsts EIB grupas atbalsts at-
tiecīgajā periodā

Attiecīgais 
periods

Sākotnēji
 paredzēts

Papildus Kopā Sākotnēji 
paredzēts

Papildus Kopā

MVU 2008-2011 5,0 2,5 7,5 20,0 10,0 30,0

Vidēji liela kapitāla uzņēmumi 2009-2010 - 1,0 1,0 - 2,0 2,0

Enerģētika, klimata pārmaiņas, infrastruktūra 2009-2010 12,4 4,0 16,4 24,8 8,0 32,8

Tīrs transports 2009-2010 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 8,0

Aizdevumi konverģences jomā 2009-2010 17,0 2,5 19,5 34,0 5,0 39,0

Elastīguma rezerve 2009-2010 - 3,0 3,0 - 6,0 6,0

Kopā 15,0 35,0

līdzekļu piesaiste bankai ir samērā liels izaicinājums 
finansēšanas vidē, kur šobrīd novērojami nopietni 
traucējumi.

Papildu aizdevumu mērķi ietekmēs arī EIB	kapitālu, 
kas pašreiz ir gandrīz 165 miljardi eiro. Bankas pašu 
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kapitāla segums 250% apmērā nepieļautu paredzēto 
papildu pieaugumu. Tādēļ bankas akcionāri – dalīb-
valstis – nolēma 2009. gada aprīlī palielināt kapitālu. 
Līdz ar to parakstītais kapitāls tiks palielināts līdz 232 
miljardiem eiro. Kā ierasts, kapitāla apmaksātā daļa 
būs 5% no parakstītā kapitāla. Apmaksātais kapitāls 
tiks palielināts ar pārskaitījumu no EIB papildu rezer-
vēm, kas nozīmē to, ka dalībvalstu budžeti netiks ap-
grūtināti. Kapitāla palielināšana un bankas pareiza 
finanšu darbība (tīrā peļņa 2008. gadā bija 1,65 mil-
jardi eiro) nodrošinās to, ka banka var darboties sta-
bili un pilnībā izpildīt savus pienākumus attiecībā uz 
Eiropas ekonomikas atveseļošanos.

Direktoru padome
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EIB grupas darbība 2008. gadā
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Līdzsvarota attīstība visā Eiropas Savienībā

ES	kohēzijas	politiku	veido	trīs	balsti:	konverģence,	reģionālā	konkurētspēja	un	nodarbinātība	
un	Eiropas	teritoriālā	sadarbība.	Konverģences	mērķis	–	veicināt	 izaugsmi,	 lai	panāktu	ES	trū-
cīgāko	reģionu	konverģenci	–	saņem	lielu	atbalstu	no	struktūrfondu	un	Kohēzijas	fonda	puses,	
un	tas	 ir	EIB	galvenais	uzdevums.	2008.	gadā	banka	aizdevumos	konverģences	projektiem	iz-
sniedza	21	miljardu	eiro,	41%	no	kopējā	aizdevumu	apjoma	ES.

Banka savus aizdevumus konverģences jomā kon-
centrēja uz nesen noteiktajiem konverģences	reģio-
niem, kā tas noteikts saskaņā ar ES kohēzijas politiku 
periodam no 2007. līdz 2013. gadam. Šie ir 113 trū-
cīgākie reģioni ES 27 valstīs ar iedzīvotāju skaitu 190 
miljonu apmērā. Turklāt līdz ar dotācijām 347 miljar-
du eiro apmērā, ko struktūrfondi plāno nodrošināt 
septiņus gadus ilgajā laika posmā, uz kuru attiecas 
kohēzijas politika, bankas mērķis ir nodrošināt siner-
ģisku papildu atbalstu, kas aplēsts kā 40% no tās ko-
pējā ikgadējā aizdevumu apjoma turpmākajiem ga-
diem. Papildus kā daļu no pasākumu kopuma cīņai 
pret finanšu un ekonomisko krīzi EIB plāno atbalstīt 
konkrētas dalībvalstis, kuras ekonomiskā krīze ir skā-
rusi nesamērīgi, palielinot tās aizdevumus konver-
ģences jomā trūcīgākiem reģioniem vēl par 2,5 mil-
jardiem eiro gan 2009., gan 2010. gadā. Tas jau notiek 
jaunajās dalībvalstīs, kurās dažādi EIB aizdevumi un 
cits starptautiskais finansējums ir īpaši vērsts uz re-
ģionu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Struktūrfondu	programmu	aizdevumu	 izsniegšana, 
ar kuriem EIB līdzfinansē stratēģiskas ES struktūrfon-
du atbalstītas un galvenokārt konverģences reģio-
nos īstenotas ieguldījumu programmas periodam no 
2007. līdz 2013. gadam, paātrinājās 2008. gadā, kad 
tika apstiprinātas 11 operācijas 4,6 miljardu eiro vēr-
tībā salīdzinājumā ar 3,5 miljardiem eiro 2007. gadā, 
kas tādējādi norāda uz vēl ievērojamāku pieaugumu, 
salīdzinot ar periodu no 2000. līdz 2006. gadam, kad 
šāda veida aizdevumi kopumā sasniedza 4,8 miljar-
dus eiro.

Lielisks piemērs šāda veida sadarbībai ar struktūr-
fondiem 2008. gadā bija 1 miljarda eiro aizdevums, 
lai līdzfinansētu Rumānijas valsts finansējuma daļu 
ieguldījumu prioritāšu un pasākumu īstenošanā ar 
ES fondu palīdzību laika posmā no 2007. līdz 2013. 
gadam. Prioritārie projekti pārsvarā ir transporta  
infrastruktūras un vides jomās, tai skaitā dabas  
liegumu aizsardzība, enerģētika un notekūdeņu  
apsaimniekošana. Ir paredzēta tehniskā palīdzība  
atsevišķu projektu vadīšanai un īstenošanai, tādē-
jādi papildinot JASPERS veiktās sākotnējās projektu  
sagatavošanas darbības. Īpaša šī aizdevuma iezīme ir 
tāda, ka tas paredz iespēju sākotnēji izmaksāt aizde-
vumu 250 miljonu eiro apmērā, lai paātrinātu atlasīto 
projektu īstenošanu.

Tā kā aizdevumi konverģences jomā ir EIB prioritā-
te, bankas iesaistīšanās pakāpe un darbības joma 
var ievērojami atšķirties. Visās	ekonomikas	nozarēs 
banka var veikt mazus un vidējus ieguldījumus re-
ģionos un atsevišķos lielos projektos vai nodrošināt 
programmu aizdevumus, kas var aptvert lielu skaitu 
ieguldījumu daudzās dažādās nozarēs. Daudzi no aiz-
devumiem konverģences reģionos patiešām atbalsta 
arī citas prioritātes. 2008. gadā Eiropas Savienībā 36% 

Konverģence	ES
2008.	gadā	parakstīto	aizdevumu	sadalījums	pa	
nozarēm

(miljoni)

Summa %

Komunikāciju infrastruktūra 8 518 48

Enerģētika 2 297 13

Pilsētvides attīstība 2 131 12
Ūdenssaimniecība, sanitārija,  
atkritumu apsaimniekošana

 

1 455

 

8
Veselības aprūpe, izglītība 1 347 8

Rūpniecība 1 170 7

Citi pakalpojumi 909 5

Atsevišķo	aizdevumu	kopsumma 17 827 100

Kredītlīnijas	konverģences	reģionos 3 192
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no atsevišķajiem aizdevumiem, kas paredzēti uz zinā-
šanām balstītas ekonomikas attīstības atbalstam, tika 
izsniegti konverģences reģioniem, un tāpat arī 44% 
no vides uzlabošanai paredzētajiem aizdevumiem, 
53% no Eiropas transporta tīkliem paredzētajiem aiz-
devumiem un 49% no enerģētikas projektiem pare-
dzētajiem aizdevumiem.

JASPERS (Kopēja palīdzība projektu sagatavoša-
nai Eiropas reģionos) ir galvenais instruments sa-
darbībai starp Eiropas Komisiju, EIB, ERAB un kopš  
2008. gada arī Vācijas Attīstības bankas grupu (KfW 
(“Kreditanstalt für Wiederaufbau”) Bankengruppe). 
JASPERS kolektīvs, kas sastāv no gandrīz 60 eksper-
tiem, daļēji norīkotiem no to pārstāvētajām iestā - 
dēm, palīdz 12 jaunajām dalībvalstīm izstrādāt rea-
lizējamus projektus un tādējādi ātrāk un efektīvāk 
piekļūt pieejamajiem struktūrfondu lielajiem atbalsta 
piešķīrumiem. JASPERS kolektīvs veic savu darbu no 
bankas galvenās mītnes Luksemburgā un vairākiem 
reģionālajiem birojiem. 2008. gadā JASPERS īsteno-
ja 82 jaunus projektus un sniedza nepārtrauktu palī-
dzību aptuveni 280 projektiem, kuriem tiks piesaistī-

ti ieguldījumi 51 miljarda eiro apmērā, tiklīdz Eiropas 
Komisija tos apstiprinās. Kopš iniciatīvas uzsākšanas 
2006. gadā uzsvars ir likts uz transporta tīklu un vi- 
des uzlabošanu, ieguldījumiem energoefektivitātes  
veicināšanai un uz atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu.
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Sagatavošanās uz zināšanām balstītai 
ekonomikai

Lisabonas	stratēģijas	tālejošo	mērķi	–	tādas	konkurētspējīgas,	inovatīvas	un	uz	zināšanām	bal-
stītas	sabiedrības	veidošanu,	kas	spētu	nodrošināt	ilgtspējīgu	izaugsmi,	radot	vairāk	un	labākas	
darbavietas	un	plašāku	sociālo	kohēziju	–	ir	nomākusi	finanšu	un	ekonomiskā	krīze,	kas	skāra	
Eiropas	Savienību	2008.	gada	otrajā	pusē.	Tomēr	EIB	ir	spējusi	palielināt	tās	aizdevumu	apjomu	
uz	nākotni	vērstiem	ieguldījumiem	izglītības,	pētniecības	un	inovācijas	 jomās,	kas	2008.	gadā	
sasniedza	12,4	miljardus	eiro,	salīdzinot	ar	10,3	miljardiem	eiro	2007.	gadā.

Sevišķi pašreizējos apstākļos ir ļoti svarīgi veicināt ilg-
termiņa ieguldījumus tajās ekonomikas	 jomās,	 kas	
sniegs	labumu	nākamajām	paaudzēm un neapgrū-
tinās tās ar parādiem par ieguldījumiem, kas sniedz 
tikai īstermiņa ieguvumu.

EIB jau kopš 2000. gada ir iesaistījusies uz zināšanām 
balstītas ekonomikas veicināšanā. Lisabonas Eiropa-
dome 2000. gada martā aicināja dalībvalstis, Eiropas 
Komisiju un Eiropas Investīciju banku palielināt iegul-
dījumus pētniecības, attīstības un inovācijas (RDI), iz-
glītības, kā arī informācijas un komunikāciju tehnolo-
ģiju (IKT) jomās. Banka uz to ātri reaģēja, nosakot uz 
zināšanām balstītas ekonomikas attīstību par vienu 
no saviem prioritārajiem mērķiem. Bankai attīstot zi-
nāšanas un uzkrājot pieredzi šajā jomā, tās aizdevumi 
arvien vairāk tika koncentrēti uz projektiem ar aug-
stāku pievienoto vērtību tādu tehnoloģiju jomā, kas 
ir izpelnījušās atbalstu ES līmenī. Šajā kontekstā gūtā 
pieredze bija noderīga, 2007. gadā sadarbībā ar Ko-
misiju izveidojot Riska	 dalīšanas	 finanšu	mehānis-
mu. Šis kredītrisku dalīšanas mehānisms nodrošina 

bankai iespēju sniegt finansējumu attīstītāju augsto 
tehnoloģiju projektiem ar zemu vai nepieciešamajam 
ieguldījumu līmenim neatbilstošu ieguldījumu riska 
profilu un ir īpaši piemērots ar lielu risku saistītas pēt-
niecības un attīstības finansēšanai.

Krīzei padziļinoties, ar riska dalīšanu saistītie finanšu 
produkti izrādījās ļoti savlaicīgi. 2008. gadā EIB no-
drošināja 1 miljardu eiro ar riska dalīšanu saistītiem 
aizdevumiem. Privātie uzņēmumi, kuriem vairs ne-
bija iespējas piekļūt finansējumam no to ierastajiem 
banku partneriem vai kapitāla tirgiem, izmantoja EIB 
finanšu piedāvājumu, kas vismaz daļēji izskaidro aiz-
devumu apjoma pieaugumu uz zināšanām balstītas 
ekonomikas jomā 2008. gadā. Kopš riska dalīšanas 
mehānisma izveides aizdevumi ir izsniegti salīdzino-
ši vienmērīgi biozinātņu, enerģētikas un inženierijas 
jomās, IKT ieguldījumiem, kā arī piešķirot riska dalī-
šanas kredītlīnijas finanšu starpniekiem, kas atbalsta 
augsto tehnoloģiju MVU.

2008. gada sākumā Eiropadomes sanāksmes jau bija 
devušas ierosmi atjaunotas Lisabonas stratēģijas iz-
strādei, kas īpaši paredz novērst būtiskus trūkumus 
ES ekonomikā, piemēram, nepilnības tādās jomās kā 
mūžizglītība, ar pētniecību un attīstību saistītie izde-
vumi, MVU, kā arī enerģētika un klimata pārmaiņas, 
kur ilgtermiņa ieguvumi ir ļoti nozīmīgi. 2008. gada 
jūnijā EIB valdes gada sanāksmē tika nolemts, ka ban-
kai jāturpina veikt pastāvīgus ieguldījumus uz zināša-
nām balstītas ekonomikas veidošanā. Pašreiz EIB sa-
vus aizdevumus koncentrē uz “zināšanu	trīsstūri”. Šis 
jēdziens apvieno izglītības, pētniecības un inovācijas 
jomas, katrai no tām atspoguļojot vienu trīsstūra vir-
sotni, un saskaņā ar to izglītība un pētniecība ir inovā-
cijas priekšnosacījumi. Lai gan pašreizējā ekonomikas 
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kontekstā ir nepieciešama īstermiņa rīcība, tiek skaid-
ri atzīts, ka ilgtermiņa ekonomiskās izaugsmes no-
drošināšanai ir būtiskas tādas nemateriālas darbības 
un ieguldījumi kā augstākās izglītības reformas, pēt-
nieku mobilitāte, pētniecība un attīstība, intelektuālā 
īpašuma tiesības u.c. Sevišķi pašreizējā situācijā, kad 
strauji pieaug bezdarbs, uz zināšanu trīsstūra nostip-
rināšanu vērstas darbības visbeidzot palīdzēs cīnīties 
pret nabadzību, sociālo atstumtību un nevienlīdzību.

Ja sadala trīs būtiskākajās daļās bankas 2008. gadā 
sniegto 12,4 miljardu eiro finansējumu uz zināša-
nām balstītas ekonomikas atbalstam, tad 7,1 miljards 
eiro tika izsniegts pētniecībai un attīstībai, 2,6 miljar-
di eiro – izglītībai un apmācībai un 2,1 miljards eiro – 
inovāciju piemērošanai un ieviešanai. Banka atbalstī-
ja ieguldījumus lielākajā daļā ES valstu, kā arī Turcijā, 
Serbijā un Izraēlā.

Uz	zināšanām	balstīta	ekonomika	
Parakstītie	aizdevumi*

(miljoni)

2008. 2000.-2008.

Pētniecība un attīstība 7 142 37 216

Izglītība un apmācība 2 599 15 421

Inovācija un IKT infrastruktūra 2 081 14 028

Kopā 12 432 68 421

*NB. Ne visi aizdevumi ir sadalīti apakškategorijās. Līdz ar to apakškategoriju kopējie rādītāji nesakrīt ar atsevišķo aizdevumu kopējiem rādītājiem.
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Vides ilgtspējība

Globālā	mērogā	banka	sniedza	atbalstu	uz	vides	ilgtspējību	vērstiem	projektiem,	2008.	gadā	iz-
sniedzot	gandrīz	18	miljardus	eiro	atsevišķos	aizdevumos.	Eiropas	Savienībā	15,7	miljardi	eiro	
tika	nodrošināti	vides	projektiem,	kas	 ietvēra	 ieguldījumus	dabas	aizsardzības	un	bioloģiskās	
daudzveidības	jomā,	ieguldījumus	cīņai	pret	klimata	pārmaiņām,	resursu	ilgtspējīgai	izmanto-
šanai,	atkritumu	apsaimniekošanai	un	ilgtspējīgu	kopienu	veicināšanai,	kā	arī	ieguldījumus	sa-
biedrības	veselības	un	pilsētas	transporta	jomā.

Attiecībā uz visiem tās izsniegtajiem aizdevumiem 
banka nodrošina, ka tās finansētie projekti atbilst 
ES vides principiem un standartiem, par kuriem 
stingrāku pasaulē nav. Lai to uzsvērtu, EIB sadarbo-
jas ar Eiropas Padomes Attīstības banku, ERAB, Zie-
meļu Investīciju banku un Ziemeļvalstu Vides finan-
šu korporāciju, kurām visām ir kopīga nostāja un 
kuras 2008. gadā kopīgi publicēja vienotu atsauces 
dokumentu par ES vides tiesību aktiem, principiem 
un standartiem.

2008. gadā tika izstrādāts arī jauns “EIB	ziņojums	par	
vides	 un	 sociālajiem	 principiem	 un	 standartiem”. 
Jaunais ziņojums ir rezultāts gadu ilgai sabiedriskai 
apspriešanai un intensīvām diskusijām ar iekšējām 
un ārējām ieinteresētajām pusēm. Tajā daudz vairāk 
uzsvērta ar klimata pārmaiņām saistīto problēmu ri-
sināšanas steidzamība, paplašināti ilgtspējīgas attīstī-
bas sociālie aspekti un atzīts bioloģiskās daudzveidī-
bas nozīmīgums.

Atlasot bankas atbalstītos vides projektus, mērķis ir 
veicināt īpašus ieguldījumus, kas aizsargā	 un	 uzla-
bo	dabisko	un	mākslīgi	 radīto	vidi	un	sekmē	soci-
ālo	 labklājību, lai atbalstītu ES politiku, kas izstrā-
dāta Sestās vides rīcības programmas “Vide 2010: 
mūsu nākotne, mūsu izvēle” ietvaros. Ārpus ES gal-
venais mērķis ir veicināt vides ilgtspējīgu attīstību 
partnervalstīs.

Polijā banka finansēja Varšavas kanalizācijas sistēmas 
modernizāciju. Projekta ietvaros izstrādātās notek-
ūdeņu sistēmas samazinās piesārņojuma slodzi, ko 
rada 825 tūkstoši Vislas upes kreisajā krastā mītošo 
iedzīvotāju, un palielinās to notekūdeņu attīrīšanas 

Atsevišķie	aizdevumi
2004.	–	2008.	gads:	67,9	miljardi	eiro

(miljoni)
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līmeņus, ko rada vēl 690 tūkstoši labajā upes krastā 
dzīvojošo iedzīvotāju. Šis ieguldījums ir daļa no starp-
tautiskas programmas, kas ir vērsta uz piesārņojuma 
samazināšanu Vislas upē un Baltijas jūrā un kurā ban-
ka ir viens no galvenajiem dalībniekiem. Apvienota-
jā Karalistē aizdevums tika izsniegts vēja enerģijas 
ražotnes izveidei un ekspluatācijai jūras piekrastes 
zonā netālu no krasta pie Klektonas, Eseksā (Clacton-
on-Sea, Essex), kas ražos 172 MW elektroenerģiju sa-
biedriskā tīkla apgādei.

Progress tika sasniegts arī citās politikas jomās. Bal-
stoties uz labu starptautisko praksi, tika izstrādāts 
pamatnostādņu projekts dambju finansēšanai, un 
pašreiz tas atrodas izmēģinājuma posmā. Bankas po-
litika	 aizdevumiem	 ūdens	 apsaimniekošanas	 no-
zarē	 ir atjaunota, lai tā pilnībā atbilstu ES Ūdens pa-
matdirektīvai. Pašreiz tas ir pats apjomīgākais no EK 
ūdens apsaimniekošanas tiesību aktiem un ietver vi-
sas spēkā esošās ūdens apsaimniekošanas direktīvas, 
paredzot gan mērķi sasniegt labu ūdens stāvokli vi-
sos ūdens resursos (“good status for all water”), gan 
principu nodrošināt integrētu ūdens resursu plāno-
šanu un apsaimniekošanu upes baseina ietvaros. Vis-
beidzot, bioloģiskās daudzveidības jomā EIB strādā 
pie ekosistēmas fonda izveidošanas un bioloģiskajai 
daudzveidībai draudzīgu mazo un vidējo uzņēmumu 
atbalstīšanas.

2008. gada beigās, reaģējot uz finanšu un ekonomis-
ko krīzi, EIB izveidoja arī Eiropas	Tīra	transporta	me-
hānismu, kas ir saistīts ar Lisabonas stratēģiju. Šī me-
hānisma ietvaros, kas pašreiz veido 4 miljardus eiro 
gadā, banka atbalsta tādus uz pētniecību,	 attīstību	
un	inovāciju	vērstus	ieguldījumu	projektus,	kas	at-
tiecas	uz	emisiju	samazināšanu	un	energoefektivitāti 
Eiropas transporta nozarē. Tas ietver autorūpniecību 
– gan autoražotājus, gan autopiegādātājus – dzelz-
ceļa, aviācijas un kuģniecības nozares, kā arī saistīto 
infrastruktūru. Šī ir joma, kurā EIB jau aktīvi darbojas, 
bet īpašais kredītportfelis ieguldījumu veicināšanai ir 
jaunizveidots.

JESSICA (Vienotais Eiropas atbalsts ilgtspējīgiem ie-
guldījumiem pilsētu apvidos) ir atsevišķas piemi-

nēšanas vērts, pateicoties savai nozīmei EIB sociālās 
programmas veicināšanā. Tā ir Eiropas Komisijas un 
bankas iniciatīva, kas izstrādāta sadarbībā ar Eiropas 
Padomes Attīstības banku un sniedz dalībvalstīm ie-
spēju izmantot daļu no ES struktūrfondu atbalsta 
atmaksājamiem ieguldījumiem ilgtspējīgos	 pilsēt-
vides projektos. JESSICA paredz atbilstošas institu-
cionālas sistēmas izveidošanu un finanšu inženierijas 
instrumentu izstrādi. Dažās dalībvalstīs šis process ir 
sasniedzis jau tādu posmu, ka pirmās JESSICA operā-
cijas ir paredzētas 2009. gadā.

Vides	aizsardzība	un	ilgtspējīgas	kopienas
Parakstītie	atsevišķie	aizdevumi	2008.	gadā*

(miljoni)

Kopā

Vides	aizsardzība 7 770
Cīņa ar klimata pārmaiņām 2 997

Dabas resursu apsaimniekošana 826

Vides un veselības uzlabošana 3 847

Ilgtspējīgas	kopienas 7 890
Pilsētvides atjaunošana un reģenerācija 2 062

Ilgtspējīgs transports 4 741

Veselības aprūpe 1 087

Atsevišķo	aizdevumu	kopsumma 15 660

*NB. Ne visi aizdevumi ir sadalīti apakškategorijās. Līdz ar to apakškatego-
riju kopējie rādītāji nesakrīt ar atsevišķo aizdevumu kopējiem rādītājiem.
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TEN: Eiropas transporta tīkli

Eiropas	transporta	tīkli	veicina	preču	un	cilvēku	brīvu	kustību	un	palīdz	attīstīt	mazāk	labvēlīgās	
teritorijas.	TEN	nodrošina,	ka	valstu	transporta	tīkli	 ir	savstarpēji	savienojami	un	izmantojami,	
kā	arī	augstas	kvalitātes	infrastruktūru	Eiropas	Savienībā.	Tie	arī	savieno	ES	ar	tās	Eiropas	kai-
miņvalstīm:	ar	pievienošanās	valstīm	un	kaimiņvalstīm	uz	dienvidiem	un	austrumiem.	Prioritā-
rie	TEN	ir	arī	viens	no	diviem	iniciatīvas	“Eiropas	Rīcība	izaugsmei”	balstiem	(otrs	balsts	ir	pētnie-
cība,	attīstība	un	inovācija),	kas	ir	2003.	gada	iniciatīva	Eiropas	ilgtermiņa	izaugsmes	potenciāla	
stiprināšanai.

2008. gadā EIB izsniedza aizdevumus 9,8 miljardu 
eiro apmērā ar Eiropas transporta tīkliem saistītiem 
transporta projektiem Eiropas Savienības ietvaros, 
vairāk nekā pusi no šīs summas atvēlot konverģen-
ces reģioniem. 3,2 miljardi eiro tika izsniegti Eiropas 
Komisijas noteiktajiem prioritārajiem projektiem. 
Šādu pieaugumu, salīdzinot ar aizdevumiem 7,1 mil-
jardu eiro apmērā 2007. gadā, izraisīja palielinātais 
pieprasījums no projektu attīstītāju puses sakarā ar 
nelabvēlīgajiem tirgus apstākļiem un daļēji tas, ka  
2008. gadā banka pabeidza procesu, kā rezultātā tā 
tagad var piedāvāt attīstītājiem vairākus ar riska da-
līšanu	saistītus	 finanšu	produktus. Lai veicinātu ie-
guldījumus Eiropas Savienības galvenajos transporta 
tīklos, tagad banka var uzlabot tās lielo aizdevumu 
piedāvājumu, kam ir gari atmaksas termiņi un gan 

fiksētas, gan mainīgas procentu likmes, ar trīs riska 
dalīšanas produkta veidiem.

Pirmais no tiem ir Strukturētais	finansēšanas	mehā-
nisms (SFF), kura mērķis ir saskaņot bankas finansēju-
ma veidus ar liela mēroga infrastruktūras sistēmu pra-
sībām, atbalstot tādus projektus un attīstītājus, kas 
iepriekš visticamāk nebūtu atbilduši EIB finansējuma 
saņemšanas prasībām. Šim nolūkam banka rezervē 
pietiekamu apjomu no tās kopējiem uzkrājumiem, 
lai izveidotu nozīmīgu un ilgtspējīgu SFF programmu 
kā galveno elementu bankas aizdevumu izsniegšanai 
TEN augstas prioritātes teritorijās, uz zināšanām bal-
stītas ekonomikas un enerģētikas jomās. SFF piedā-
vājumu veido prioritāri aizdevumi un garantijas, kas 
ietver iepriekšēju noformēšanu un agrīnu darbības 
risku, subordinēti aizdevumi un garantijas, “mezza-
nine” finansējums un ar projektiem saistīti atvasinā-
tie instrumenti. 2008. gadā SFF ietvaros banka aizde-
vumos transporta projektiem izsniedza 1,6 miljardus 
eiro, salīdzinot ar 474 miljoniem eiro 2007. gadā un 
kopumā izsniegtajiem 2,75 miljardiem eiro kopš SFF 
darbības uzsākšanas 2001. gadā.

Otrais produkts ir garantiju shēma. EIB kopā ar Eiro-
pas Komisiju ir izveidojusi TEN	transporta	 tīklu	aiz-
devumu garantijas instrumentu (Loan Guarantee 
Instrument for TENs Transport Projects – LGTT). Shē-
ma darbosies kā “mezzanine” produkts, nodrošinot ar 
satiksmes apjomu saistīto ieņēmumu risku mazinā-
šanu kritiskajā projekta darbības uzsākšanas posmā. 
Tas ir instruments, kas īpaši paredzēts, lai atļautu pla-
šāku privātā sektora līdzdalību TEN projektos, kuri pa-
kļauti apjoma riskam ekspluatācijas perioda sākumā. 
LGTT tika nodrošināts ieguldījums 500 miljonu eiro 
apmērā no EIB Strukturētā finansēšanas mehānis-

Eiropas	transporta	tīkli
2004.	–	2008.	g.:	47	miljardi	eiro
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ma un papildu piešķīrums 500 miljonu eiro apmērā 
no ES budžeta līdzekļiem laika periodā no 2007. līdz 
2013. gadam. Pirmā operācija Portugālē – publiskā 
un privātā sektora partnerība autoceļa pagarināšanai 
starp Vilarealu (Vila Real) un Spānijas robežu pie Kvin-
tanilas (Quintanilha) – tika pabeigta 2008. gadā, bet 
2009. gads būs pirmais pilnais aizdevumu garantijas 
instrumenta (LGTT) darbības gads, un šī instrumenta 
ietvaros ir jau sagatavota virkne projektu. 2008. gadā 
visi privāto projektu attīstītāju vai publiskā un privā-
tā sektora partnerību (PPP) virzītie transporta TEN sa-
ņēma EIB finansiālo atbalstu no SFF un/vai garantiju 
shēmas.
 
Kapitāla ieguldījumi infrastruktūras	fondos arī ietver 
riska dalīšanu. Līdzdarbojoties infrastruktūras fon-
dos, EIB piesaista savus resursus un atbalsta finansē-
juma piešķiršanu lielam skaitam atsevišķu PPP pro-
jektu, kas citādi nebūtu iespējams. 2008. gadā banka 
apstiprināja dalību Luksemburgā izveidotajā fondā, 
kura darbība ir vērsta uz ieguldījumu nodrošināšanu 
liela mēroga transporta projektiem, sevišķi Eiropas 
transporta TEN.

2008. gadā publiskā un privātā sektora partnerībām 
piešķirtais finansējums Eiropas transporta tīkliem sa-
sniedza 2,9 miljardus eiro, salīdzinot ar 875 miljoniem 

eiro iepriekšējā gadā. EIB ir kopumā uzkrājusi ievēro-
jamu pieredzi un zināšanas PPP jomā, it īpaši trans-
porta PPP jomā, un labprāt vēlas dalīties savos ieska-
tos ar projektu attīstītājiem. Lai veicinātu efektīvu 
labās	prakses	pieredzes	apmaiņu šajā jomā, banka 
kopā ar Eiropas Komisiju un dalībvalstīm ir izveidojusi 
Eiropas publiskās un privātās partnerības ekspertīzes 
centru. Bankas zināšanas tiek augstu vērtētas arī citās 
aprindās, piemēram, starp ES koordinatoriem, kas ir 
sešu bijušo komisāru grupa, kuri virza Eiropas trans-
porta tīklu attīstībai būtiskus transporta projektus.
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Atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem

Gandrīz	viens	miljons	mazo	un	vidējo	uzņēmumu	2008.	gadā	saņēma	atbalstu	no	EIB	grupas.	
Jaunu	kredītlīniju	skaits,	kas	tiek	piedāvātas	ar	finanšu	starpniekiem,	palielinājās	par	42%,	sa-
sniedzot	8,1	miljardu	eiro,	bet	visnozīmīgākais	notikums	bija	tāds,	ka	2008.	gadā	tika	likti	pama-
ti	ievērojamam	progresam	attiecībā	uz	MVU	finansēšanu	no	EIB	un	EIF	līdzekļiem	turpmākajos	
gados.

23 miljoni mazo un vidējo uzņēmumu, kas veido 99% 
no Eiropas Savienības uzņēmumiem un nodarbina 
vairāk nekā 100 miljonus iedzīvotāju, ir Eiropas eko-
nomikas balsts. Tomēr, 2008. gadā finanšu sektoram 
esot pakļautam lielai un nepieredzētai spriedzei, MVU 
bija viena no pirmajām grupām, kas izjuta pašreizējās 
krīzes sekas. Tādēļ nav pārsteidzoši, ka pirmais aici-
nājums EIB veikt pretcikliskas darbības, palielinot tās 
aizdevumus, bija palielināt	atbalstu	MVU. Pēc šī lū-
guma, ko izteica ES finanšu ministri neformālā sanāk-
smē Nicā no 2008. gada 12. līdz 13. septembrim, ban-
ka uzsāka iniciatīvu “EIB aizdevumi MVU”.

EIB spēja nekavējoties reaģēt, jo tā jau 2007. un 
2008. gadā bija uzsākusi vērienīgu apspriešanu ar 
MVU apvienībām, bankām un valsts MVU atbalsta in-
stitūcijām un izdarījusi savlaicīgus secinājumus par 
būtisku MVU paredzētā EIB grupas produktu portfe-
ļa reformu. Iniciatīva “EIB aizdevumi MVU” ir koncen-
trēta uz 	visu	MVU	finanšu	vajadzību	risināšanu	gan 

attiecībā uz materiālajiem un nemateriālajiem iegul-
dījumiem, gan arī uz apgrozāmā kapitāla pastāvīgu 
pieaugumu.

 
Pēc bankas akcionāru lūguma aptuveni 30 miljardi 
eiro ir rezervēti aizdevumu izsniegšanai Eiropas MVU 
laika posmā no 2008. līdz 2011. gadam. Banka ir arī 
aicināta ātri reaģēt, par kopējo mērķfinasējumu MVU 
vajadzībām nosakot vismaz 15 miljardus eiro 2008. un 
2009. gadā. 2008. gadā MVU vajadzībām tika izsnieg-
ti aizdevumi 8,1 miljardu eiro apmērā, no kuriem 4,7 
miljardi eiro tika nodrošināti pēdējā ceturksnī pēc fi-
nanšu ministru sanāksmes Nicā. Aizdevumu līgumi 
ir noslēgti ar 75 partneriem 16 valstīs un visa veida 
bankām – krājbankām, kooperatīvajām bankām, ko-
mercbankām un attīstības veicināšanas bankām. Šā-
dai rīcībai būs ievērojama ietekme uz finansējuma 
pieejamību MVU vajadzībām, jo tajā ir iestrādāts svi-
ras	efekts: par katru EIB aizdoto eiro finanšu partne-
rim, šim partnerim ir jāpierāda, ka tas novirzīs divus 
eiro jauna kredīta izsniegšanai MVU. Papildus jaunā 
iniciatīva “Aizdevumi MVU” uzlabo finanšu nosacīju-
mus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem: starpnie-
ki uz līguma pamata apņemas novirzīt tālāk katram 
gala saņēmējam noteiktu finansiālu priekšrocību ap-
jomu, par ko ir panākta iepriekšēja vienošanās. Vis-
beidzot, šiem starpniekiem ir jāinformē finansējumu 
saņēmušais MVU par EIB nozīmi finansējuma piešķir-
šanā. Starpnieki jau sākuši izsniegt 8,1 miljardus eiro 
MVU vajadzībām, bet lielākā daļa šo līdzekļu tiks pie-
šķirti tikai 2009. gadā, kas būtībā nav pārsteidzoši, jo 
ļoti daudzas operācijas tika pabeigtas 2008. gada pē-
dējā ceturksnī.

EIB arī meklē veidus, kā dalīt risku, kuram bankas ir 
pakļautas saistībā ar to MVU portfeļiem. Tas tiek da-
rīts kopā ar Eiropas	Investīciju	fondu – ES iestādi, kas 

EIB	aizdevumi	MVU	2007.	–	2008.	gadā
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specializējas MVU finansēšanā un kuras galvenais ak-
cionārs ir EIB.

2008. gada lielākajā daļā abus galvenos EIF darbības 
virzienus negatīvi ietekmēja sarežģītie tirgus apstāk-
ļi. Tomēr riska kapitāla ieguldījumi MVU fondos sa-
sniedza 409 miljonus eiro, un garantiju operācijas 
banku MVU portfeļiem kopumā veidoja 2,1 miljardu 
eiro. Fonda nozīme JEREMIE iniciatīvas ietvaros ir vēl 
vairāk palielinājusies. JEREMIE piedāvā ES dalībval-
stīm iespēju, izmantojot to valsts un reģionālo vado-
šo iestāžu palīdzību, saņemt daļu no to ES struktūr-
fondu līdzekļiem, lai ar apgrozības līdzdalības fondu 
starpniecību finansētu MVU ar pašu kapitālu, aizde-
vumiem vai garantijām. Šīs iniciatīvas novērtēšanas 
posms beidzās 2008. gadā, un līdz šim ir noslēgti sep-
tiņi līdzdalības fonda pārvaldības līgumi ar dalībval-
stīm un reģioniem par kopējo summu 704 miljonu 
eiro apmērā.

2008. gadā tika arī uzsākta JASMINE – EIB, EIF, finan-
šu partneriestāžu, Eiropas Komisijas un Eiropas Parla-
menta izstrādāta trīs gadu izmēģinājuma iniciatīva ar 
50 miljonu eiro budžetu mikrofinanšu iestāžu atbals-
tam Eiropā.
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Ilgtspējīga, konkurētspējīga un droša 
energoapgāde Eiropā

EIB	aizdevumi	energosektorā	2008.	gadā	kopumā	veidoja	vairāk	nekā	10	miljardus	eiro,	un	jau-
nās	iniciatīvas	īpaši	tika	vērstas	uz	atjaunojamo	energoresursu	izmantošanu	un	energoefektivi-
tātes	nodrošināšanu.	Šīs	ir	darbības	jomas,	kurās	banka	var	izmantot	savas	prasmes	un	finansiā-
lo	spēku,	kā	arī	rosināt	attīstītājus	pielikt	visas	iespējamās	pūles.

EIB	 aizdevumi	 enerģētikas	 nozarē	 ir	 pamatā	 ES	
mērķim līdz 2020. gadam par 20% samazināt siltum-
nīcefektu radošo gāzu izmešu apjomus salīdzinājumā 
ar 1990. gada rādītājiem; nodrošināt, lai atjaunojamie 
energoresursi veidotu 20% no kopējiem ES patērē-
tajiem energoresursiem; nodrošināt, lai biodegviela 
veidotu kā minimums 10% no autotransportam pa-
redzētā benzīna un dīzeļdegvielas apjoma; kā arī par 
20% samazināt enerģijas patēriņu, kas atbilstoši bā - 
zes prognozēm noteikts 2020. gadam. Lai īstenotu 
šos vērienīgos mērķus, banka ir palielinājusi tās aiz-
devumu apjomu enerģētikas nozarē, balstot to uz šā-
dām piecām prioritātēm: atjaunojamie energoresursi, 

energoefektivitāte, pētniecība, attīstība un inovācija 
energosektorā, iekšējās apgādes drošība un dažādo-
šana (tai skaitā Eiropas energotīkli), kā arī ārējās ap-
gādes drošība un ekonomiskā attīstība (pēdējā minētā 
prioritāte attiecas uz kaimiņvalstīm un partnerval- 
stīm). 2008. gadā EIB parakstīja ar enerģētikas nozari 
saistītos aizdevumus, kuru kopējā summa projektiem 
Eiropas Savienībā veidoja vairāk nekā 8,6 miljardus 
eiro. Ārpus ES aptuveni 1,6 miljardi eiro tika piešķir-
ti ar enerģētikas nozari saistītiem projektiem Turcijā, 
Vidusjūras partnervalstīs, ĀKK valstīs, Dienvidāfrikā, 
Indijā, Ukrainā un Melnkalnē. Aizdevumi atjaunoja-
mo energoresursu jomā, ieskaitot atjaunojamo ener-
goresursu ražošanu, 2008. gadā kopumā veidoja 2,2 
miljardus eiro.

Daļa no 2008. gada ieguldījumiem tika veikti 35 vi-
dēja izmēra energosistēmai pieslēgtās fotovoltu 
spēkstacijās, kas uzstādītas uz tirdzniecības un loģis-
tikas centru lēzenajiem jumtiem Vācijā un Spānijā. 
Banka izsniedza aizdevumos 77 miljonus eiro to uz-
stādīšanai un cieši sadarbojās ar jumtu būvniecībā 
lielu pieredzi guvušu uzņēmumu, lai izstrādātu tādu 
programmas pieeju, kas būtu vērsta uz izmaksu sa-
mazināšanu, izmantojot standartizētu aprīkojumu – 
pieeju, ko var viegli izmantot jebkur citur.

Enerģētikas	mērķis	ES	un	pievienošanās	valstīs
Atsevišķie	aizdevumi	2008.	gadā

(miljardi)

Kopā

TEN	enerģētika 2,7
Prioritārie	enerģētikas	projekti,	izņemot	TEN 6,2

Atjaunojamie energoresursi 2,2

Energoefektivitāte 0,7

Iekšējās apgādes dažādošana un drošība 3,1

Kopā 8,9
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Vēl viens inovatīvu iniciatīvu piemērs ir iniciatīva “Pil-
sētu mēru pakts”, kas tika uzsākta 2009. gada sāku-
mā ar mērķi izstrādāt energoefektivitātes un ilgtspē-
jīgas enerģētikas programmas Eiropas pilsētās un 
reģionos. Pilsētu teritorijām ir ievērojams enerģijas 
ietaupīšanas potenciāls, ko var realizēt, atjaunojot sa-
biedriskās ēkas, uzlabojot pilsētu transportu un palī-
dzot mazajiem uzņēmumiem veikt nepieciešamos ie-
guldījumus. EIB ir gatava atbalstīt šādu ieguldījumu 
veikšanu un palīdz izstrādāt šādas programmas Parī-
zē, Barselonā un Milānā.

Sadarbībā ar Eiropas Komisiju un citiem Eiropas in-
stitucionālajiem ieguldītājiem EIB strādā pie Eiropas 
fonda 2020 enerģētikai, klimata pārmaiņām un in-
frastruktūrai (fonds Marguerite) izveides, lai finansē-
tu kapitāla un kvazikapitāla projektus šajās jomās un 
sniegtu atbalstu iekšējam enerģētikas tirgum, atjau-
nojamo energoresursu integrācijai un iekšējās apgā-
des drošības uzlabošanai.

Ārpus Eiropas Savienības EIB īsteno 3 miljardu eiro 
vērto daudzgadu Energoresursu	 ilgtspējas	un	dro-
šas piegādes programmu, lai finansētu projek-

tus kaimiņvalstīs, ĀKK, Dienvidāfrikā un ĀLA. EIB arī 
vada tehniskās palīdzības (TP) programmas projek-
tu sagatavošanai un īstenošanai Vidusjūras reģionā, 
Rietumu Balkānos un ĀKK. Papildus banka ir aktīvi 
piedalījusies Saules enerģijas izmantošanas plāna Vi-
dusjūras reģionam un arī Pasaules energoefektivitā-
tes un atjaunojamās enerģijas fonda (GEEREF) izvei-
dē un attīstīšanā. EIF pārvalda GEEREF, un tā mērķis 
ir nodrošināt ieguldījumus reģionālajos ar enerģēti-
ku saistītajos fondos, kas ir vērsti uz maza un vidēja 
mēroga projektiem jaunattīstības valstīs un valstīs ar 
strauju ekonomisko izaugsmi.

Banka ir apņēmusies attīstīt oglekļa	 tirgus, lai pa-
līdzētu uzņēmumiem un dalībvalstīm izpildīt savas 
saistības attiecībā uz oglekļa emisijām saskaņā ar Ki-
oto protokolu, lai atbalstītu ES emisiju kvotu tirdznie-
cības shēmu un veicinātu tīrāku tehnoloģiju ievieša-
nu. Šajā sakarā banka kopā ar ERAB, Pasaules Banku 
un Vācijas Attīstības banku (KfW) ir izveidojusi trīs 
oglekļa fondus. Divi jauni fondi uzsāka savu darbību 
2008. gadā, tai skaitā “Fonds Capital Carbone Maroc”, 
pirmais oglekļa fonds Marokā, un, īstenojot sadarbī-
bu ar Eiropas valstu finanšu iestāžu grupu, Oglekļa 
fonds laika posmam pēc 2012. gada (“Post-2012 Car-
bon Credit Fund”), kas paredzēts ilgtermiņa oglekļa 
tirgus veicināšanai arī pēc 2012. gada, kad beigsies 
Kioto protokola darbības termiņš.

2009. gada laikā banka veiks izmēģinājuma projek-
tu, lai novērtētu EIB oglekļa izmešu ietekmi, kas rodas 
tās finansēto projektu rezultātā. Balstoties uz esošo 
labo praksi, banka pārbaudīs virkni šīs ietekmes no-
teikšanas pasākumu praktiskumu un atbilstību. Re-
zultāti tiks izmantoti, lai sagatavotu priekšlikumu vis-
aptverošas mērījumu un ziņošanas sistēmas izveidei 
2010. gadā.
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Bankas mandāti ārpus Eiropas Savienības

Ārpus Eiropas Savienības EIB darbojas vairāk nekā 150 valstīs – kandidātvalstīs un potenciāla-
jās kandidātvalstīs Dienvidaustrumu Eiropā, Vidusjūras partnervalstīs, Krievijā un citās kaimiņ-
valstīs uz austrumiem, Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīs, Āzijā un Latīņame-
rikā, kur tās mērķis ir īstenot ar ES ārējo sadarbību un attīstības politiku saistītā finanšu balsta 
prasības.

EIB nodrošina aizdevumus un garantijas kandidāt-
valstīs (Horvātijā, Turcijā un Bijušajā Dienvidslāvijas 
Maķedonijas Republikā (FYROM)) un potenciālajās 
kandidātvalstīs (Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā, 
Melnkalnē, Serbijā un Kosovā). Bankas darbību pama
tā ir 8,7 miljardus eiro liels ārējo aizdevumu mandāts, 
ko piešķīrusi ES laika posmam no 2007. līdz 2013. ga
dam, kā arī pašas bankas Pirmspievienošanās fonds. 
Ar tās aizdevumu starpniecību banka veicina šajās 
valstīs integrācijas procesu ar ES, palīdzot tām nodro
šināt atbilstību ES pievienošanās kritērijiem un saga
tavojot tās ekonomiskā ziņā dalībai ES. 2008. gadā 
kopējais aizdevumu apjoms kandidātvalstīm un po
tenciālajām kandidātvalstīm sasniedza 3,5 miljardus 
eiro, no kuriem 170 miljoni eiro tika izsniegti Horvā
tijai. Turcija joprojām saglabāja savu statusu kā ārpus 
ES esoša valsts, kurā banka darbojas visaktīvāk. Pir
mo reizi aizdevumu apjoms šajā valstī sasniedza 2,7 
miljardus eiro. Rekordliels aizdevumu apjoms tika iz
sniegts arī Rietumu Balkānu valstīs: 577 miljoni eiro 
projektiem Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Re
publikā, Bosnijā un Hercegovinā, Melnkalnē un Serbi
jā, kopumā kopš 1995. gada EIB atbalstam šajā reģio
nā veidojot aptuveni 3,1 miljardu eiro.

Kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis
Izsniegtie aizdevumi 2008. gadā

(miljoni)

Kopā

Turcija 2 706

Bosnija un Hercegovina 260

Serbija 257

Horvātija 170

Melnkalne 50

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika 10

Kopā 3 453
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Eiropas Savienības attiecībām ar Vidusjūras part-
nervalstīm tika dots jauns stimuls, 2008. gada jūlijā 
Parīzē valstu un valdību vadītāju samitā izveidojot 
Vidusjūras reģiona valstu savienību. Samitā tika pa
pildināts arī FEMIP – EIB galvenā instrumenta finansē
juma piešķiršanai Vidusjūras reģionā – mērķis, uzsve
rot nepieciešamību veikt ieguldījumus sauszemes un 
jūras ceļos, izstrādāt vērienīgu saules enerģijas plānu 
un attīrīt Vidusjūru. 2008. gadā FEMIP ietvaros tika 
izsniegti aizdevumi 1,3 miljardu eiro apmērā 20 pro
jektiem privātajā sektorā, kā arī efektīvas infrastruk
tūras un produktīvas banku sistēmas nodrošināšanai. 
Papildus tā finansēšanas darbībām FEMIP kalpo arī 
kā vide pārdomām un diskusijām ar partnervalstīm. 
2008. gada galvenās tēmas bija tūrisms Vidusjūras re
ģionā, mikrofinansējums, klimata pārmaiņas un cilvē
ku kapitāls.

Krievija un austrumu kaimiņvalstis
Izsniegtie aizdevumi 2008. gadā

(miljoni)

Kopā

Ukraina 150

Moldova 20

Kopā 170

Vidusjūras partnervalstis
Izsniegtie aizdevumi 2008. gadā

(miljoni)

Kopā no kuriem riska kapitāls

Tunisija 311

Maroka 289 19

Sīrija 277 2

Ēģipte 276 26

Libāna 52

Jordānija 37

Izraēla 33

Reģionālie 16 16

Kopā 1 290 62

Cieši sadarbojoties ar ERAB, banka arī finansē pro
jektus Krievijā un austrumu kaimiņvalstīs – Ukrai
nā, Moldovā un, atbilstoši Padomes nākotnes ieska
tiem, Baltkrievijā, kā arī Armēnijā, Azerbaidžānā un 
Gruzijā. Priekšroka tiek dota projektiem, kas saistīti 
ar galveno Eiropas transporta tīklu asu paplašināša
nu, projektiem, kas pārrobežu līmenī labvēlīgi ietek
mēs vienu vai vairākas ES dalībvalstis, kā arī vērienī
giem projektiem, kas, nodrošinot uzlabotus sakarus, 
veicinās reģionālo integrāciju. Krievijai līdz ar ener
ģētikas nozari kopumā būtiski ir arī vides aspekti; par 
īpaši svarīgiem tiek uzskatīti stratēģiski energoapgā
des un energoresursu transportēšanas projekti. Pērn 
banka apņēmās izvērtēt, vai izsniegt aizdevumus vis
maz 200 miljonu eiro apmērā, lai nodrošinātu iegul
dījumus infrastruktūrā un enerģētikas nozarē Gruzijā 
laika posmā no 2009. līdz 2010. gadam.
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Lai mazinātu nabadzību un veicinātu ilgtspējīgu at
tīstību, 2008. gadā EIB saskaņā ar Kotonū Partnerat
tiecību nolīgumu izsniedza aizdevumos 561 miljonu 
eiro 26 attīstības projektiem Āfrikas, Karību jūras un 
Klusā okeāna valstīs (ĀKK), kā arī aizjūras zemēs 
un teritorijās (AZT). Astoņi no šiem projektiem bija 
vērsti uz pārrobežu programmu veicināšanu, sevišķi 
reģionālās integrācijas sekmēšanu. Lai nodrošinātu 
aizdevumus, garantijas un riska kapitālu ĀKK un AZT 
projektiem, banka pārvalda ES atmaksājamo atbalsta 
piešķīrumu no Eiropas Attīstības fonda – Ieguldījumu 
mehānismu. EIB papildina ES atbalsta piešķīrumu ar 
aizdevumiem no bankas pašas resursiem. 2008. gadā 
ĀKK Ieguldījumu mehānisma ietvaros parakstīto aiz
devumu apjoms palielinājās līdz 326 miljoniem eiro. 
ĀKK projektiem tika arī izsniegti papildu aizdevumi 
225 miljonu eiro apmērā no bankas pašas resursiem. 
AZT teritorijā EIB izsniedza aizdevumos 10 miljonus 
eiro no AZT Ieguldījumu mehānisma. 2008. gadā pa
lielinājās arī EIB atbalsts ilgtspējīgas ekonomiskās at
tīstības nodrošināšanai Dienvidāfrikas Republikā. 
Banka ieguldīja 203 miljonus eiro trijos Dienvidāfri
kas projektos, tādējādi gandrīz divkāršojot tās finan
sējumu salīdzinājumā ar 2007. gadu.

Āfrikas, Karību jūras reģiona, Klusā okeāna (ĀKK) 
valstis un aizjūras zemes un teritorijas (AZT)
Izsniegtie aizdevumi 2008. gadā

(miljoni)

Kopā no kuriem
riska kapitāls

Āfrika 464 249

 Dienvidu un Indijas okeāna reģions 149 74

 Centrālā un ekvatoriālā 114 59

 Rietumu 95 9

 Daudzreģionālie 73 73

 Austrumu 34 34

Karību jūras reģions 64 55

Klusā okeāna reģions 23 23

AZT valstis 10 10

ĀKK-AZT valstis 561 336
DIENVIDĀFRIKA 203 -
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Āzijā un Latīņamerikā laika posmā no 2007. līdz 
2013. gadam banka var izsniegt aizdevumos līdz 
pat 3,8 miljardiem eiro, lai sekmētu ienesīgus iegul
dījumus, vides aizsardzību un energoapgādes drošī
bu, vienlaicīgi pastiprinot ES klātbūtni šajās pasau
les daļās ar ārvalstu tiešo ieguldījumu, tehnoloģiju 
un prasmju nodošanas starpniecību. 2008. gadā EIB 
izsniedza aizdevumos 469 miljonus eiro četriem pro
jektiem Brazīlijā, Meksikā, Paragvajā un Indijā. Savu
kārt 2008. gadā Ķīnā tika atlasīti atsevišķi projekti fi
nansējuma piesaistīšanai no 500 miljonus eiro vērtā 
programmas aizdevuma, ko 2007. gadā piešķīra vi
des aizsardzības atbalstam. Turklāt banka Āzijā un La
tīņamerikā ir izstrādājusi virkni enerģētikas projektu 
finansējuma piesaistīšanai no 3 miljardu eiro vērtās 
daudzgadu programmas energoresursu ilgtspējas un 
drošas apgādes sekmēšanai 2009. gadā.

Āzija un Latīņamerika
Izsniegtie aizdevumi 2008. gadā

(miljoni)

Kopā

Latīņamerika 319
Brazīlija 200

Paragvaja 69

Meksika 50

Āzija 150
Indija 150

Kopā 469
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EIB līdzekļu piesaistīšanas darbības: vadošais 
suverēnais starptautiskais parāda vērtspapīru 
emitents

2008. gadā bankas finansēšanas darbības ir palikušas  
noturīgas, lai gan tirgū bija vērojamas lielas svār  
stības un nenoteiktība. Banka ar 247 darījumiem pie
saistīja finansējumu 59,5 miljardu eiro apmērā, kas ir  
ievērojams pieaugums, salīdzinot ar 2007. gadu (54,7 
miljardi eiro). 2008. gada jūlijā paralēli tās aizdevumu  
programmas un aizdevumu izmaksāšanas pieaugu
mam banka palielināja finansējuma maksimālo apjo
mu no 55 miljardiem līdz 60 miljardiem eiro. Banka  
piesaistīja finansējumu 18 valūtās un emitēja to sin 
 tētiskā formātā četrās citās valūtās (iegrāmatotas pie  
citām norēķinu valūtām).

Šādus līdzekļu piesaistīšanas rezultātus 2008. gadā 
ļāva sasniegt EIB augstākās kvalitātes kredītreitings, 
kas balstīts gan uz nepārtrauktu atbalstu no ES su
verēno akcionāru puses, gan uz bankas izmantoto lī
dzekļu piesaistīšanas stratēģiju. Līdzekļu piesaistīša

nas stratēģija ar tai raksturīgo elastību, dažādību un 
uz likviditāti vērsto uzmanību lielā mērā nodrošinā
ja iespēju pārvarēt svārstīgos tirgus apstākļus pirmo 
deviņu mēnešu laikā. Ievērojami apgrūtinātos tirgus 
apstākļos no oktobra vidus līdz gada nogalei šī stra
tēģija sekmēja piekļuvi tirgum, sevišķi izmantojot 
eiro valūtu, bet arī ar privāta izvietojuma (ASV dolā
ri) starpniecību, kā arī, izmantojot iespējas piesaistīt 
mazos un privātos investorus.

Eiro (EUR) valūtā pavisam 29 darījumu ietvaros ban
ka piesaistīja kopsummā 16,8 miljardus eiro jeb 28% 
no gada programmas kopapjoma. Eirozonas etalon 
obligāciju (Euro Area Reference Note – EARN) emi
sijas veidoja lielāko daļu (13 miljardus eiro jeb 78%) 
no EUR emisijām. Jaunas EARN tika emitētas ar trīs 
gadu un septiņu gadu dzēšanas termiņu, katra no 
tām 3 miljardu eiro apjomā. Papildus tam piecas 
esošās EARN 1–2 miljardu eiro apjomā tika atkārto
ti emitētas. Gada laikā dažādotie emisiju apjomi un 
dzēšanas termiņu maiņa atspoguļo to, cik rūpīgi EIB 
ir reaģējusi uz investoru pieprasījumu. Mērķa emi
sijas eiro valūtā parastā formātā veidoja aptuveni 3 
miljardus eiro. Privātie investori veidoja ievērojamu 
daļu no mērķa obligāciju pieprasījuma, sevišķi attie
cībā uz 180 miljonus vērtajām “Popular Bond” obli
gācijām, kas ir pirmā emisija, kuru pilnībā garantē un 
izplata “Italian Popular Banks”.

Saistību izpilde attiecībā uz sociāli atbildīgiem iegul-
dījumiem (SRI): 2007. gadā ar inovatīvu obligāciju – 
Klimata obligāciju (Climate Awareness Bond – CAB) 
– palīdzību piesaistītie līdzekļi eiro valūtā, kas tika 
novirzīti sociāli atbildīgiem investoriem, 2007. un 
2008. gadā tika pilnībā izmaksāti projektiem, kas 
atbalsta klimata aizsardzību. Šīs darbības tika veik
tas saskaņā ar sākotnējo vienošanos par līdzekļu re
zervēšanu. Kopumā ar šo obligāciju starpniecību fi
nansējums tika piešķirts 14 projektiem sešās Eiropas 
valstīs.

2008. gadā tika uzsākti 50 darījumi sterliņu mārciņās, 
piesaistot 6,9 miljardus britu mārciņu (GBP) (8,9 mil
jardus eiro) jeb 15% no EIB gada programmas kop 
apjoma. Banka spēja saglabāt savu pozīciju kā lie-

Piesaistītie līdzekļi pirms mijmaiņas darījumiem 
2004. – 2008. g.: 262 miljardi eiro

USD

citās valūtās

EUR

GBP

43%

15%

28%

14%
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lākais non-gilt vērtspapīru emitents 2008. gadā. 
Vairāk nekā puse no britu mārciņu emisijas tika no
drošināta pirmajā ceturksnī, ņemot vērā spēcīgo pie
prasījumu, kā arī pateicoties labvēlīgajiem mijmaiņas 
tirgus apstākļiem. Gada otrajā pusē, kas bija pilna iz
aicinājumu, banka bija vienīgā no līdzīgu iestāžu vi
dus, kas turpināja apjomīgas emisijas darbības līdz 
pat oktobra sākumam.

2008. gadā tika veikti 55 darījumi, piesaistot 35,5 mil
jardus rekordlielu apjomu ASV dolāros jeb 25,5 mil
jardus eiro, kas veidoja 43% no EIB finansēšanas prog
rammas kopējā apjoma. Salīdzinot ar 2007. gadu, šis 
apjoms ir palielinājies par 85%. Banka palielināja tās 
trīsgadu etalonemisijas līdz 4 miljardiem ASV dolā
ru, kas ietver piecas etalonemisijas ar šādu dzēšanas 
termiņu, kā arī veica trīs piecgadu etalonemisiju da
rījumus, kas ir nepieredzēti liels skaits emisiju ar šādu 
daudz izaicinošāku dzēšanas termiņu. Rezultātus ie
tekmēja liels investoru pieprasījums, īpaši no centrā
lajām bankām, un ļoti pievilcīgi finansēšanas līmeņi, 
kas sasniedzami, emitējot ASV dolārus.

Bez jau minētajām trim pamatvalūtām 2008. gadā 
bankas emisijas atspoguļoja lielu diversifikāciju ar 
113 papildu darījumiem 19 citās valūtās, ieskaitot 
četras sintētiskā formāta valūtas. 8,3 miljardi eiro tika 
piesaistīti citās valūtās, veidojot 14% no finansēša
nas programmas kopējā apjoma. Trīs galvenās valū

tas šajā grupā bija Austrālijas dolārs, Japānas jena un 
Šveices franks, katrā no šīm valūtām piesaistot vairāk 
nekā 1 miljardam eiro ekvivalentu summu.

Jauno un nākamo dalībvalstu un kaimiņvalstu va-
lūtu ietvaros banka ir guvusi labus panākumus kapi
tāla tirgu attīstīšanā, papildinot tās ienākumu līkni ar 
Krievijas rubli un Turcijas liru un piedāvājot ieguldī
tājiem garākos pieejamos dzēšanas termiņus nemai
nīgas likmes eiroobligāciju tirgū. Šajās valstīs apjomi 
sasniedza 1,1 miljardam eiro ekvivalentu summu 33 
darījumu ietvaros. Turcijas lira veidoja lielāko daļu 
apjoma. Citas emitētās valūtas bija Bulgārijas leva, 
Čehijas krona, Ungārijas forints, Krievijas rublis un 
Slovākijas krona.

Attiecībā uz Āfrikas valstu valūtām banka pirmo 
reizi emitēja Zambijas kvaču (ZMK), kas papildināja 
bankas Āfrikas valstu finansējuma valūtu klāstu līdz 
septiņām valūtām. ZMK emisiju pirmo reizi veica ār
valstu emitents, un pirmo reizi tas notika starptautis
kajā tirgū (tā bija sintētiskā formātā, ar maksājumiem 
un norēķiniem ASV dolāros).
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Korporatīvā pārvaldība
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EIB korporatīvā atbildība

2005. gadā EIB publicēja tās pirmo paziņojumu par korporatīvo sociālo atbildību, kurā tā apņē-
mās balstīt bankas stratēģiju, mērķus un politiku uz korporatīvās atbildības (KA) galvenajiem 
principiem. EIB uzskata, ka KA ir pamatota uzņēmējdarbības prakse, jo tā uzsver to, cik svarīgi ir 
panākt līdzsvaru starp ekonomisko izaugsmi, sociālo labklājību un vides aizsardzību, lai sekmē-
tu ilgtspējīgas attīstības mērķa sasniegšanu.

Tādējādi EIB ir apņēmusies palīdzēt Eiropas Savienī
bai uzlabot korporatīvo atbildību, atzīt labas pārval
dības nozīmīgumu (kas nozīmē nepieciešamību pēc 
augsta līmeņa pārskatāmības un atbildības uzņem
šanās par sevi un līgumslēdzējpusēm), garantēt tās 
aizdevumu izsniegšanas darbību saskaņotību ar ES 
mērķiem un veikt savus novērtējumus ieguldījumu 
ilgtspējības nodrošināšanai, veicināt ētiskākus un 
ilgtspējīgākus ieguldījumus, attīstīt savstarpēji izde
vīgas attiecības starp pašu banku un tās vietējām ko
pienām, kā arī samazināt tās ēku un šajās ēkās veikto 
darbību ietekmi uz vidi.

Pēc paziņojuma par korporatīvo atbildību publicē
šanas banka sāka izmantot Eiropas Kvalitātes vadības 
fonda (EFQM) programmu attiecībā uz KA, lai vadītu 
savas KA politikas izstrādi un īstenošanu. Šī program
ma ir pašnovērtējuma un vadības rīks, ko izmanto, lai 
konstatētu un atrastu priekšrocības un trūkumus un 
lai palīdzētu izstrādāt atbilstošus rīcības plānus.

2006. un 2007. gadā notika divi KA pašnovērtēšanas 
pasākumi, kas pierādīja, ka EIB patiešām ir izdevies 
sasniegt aktīvas līdzdalības līmeni un izveidot dialo
gu ar ieinteresētajām pusēm un ka visā bankā tiek īs
tenots plašs KA pasākumu klāsts. Tomēr šie pasākumi 
arī ļāva secināt, ka trūkst pilnībā iekļautas KA politikas 
un stratēģijas, kas būtu integrētas ikdienas darbībās.

Lai veiktu izmaiņas atbilstoši augstākminēto divu paš
novērtēšanas pasākumu rezultātiem, tika konstatēts, 
ka ir nepieciešams ārējs KA politikas un prakses no
vērtējums. 2008. gadā ārējo konsultantu uzņēmums, 
kas specializējas papildu finanšu analīzes veikšanā, 
īstenoja EIB korporatīvās atbildības politikas audi-
tu. Analīze ļāva secināt, ka EIB politika un darbības 

korporatīvās atbildības jomā atbilst tai KA politikai 
un darbībām, kādu parasti ievēro ES banku sektorā. 
Tomēr, veicot analīzi, tika atklāta arī virkne trūkumu, 
kas jānovērš. Pirmais pasākums, kas tika īstenots pēc 
analīzes, bija KA rādītāja izstrāde, kas tika iekļauts 
Korporatīvajā darbības plānā 2009.–2011. gadam (EIB 
biznesa plāns turpmākajiem gadiem) uzskaitītajos iz
pildes rādītājos. Turklāt sagatavošanas posmā šobrīd 
atrodas detalizēts rīcības plāns, ko paredzēts apstip
rināt 2009. gadā. 

Tehniskais pielikums ar detalizētu informāciju par 
KA ir pieejams EIB tīmekļa vietnē. Lai sagatavotu teh
nisko pielikumu, banka ņēma vērā 2006. gada oktob
rī publicētos Globālās ziņošanas iniciatīvas (Global 
Reporting Initiative – GRI) standartus (G3). Turklāt 
banka piemēroja GRI ziņošanas sistēmu, lai nodroši
nātu atbilstību GRI apstiprinātajam “B+” piemēroša
nas līmenim. Bankas ārējie auditori garantē tehniskā 
pielikuma satura atbilstību. EIB tīmekļa vietnē ir izvei
dota arī korporatīvās atbildības apakšsadaļa, kurā ir 
pieejama detalizētāka informācija par EIB politiku un 
darbībām.



Darbības un korporatīvās atbildības pārskats32EIB grupa 

Ietekme uz vidi un atbildīga rīcība darbavietā

Vides aizsardzība ir viena no EIB galvenajām prioritātēm, tāpēc bankas lielā piesardzība saistībā 
ar tās ietekmi uz vidi nav pārsteidzoša, it īpaši attiecībā uz tās patērētajiem materiāliem un radī-
tajiem atkritumiem.

Tādēļ banka pakāpeniski nomaina savu autoparku ar 
modeļiem, kas rada mazāku piesārņojumu. Ir palieli
nājusies darbinieku informētība par atkritumu šķiroša
nu un atkritumu šķirošanas praksi. Luksemburgas ies
tādes ir novērtējušas bankas centienus šajā jomā un 
piešķīrušas tai zaļo marķējumu par izcilību atkritumu 
šķirošanā. Tāpat uzlabotas pieejamās telpas darbinie
kiem, kuri pārvietojas ar velosipēdiem. Lielāka uzmanī
ba tagad tiek pievērsta vides apsvērumiem saistībā ar 
darbinieku ceļošanu ar lidsabiedrībām. Printeri un fo
tokopēšanas ierīces ir noklusējuma režīmā ieprogram
mētas drukāt un kopēt uz lapas abām pusēm, un per
sonīgie printeri pakāpeniski netiek nomainīti. Turklāt 
banka ir kļuvusi videi draudzīgāka, pateicoties koplie
tošanas automašīnu platformai, kas ir pieejama darbi
niekiem iekštīklā, kā arī kustību detektoru uzstādīšanai 
apgaismes sistēmām dažās ēku daļās.

2008. gada laikā tika apstiprināts jauns pasākumu ko
pums, kas šobrīd tiek ieviests. Tas jo īpaši ietver pla
šu video konferenču iespēju izmantošanu, lai aizstā
tu pārbraucienus, komandējumu pamatnostādņu 
pārskatīšanu, lai gaisa satiksmes vietā biežāk izman
totu dzelzceļu, IT zaļās vērtēšanas sistēmas ievieša
nu, lai samazinātu informācijas tehnoloģiju aparatū
ras elektroenerģijas patēriņu, līguma parakstīšanu ar 
Luksemburgas sabiedriskā transporta sistēmu, kas 
katram darbiniekam nodrošinās bezmaksas pārvieto
šanos autobusā, krānu smidzinātāju taimeru uzstādī
šanu, lai samazinātu ūdens patēriņu, kā arī vispārīgi 
kampaņu turpināšanu, lai vairotu darbinieku infor
mētību par vides problēmām.



Darbības un korporatīvās atbildības pārskats 33 EIB grupa 

Atbildīga rīcība darbavietā

2008. gadā EIB turpināja veikt darbības, lai panāktu cilvēkresursu pārvaldības atbilstību la-
bākās prakses standartiem. Nozīmīgs solis bija dažādības stratēģijas apstiprināšana. Ban-
kas dažādības stratēģija “Labs cilvēkiem. Labs uzņēmējdarbībai” (“Good for People. Good for 
Business”) padara banku par iecienītu darba devēju, kas spēj izmantot ārējo potenciālu un 
arī pilnībā izmantot un paplašināt iespējas, ko sniedz bankas esošais personāls. Dažādības 
stratēģiju uzskata par izšķirošu bankas panākumu nodrošināšanā. Dažādības koncepts ie-
tver plašu individuālu un kultūras iezīmju loku, piemēram, vecums, kultūras, etniskā un ra-
ses izcelsme, izglītība un pieredze, ģimenes stāvoklis, dzimums, tautība, fiziskās spējas, reli-
ģija un seksuālā orientācija. Iekļaušana nozīmē, ka tiek cienīts un novērtēts unikālais talants, 
skatījums un ieguldījums, ko katrs darbinieks sniedz organizācijai.

Dažādības stratēģijas galvenais mērķis ir palielināt EIB darbinieku dažādību un līdzsvaru, 
tajā pašā laikā piesaistot, saglabājot un pilnvērtīgi nodarbinot vistalantīgākos cilvēkus. Citi 
mērķi ietver iekļaujošas darba vides izveidi, līderības un pārvaldības sekmēšanu un bankas 
kā iecienīta darba devēja profila izveidi. Šobrīd tiek izstrādāts arī prakses kodekss, kas saska-
ņā ar Padomes Direktīvu 2000/78/EK veicinātu vienlīdzīgus atlases un darba apstākļus, kā 
arī karjeras iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Ir veikti arī citi uzlabojumi, piemēram, darbinieku pensiju plānā. Vairāki pavērsieni pēdējo 
gadu laikā, piemēram, pieaugošais dzīves ilgums, ievērojamais procentu likmju samazinā-
jums un daudz stingrāku grāmatvedības standartu piemērošana (IAS 19), ir veicinājuši refor-
mas izstrādi, kuras mērķis ir saglabāt pensiju plāna pievilcību, uzlabojot tā finansēšanas vei-
du. Šāda reforma būtībā ir sarežģīts un delikāts uzdevums. Tas noteikti ietver visaptverošas, 
padziļinātas pārrunas ar darbinieku pārstāvjiem. Tomēr šīs pieejas rezultātā ir panākta vie-
nošanās par plāna ilgtermiņa finansējuma uzlabošanu, izstrādājot īpašu ieguldījumu port-
feli pensiju fondam, par kuru EIB uzņemas finanšu riskus. Visām apdrošinātajām personām 
tiks saglabāta noteiktu izmaksu pensiju sistēma.

Vienlaicīgi ar pašreiz strādājošo darbinieku pārstāvjiem tiek apspriesta pārejas un/vai kom-
pensācijas noteikumu pakete. Mērķis ir nodrošināt, ka tiek pievērsta pienācīga uzmanī-
ba iepriekšējos apdrošināšanas periodos iegūtajām tiesībām, it īpaši ņemot vērā vistuvāk 
pensijas vecumam esošo darbinieku cerības.

Gada otrajā pusē īstenotas vairākas iniciatīvas, kuru vēlamie mērķi tiks sasniegti 
2009. gadā. No šīm iniciatīvām vissvarīgākās ir arodveselības politikas izstrādes pabeigša-
na, pārskats par kopš 2004. gada īstenoto bankas politiku par godīgu rīcību darbavietā; 
vidēja termiņa stratēģija, lai sekmētu labklājību darbavietā un veicinātu indivīdu un orga-
nizācijas veiktspēju.
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Sadarbība ar partneriem

Tā kā EIB ir viena no Eiropas institūcijām, tā cieši sadarbojas ar Eiropas Komisiju, Eiropas Parla-
mentu, Eiropadomi un Ministru padomi, kā arī Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un 
Reģionu komiteju. Bankai ir izveidojusies tuva sadarbība arī ar citām starptautiskām finanšu in-
stitūcijām un divpusējas attīstības bankām.

Sadarbība ar Eiropas Komisiju ir vienmēr bijusi cieša, 
bet 2008. gada nogalē tā kļuva īpaši intensīva sakarā 
ar smagu finanšu un ekonomikas lejupslīdi. Iepriekš 
šajā pašā gadā Eiropadome aicināja gan Komisiju, 
gan banku aktīvi sniegt atbalstu tādu pasākumu veik
šanai, kas veicinātu mājsaimniecību un nozaru iegul
dījumus energoefektivitātes un atjaunojamo energo
resursu izmantošanas jomās. Citi risināmie jautājumi 
bija saistīti ar kaimiņattiecību politikas ieguldījumu 
mehānismu, Rietumbalkānu ieguldījumu sistēmu un, 
vispārīgāk, ar visefektīvāko veidu, kā apvienot EIB aiz
devumus un EK dotācijas ES ārējās politikas kontek
stā. EIB prezidents piedalās ikmēneša ECOFIN Minis-
tru padomes sanāksmēs.

Bankas aktīva iesaistīšanās cīņā pret krīzi piesaistī
ja pastiprinātu interesi par tās darbībām no Eiropas 
Parlamenta puses, kā rezultātā bez ierastajām EIB 
prezidenta uzstāšanās reizēm Ekonomikas un mone
tāro jautājumu komitejā un Budžeta kontroles komi
tejā par EIB grupas stratēģiju un darbībām, kā arī Eiro
pas Parlamenta plenārsēdēm par tā sagatavoto gada 
pārskatu par EIB grupas darbībām, notika arī bieža in
formācijas apmaiņa ar parlamentārajām komitejām 
un atsevišķiem Eiropas Parlamenta deputātiem.

Kopā ar divām citām Eiropas pilsoņu intereses pār
stāvošām institūcijām, t.i., Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju, banka 
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pastiprināti strādā pie informācijas izplatīšanas ko
miteju pamatlīmenī – darba devēju un nodarbināto 
organizācijām, kā arī vietējām un reģionālajām valsts 
iestādēm – par tās finansējuma saņemšanas iespē
jām un iniciatīvām. 2008. gadā tika aptverta virkne 
informatīvu jautājumu, ieskaitot arī jautājumus par 
bankas atbalstu aizdevumu izsniegšanai enerģētikas 
jomā un cīņā pret klimata pārmaiņām, par mikrofi
nansējumu, Eiropas publiskās un privātās partnerī
bas ekspertīzes centru un par kopējām iniciatīvām ar 
Komisiju.

2008. gadā sadarbība ar citām starptautiskām finan-
šu institūcijām (IFI) bija īpaši spēcīga EIB ārējā man
dāta ietvaros, kas attiecas uz darbību ārpus Eiropas 
Savienības periodā no 2007. līdz 2013. gadam. Eiro
pas Komisija, EIB, ERAB un Eiropas Padomes Attīstī
bas banka apvienoja spēkus, lai izstrādātu Rietumu 
Balkānu valstu ieguldījumu iniciatīvu, ko paredzēts 
sākt izmantot 2009. gadā. EIB un ERAB ir noformēju
šas sadarbības līgumu Turcijā, lai sekmētu ERAB ope
rāciju uzsākšanu šajā valstī 2009. gadā. Starptautisku 
finanšu institūciju un divpusējas attīstības banku 
grupa ir izveidojusi tādu kopīgu projektu virkni kai
miņvalstīs uz austrumiem un dienvidiem, kuriem tiks 
nodrošināts finansējums arī no ES piešķīrumiem, no
rādot vadošo starptautisko finanšu institūciju. Šāda 
sadarbība, kuras ietvaros atbildība tiek deleģēta va
došajai institūcijai, palīdz izvairīties no uzticamības 
pārbaužu dublēšanās. 2009. gada sākumā ERAB, EIB 
grupa un Pasaules Bankas grupa apvienoja spēkus 
Centrālās Eiropas un Austrumeiropas atbalstam, ap
ņemoties nodrošināt līdz pat 24,5 miljardiem eiro, lai 
atbalstītu reģiona banku sektoru un finansētu aizde
vumus uzņēmumiem, kurus skārusi globālā ekono
miskā krīze.

ĀKK valstīs tika pastiprināta sadarbība ar Eiropas Ko
misiju, Pasaules Banku, Starptautisko finanšu korpo
rāciju (SFK) un Āfrikas Attīstības banku, vienlaicīgi EIB 
arī veicināja sadarbību ar Eiropas divpusējām aģen
tūrām un finansējumu sniedzošajām dalībvalstīm EIB 
pārvaldītā ES – Āfrikas Infrastruktūras trasta fonda ie
tvaros. Savukārt Āzijā un Latīņamerikā EIB un Āzijas 
Attīstības banka noteica līdzfinansēšanas iespējas.

Koncentrējoties uz sadarbību un līdzfinansēšanu Ei
ropā, EIB un Eiropas Padomes Attīstības banka ir ofi
ciāli formulējušas savas attiecības kopīgā paziņoju
mā, kurā akcentētas dažādas kopīgu interešu jomas, 
it īpaši attiecībā uz pilsētvides attīstību, cilvēku kapi
tālu un vidi. Visbeidzot, bankai tika piešķirts novēro
tājas statuss Melnās jūras tirdzniecības un attīstības 
bankā.
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Pārskatāmība un atbildība

Pārskatāmība ir svarīgs EIB korporatīvās atbildības elements. Augsta līmeņa pārskatāmība 
ir daļa no EIB misijas sekmēt Eiropas Savienības politikas mērķu sasniegšanu. Tā kā EIB ir sa-
biedriska iestāde, tā attiecina pārskatāmību uz veidu, kādā tā pieņem lēmumus, strādā un 
īsteno ES politiku, kas ir nozīmīga tās atbildības un uzticamības stiprināšanai to Eiropas un 
citu reģionu pilsoņu vidū, kurus skar EIB operācijas.

Informācijas publiskošana ir būtisks atskaites 
punkts, lai īstenotu bankas apņemšanos nodrošināt 
pārskatāmību. EIB tīmekļa vietne ir galvenā platfor
ma, kur informācija tiek aktīvi izplatīta sabiedrībai, 
ko apliecina aptuveni četri miljoni apmeklētāju 
2008. gadā. EIB Informācijas centrs (“EIB InfoDesk”) 
nodrošina pirmo kontaktpunktu plašas sabiedrības 
informācijas pieprasījumu apstrādei. 2008. gadā In
formācijas centrs saņēma vairāk nekā 25 000 epas
ta vēstules (neietverot eliekpastu). Bankas saziņa 
ar sabiedrību tiek īstenota saskaņā ar oficiālu EIB 
informācijas publiskošanas politiku, kas pirmo reizi 
tika formulēta 2006. gadā. Politikas pamatā ir atklā
tuma prezumpcija, ja vien nav pārliecinoša iemes
la neatklāt informāciju. Banka ir apņēmusies for
māli pārskatīt informācijas publiskošanas politiku 
ik pēc trim gadiem, un nākamā pārskatīšana jāveic 
2009. gadā. Banka publicē ikgadēju novērtējumu 
par tās veikumu informācijas publiskošanas politi
kas īstenošanā.

EIB atzinīgi novērtē to, ka pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, tai skaitā nevalstiskās organizācijas 
(NVO), var sniegt nozīmīgu ieguldījumu politikas iz
strādē, kā arī palīdzēt bankai labāk izprast ar tās finan
sētajiem projektiem saistītus jautājumus. Lai nodroši
nātu turpmāku dialogu, banka organizē pasākumus, 
tādus kā 2008. gada īpašais saiets Briselē esošajām 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām par 2007. gadā 
sasniegtajiem rezultātiem, kas notika līdztekus ban
kas organizētajai ikgadējai informatīvajai konferencei 
akreditētajiem plašsaziņas līdzekļiem Briselē. Banka 
rīkoja arī vairāk specializētu semināru, piemēram, par 
klimata pārmaiņu un autotransporta jautājumiem. 
Tāpat arī turpmākai dialoga veicināšanai tā piedalījās 
to politiku propagandējošo NVO organizētajās kon
ferencēs, kuras rīko kampaņas par bankas darbībām. 
2008. gadā šo pašu NVO pārstāvji tika aicināti uz ban
ku, lai apspriestu konkrētus jautājumus, piemēram, 
saprašanās memorandu starp EIB un Eiropas Komi
siju par bankas ārējiem mandātiem, cilvēktiesībām, 
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kodolenerģiju un atjaunojamajiem energoresursiem, 
kā arī cieto atkritumu apstrādi. Banka var izveidot at
balstu sniedzošas partnerības ar tādām specializētām 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kurām ar ban
ku ir kopīgi konkrēti mērķi un intereses. 2008. gadā 
banka izveidoja šādas sadarbības attiecības ar starp
tautisko pretkorupcijas organizāciju “Transparency 
International” un Starptautisko dabas un dabas resur
su aizsardzības savienību. EIB arī apstiprināja Ieguves 
rūpniecības pārskatāmības iniciatīvu.

Pēdējos gados sabiedriskā apspriešana ir kļuvusi par 
EIB pārskatāmības politikas neatņemamu sastāvdaļu. 
Banka veic sabiedrisko apspriešanu par izvēlētajiem 
korporatīvajiem un daudznozaru darbības plāniem, 
par kuriem parasti interesi izrāda EIB ieinteresētās 
puses. 2008. gadā notika sabiedriskā apspriešana par 
bankas politiku attiecībā uz vides ilgtspējību un soci
ālo labklājību saskaņā ar tās formulējumu “EIB ziņoju
mā par vides un sociālajiem principiem un standar
tiem”. Rezultātā tika publicēts pārstrādāts ziņojums, 
kura sagatavošanu sekmēja pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju, it īpaši NVO, kas parasti rūpīgi pēta ban
kas darbību, konstruktīvais ieguldījums. 2009. gadā 
notiks kopīga sabiedriskā apspriešana par bankas in
formācijas publiskošanas un pārskatāmības politiku, 
kā arī tās sūdzību izskatīšanas politiku.

Kopš 2008. gada EIB īsteno oficiālu sūdzību izskatī-
šanas mehānisma politiku, kas apvieno labāko prak
si atbildības jomā. Sūdzību izskatīšanas mehānisms 
darbojas gan iekšējā, gan ārējā līmenī, iesaistot Ei
ropas Ombudu. Attiecīgi sūdzības var iesniegt tieši 
bankai, kas sabiedrībai nodrošina īpaši tam paredzē
tu pastkastīti, vai Eiropas Ombudam. 2008. gadā ko
pumā tika izskatītas 40 sūdzības.

Bankai ir vairākas iekšējās kontroles struktūrvienī-
bas. Ģenerālinspektorāts apvieno divas svarīgas kon
troles funkcijas – iekšējo auditu un operāciju novēr
tējumu, kā arī veic krāpšanas gadījumu izmeklēšanu. 
Inspektorātam ir liela nozīme kontroļu godīguma 
nodrošināšanā, darbības uzlabošanā, kā arī pārska
tāmības un atbildības atbalstīšanā. Atbilstības birojs 
(OCCO) pārrauga, lai banka un tās darbinieki ievērotu 

visus piemērojamos likumus, noteikumus, rīcības ko
deksus un labas prakses standartus, un tas kalpo kā 
pirmais iespējamo neatbilstību konstatētājs attiecī
bā uz ētikas un godīguma noteikumu neievērošanu. 
Pirms darbību ieviešanas tas pārbauda jaunās politi
kas, kārtības, produktu un operāciju vai plānoto dar
bību atbilstību. Birojs arī uzrauga ārzonas aizdevu
mu un līdzekļu piesaistīšanas operācijas. 2008. gadā 
tas sekmēja politikas izstrādi ziņošanai par pārkāpu
miem, nodrošinot pilnīgu aizsardzību potenciālajiem 
ziņotājiem.

Organizācijas “One World Trust” publicētajā 2008.
gada Globālās atbildības ziņojumā ir novērtēta 
30 globālu organizāciju, tai skaitā arī EIB, īstenotā  
prakse atbildības jomā. “One World Trust” ir neatka
rīgs pētniecības centrs, kas veic pētījumus, izstrādā 
ieteikumus un atbalsta reformas, lai ar politikas izstrā
di un lēmumu pieņemšanu saistītie procesi ietvertu  
vairāk atbildības. Ziņojumā ir aplūkots organizāciju 
sniegums četrās jomās: pārskatāmība, līdzdalība, iz
vērtēšana, kā arī sūdzību izskatīšana un atbilžu snieg
šana. EIB ieņēma devīto vietu attiecībā uz kopējo 
atbildību un ceturto vietu desmit starpvaldību orga
nizāciju apakšgrupā. Ir vērts pieminēt to, ka attiecībā 
uz pārskatāmības kritērija piemērošanu 30 organizā
ciju vidū tikai EIB un SFK ieguva vairāk par 70%, kas ir 
uzskatāms par labās prakses sākuma slieksni.
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EIB Statūtos noteiktās struktūrvienības

Valdi veido ministri, kurus iecēlusi katra no 27 dalīb
valstīm un kuri parasti ir finanšu ministri. Tā nosaka 
kredītpolitikas vadlīnijas, apstiprina gada pārskatus 
un bilanci, lemj par bankas līdzdalību finanšu operā
cijās ārpus Eiropas Savienības, kā arī par kapitāla pa
lielināšanu. Bez tam tā ieceļ Direktoru padomes, Pār
valdības komitejas un Revīzijas komitejas locekļus.

Direktoru padomei vienīgajai ir pilnvaras pieņemt 
lēmumus par aizdevumiem, garantijām un līdzekļu 
piesaistīšanu. Uzraugot, lai banka tiktu pienācīgi va
dīta, tā vienlaikus nodrošina, ka banka tiek pārvaldī
ta, ievērojot Līguma noteikumus, tās Statūtus un Val
des locekļu noteiktos pamatprincipus. Tās locekļus 

atbilstoši dalībvalstu priekšlikumam ieceļ Valde uz at
jaunojamu piecu gadu termiņu pēc tam, kad tos no
zīmējušas dalībvalstis, un tie pakļauti vienīgi bankai.

Direktoru padomē ir 28 direktori – no tiem vienu di
rektoru izvirza katra dalībvalsts un vienu – Eiropas 
Komisija. Ir arī 18 direktoru aizstājēji, kas nozīmē, ka 
daži no šiem amatiem valstu grupām ir kopīgi.

Turklāt, lai paplašinātu Direktoru padomes profesio
nālo kompetenci dažās jomās, tā var izraudzīties ne 
vairāk kā sešus ekspertus (trīs direktorus un trīs aiz
stājējus), kas piedalās Padomes sēdēs konsultatīvā 
statusā bez balsstiesībām.

Pārvaldības komiteja
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Šo struktūrvienību darbību nosaka bankas Statūtos un reglamentā 
ietvertie noteikumi. Saraksti ar EIB Statūtos noteikto struktūrvienību 
darbiniekiem un viņu dzīvesgājuma apraksti kopā ar papildu infor-
māciju par atalgojuma nosacījumiem tiek regulāri aktualizēti un 
publicēti bankas tīmekļa vietnē: www.eib.org.

Lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, ko veido vis
maz viena trešdaļa balsstiesīgo locekļu, kuri pārstāv 
vismaz 50% no parakstītā kapitāla.

Pārvaldības komiteja ir pastāvīga koleģiāla bankas 
izpildvaras struktūrvienība. To veido deviņi locekļi. Ar 
prezidenta pilnvarojumu un Direktoru padomes uz
raudzībā tā pārrauga EIB ikdienas darbību, gatavo di
rektoru lēmumus un nodrošina to izpildi. Pārvaldības 
komitejas sēdes vada prezidents. Pārvaldības komite
jas locekļi pakļauti vienīgi bankai. Viņus pēc Direkto
ru padomes priekšlikuma ieceļ amatā Valde uz atjau
nojamu sešu gadu termiņu.

Saskaņā ar bankas Statūtiem prezidents ir arī Direkto
ru padomes priekšsēdētājs.

Revīzijas komiteja ir neatkarīga struktūrvienība, kas 
tieši pakļauta Valdei un atbild par to, lai bankas darbī
ba un grāmatvedības uzskaite tiktu veikta pienācīgi. 
Kad Direktoru padome apstiprina finanšu pārskatus, 
Revīzijas komiteja sniedz par tiem savus atzinumus. 
Revīzijas komitejas pārskatus par tās iepriekšējā gada 
darba rezultātiem nosūta Valdei kopā ar Direktoru 
padomes gada pārskatu.

Revīzijas komitejā ietilpst trīs locekļi un trīs novērotā
ji, kurus Valdes locekļi ieceļ uz trīs gadiem.

Revīzijas komiteja
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Kapitāls: katras dalībvalsts daļu bankas kapitālā ap
rēķina atbilstoši tās ekonomikas svērumam Eiropas 
Savienībā (kas izteikts kā IKP) pievienošanās brī
dī. Saskaņā ar Statūtiem banka pilnvarota izsniegt 
aizdevumus, kuru neatmaksātā daļa ir līdzvērtīga 
summai, kas ir divas ar pusi reizes lielāka par tās 
kapitālu.

2009. gada 1. aprīlī bankas parakstītais kapitāls pār
sniedza 232 miljardus eiro.

EIB kapitāla sadalījums uz 2009. gada 1. aprīli

    0 10 000 000 000 20 000 000 000 30 000 000 000 40 000 000 000

Summa (EUR)

Vācija 37 578 019 000 DE
Francija 37 578 019 000 FR

Itālija 37 578 019 000 IT
Apvienotā Karaliste 37 578 019 000 GB

Spānija 22 546 811 500 ES
Nīderlande 10 416 365 500 NL

Beļģija 10 416 365 500 BE
Zviedrija 6 910 226 000 SE

Dānija 5 274 105 000 DK
Austrija 5 170 732 500 AT

Polija 4 810 160 500 PL
Somija 2 970 783 000 FI

Grieķija 2 825 416 500 GR
Portugāle 1 820 820 000 PT

Čehija 1 774 990 500 CZ
Ungārija 1 679 222 000 HU

Īrija 1 318 525 000 IE
Rumānija 1 217 626 000 RO
Slovākija 604 206 500 SK
Slovēnija 560 951 500 SI
Bulgārija 410 217 500 BG

Lietuva 351 981 000 LT
Luksemburga 263 707 000 LU

Kipra 258 583 500 CY
Latvija 214 805 000 LV

Igaunija 165 882 000 EE
Malta 98 429 500 MT

Kopā 232 392 989 000
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EIB Pārvaldības komiteja

Pārvaldības komitejas locekļu kolēģija un to pārraudzības pienākumi Situācija uz 01.05.2009

  Filips MEIŠTATS (Philippe MAYSTADT) Bankas prezidents un Direktoru padomes 
priekšsēdētājs

➾ Vispārējā stratēģija 
➾	 Institucionālie jautājumi, sadarbība ar citām starptautiskām finanšu iestādēm
➾ Ģenerālinspektora, finanšu kontroliera un Atbilstības biroja vadītāja ziņojumi
➾ Cilvēkresursi
➾ Iekšējā komunikācija
➾ Vienlīdzīgu iespēju politika; Vienlīdzīgu iespēju komitejas priekšsēdētājs
➾ EIF Direktoru padomes priekšsēdētājs
➾ Budžeta komitejas priekšsēdētājs

  Filips de FONTĒNS VĪVS KURTASS (Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ) 
Viceprezidents

➾ Finansēšanas darbības Francijā un Vidusjūras reģiona partnervalstīs
➾ Mazo un vidējo uzņēmumu finansēšana
➾ Partnerība ar banku sektoru
➾ Ārējā komunikācija
➾ Pārredzamības un informācijas politika
➾ Sadarbība ar nevalstiskām organizācijām
➾ EIF Direktoru padomes loceklis

 Saimons BRŪKSS (Simon BROOKS) Viceprezidents
➾ Finansēšanas darbības Apvienotajā Karalistē un Nīderlandē
➾ Vides aizsardzība
➾ Iekšējā revīzija, ārējā revīzija un sadarbība ar Revīzijas komiteju
➾ Atbilstība
➾ Sadarbība ar Eiropas Revīzijas palātu
➾  Sadarbība ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF) un Eiropas 

Tiesībsargu
➾ Ēkas, vide darba vietā un loģistika

 Karloss da SILVA KOSTA (Carlos da SILVA COSTA) Viceprezidents
➾  Finansēšanas darbības Spānijā, Portugālē, Beļģijā, Luksemburgā, Latīņamerikas 

un Āzijas valstīs
➾ Operāciju un produktu juridiskie aspekti
➾ Finansējuma nodrošināšana
➾ Mākslas komitejas priekšsēdētājs

 Matiass KOLLACS-ĀNENS (Matthias KOLLATZ-AHNEN) Viceprezidents
➾ Finansēšanas darbības Vācijā, Austrijā un Rumānijā, kā arī Horvātijā un Turcijā
➾ Ekonomiskā un sociālā kohēzija; konverģence
➾ Iniciatīvas JASPERS un JESSICA
➾ Aizdevumu pārstrukturizācija
➾ Subsīdiju komitejas loceklis
➾ Mākslas komitejas loceklis

 Eva ŠREIBERE (Eva SREJBER) Viceprezidente
➾  Finansēšanas darbības Zviedrijā, Somijā, Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, austrumu 

kaimiņvalstīs, Krievijā un EBTA valstīs
➾ Uz zināšanām balstīta ekonomika
➾ Operāciju novērtējums pēc padarītā
➾ Informāciju tehnoloģijas
➾ Subsīdiju komitejas priekšsēdētāja

 Marta GAJECKA (Marta GAJĘCKA) Viceprezidente
➾ Finansēšanas darbības Polijā, Čehijā, Ungārijā, Slovākijā, Slovēnijā un Bulgārijā
➾ Eiropas transporta un enerģētikas tīkli
➾ Korporatīvā sociālā atbildība
➾ ERAB Valdes locekļa aizstājēja

 Dario SKANAPJEKO (Dario SCANNAPIECO) Viceprezidents
➾ Finansēšanas darbības Itālijā, Maltā un rietumu Balkānu valstīs
➾ Riska pārvaldība
➾ Plānošana un budžets
➾ Izmaksu efektivitāte
➾ ERAB Valdes loceklis

 Plutarhs SAKELĀRIS (Plutarchos SAKELLARIS) Viceprezidents
➾  Finansēšanas darbības Grieķijā, Kiprā, Dānijā, Īrijā, ĀKK valstīs un Dienvidāfrikas 

Republikā
➾ Enerģētika
➾ Ekonomiskie, finanšu un nozaru pētījumi
➾ Bāzele II ieviešana
➾ Grāmatvedība
➾ Mākslas komitejas loceklis

Filips MEIŠTATS 
(Philippe MAYSTADT)

Bankas prezidents un Direktoru padomes priekšsēdētājs

Filips de FONTĒNS VĪVS KURTASS  
(Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ)

Viceprezidents

Saimons BRŪKSS 
(Simon BROOKS)
Viceprezidents

Karloss da SILVA KOSTA 
(Carlos da SILVA COSTA)

Viceprezidents

Matiass KOLLACS-ĀNENS  
(Matthias KOLLATZ-AHNEN)
Viceprezidents

Eva ŠREIBERE 
(Eva SREJBER)
Viceprezidente

Marta GAJECKA 
(Marta GAJĘCKA)
Viceprezidente

Dario SKANAPJEKO 
(Dario SCANNAPIECO)

Viceprezidents

Plutarhs SAKELĀRIS  
(Plutarchos SAKELLARIS)
Viceprezidents
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Organizācijas struktūras shēma 

Ģenerālsekretariāts un Juridiskā nodaļa

 Alfonso KEREHETA (Alfonso QUEREJETA)
 Ģenerālsekretārs un Juridiskās nodaļas ģenerālpadomnieks

u Institucionālo jautājumu nodaļa
 Dominiks de Kreienkūrs (Dominique de CRAYENCOUR) Direktors

 Juridiskais dienests

u Kopienas un finanšu jautājumi; aizdevumi ārpus Eiropas
 Marks DUFRENS (Marc DUFRESNE) Ģenerālpadomnieka vietnieks

u Aizdevumi Eiropā
 Gerhards HUTCS (Gerhard HÜTZ) Direktors

Galvenā stratēģijas pārvalde

 Remī ŽAKOBS (Rémy JACOB)
 Ģenerāldirektors 
 Finanšu kontrolieris un informācijas sistēmu nodaļas vadītājs

u Stratēģija un pārvaldības kontrole
 Jirgens MERKE (Jürgen MOEHRKE) Direktors

u Komunikācija 
 Džila TJUDORE (Gill TUDOR) Pārstāve attiecībām ar presi un direktore

u Informācijas tehnoloģijas
 Dereks BĀRVAISS (Derek BARWISE) Direktors

u Ēku pārvalde, loģistika un dokumentācija
 Patrīsija TIBELSA (Patricia TIBBELS) Direktore

Eiropas Savienībā un kandidātvalstīs veicamo darbību direktorāts

 Tomass HAKETS (Thomas HACKETT)
 Ģenerāldirektors

u Rīcība izaugsmei instrumenti
 Tomass BARETS (Thomas BARRETT) Direktors

u Rietumeiropa
 Lorēns de MOTORS (Laurent de MAUTORT) Direktors

u Spānija, Portugāle
 Karloss GILS (Carlos GUILLE) Direktors

u Centrāleiropa
 Joahims LINKS (Joachim LINK) Direktors

u Adrijas jūras reģions
 Romualdo MASSA BERNUČI (Romualdo MASSA BERNUCCI) Direktors

u Dienvidaustrumeiropa
 Žans Kristofs LALŪ (JeanChristophe LALOUX) Direktors

u Baltijas jūras reģions
 Tilmans ZAIBERTS (Tilman SEIBERT) Direktors

Ārpus Eiropas Savienības un kandidātvalstīm veicamo darbību direktorāts

 Martins KURVENS (Martin CURWEN)
 Ģenerāldirektors

u Eiropas kaimiņvalstis un partnervalstis
 Klaudio KORTĒZE (Claudio CORTESE) Direktors

u  Āfrikas, Karību jūras reģiona, Klusā okeāna valstis – Ieguldījumu 
mehānisms

 Patriks VOLŠS (Patrick WALSH) Direktors

u Āzija un Latīņamerika
 Fransisko de PAULA KOELJU (Francisco de PAULA COELHO) Direktors

Transakciju pārvaldības un pārstrukturizācijas nodaļa

 Klauss TROMELS (Klaus TRÖMEL) 
 Direktors

Finanšu direktorāts

 Bertrāns de MAZJERESS (Bertrand de MAZIÈRES) 
 Ģenerāldirektors

u Kapitāla tirgi
 Barbara Bargalji PETRUČI (Barbara BARGAGLI PETRUCCI) Direktore

u Finanšu pārvaldība
 Annelija PEŠKOFA (Anneli PESHKOFF) Direktore

u Plānošana un operāciju norēķini
 Elizabete MATIZA (Elisabeth MATIZ) Direktore

Projektu direktorāts

 Gramatiki CINGŪPAPADOPETRŪ  
 (Grammatiki TSINGOUPAPADOPETROU) 
 Ģenerāldirektore

u Inovācija un konkurētspēja
 Konstantīns KRISTOFIDIS (Constantin CHRISTOFIDIS) Direktors

u Transports un enerģētika
 Kristofers HĒRSTS (Christopher HURST) Direktors

u Konverģence un vide
 Gijs KLOSS (Guy CLAUSSE) Direktors

u Iniciatīva JASPERS
 Agustīns AURIA (Agustin AURÍA) Direktors

Riska pārvaldības direktorāts

 Pjerluidži ŽILIBĒRS (Pierluigi GILIBERT) 
 Ģenerāldirektors

u Kredītriski
 Pērs JEDEFORSS (Per JEDEFORS) Direktors

u Finanšu un darbības riski
 Alēns GODĀRS (Alain GODARD) Direktors

Ģenerālinspektorāts

 Jans Vilems van der KĀIJS (Jan Willem van der KAAIJ) 
 Ģenerālinspektors

EIB grupas Atbilstības birojs

 Matiass MERTENS (Matthias MAERTENS) 
 Atbilstības biroja vadītājs

Cilvēkresursu nodaļa

 Mišels GRILLĪ (Michel GRILLI) 
 Direktors

 (situācija uz 2009. gada 1. maiju)

Organizācijas struktūras shēma, ģenerāldirektoru un kontroles struktūrvienību vadītāju dzīves 
apraksti un papildu informācija par atalgojuma noteikumiem visam EIB personālam tiek 
regulāri atjaunota un publicēta bankas tīmekļa vietnē: www.eib.org.
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EIF Statūtos noteiktās struktūrvienības

Vairāk informācijas par fonda Statūtos noteiktajām struktūrvienībām 
(to sastāvs, locekļu dzīvesgājuma apraksti, atalgojums) un pakalpoju-
miem (sastāvs, ģenerāldirektoru un direktoru dzīvesgājuma apraksti, 
darbinieku atalgojums) tiek regulāri aktualizēta un publicēta EIF 
tīmekļa vietnē: www.eif.org.

Eiropas Investīciju fondu pārvalda un administrē 
šādas trīs instances:

➾ 	akcionāru pilnsapulce (EIB, Eiropas Savienība, 
31 finanšu iestāde), kas sanāk kopā vismaz 
vienreiz gadā;

➾  Direktoru padome, kur ietilpst septiņi direk
tori un septiņi direktoru aizstājēji, kuri cita 
starpā pieņem lēmumus par fonda darbību;

➾  ģenerāldirektors, kurš vada fondu saskaņā ar 
tā Statūtu nosacījumiem un Direktoru pado
mes pieņemtajām vadlīnijām un direktīvām.

Fonda pārskatu revīziju veic Revīzijas kolēģija, 
kas sastāv no trīs locekļiem, kurus ieceļ pilnsa
pulces dalībnieki un neatkarīgi ārēji revidenti.

EIF Vadība

Izpilddirektors
 Ričards PELIJS (Richard PELLY)

Izpilddirektora vietnieks
 ŽansMarī MANJETS (JeanMarie MAGNETTE)

u Transakciju un attiecību pārvaldība

  Džons A. HOLOVEJS (John A. HOLLOWAY) Direktors

u Mandātu pārvaldība, produktu attīstība un inkubācija

 Marks ŠUBLENS (Marc SCHUBLIN) Direktors

Situācija uz 24.04.2009.
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Projekti, kas atbilst EIB grupas finansējuma saņemšanai

Eiropas Savienībā projektiem, ko izskata finansējuma piešķiršanai, jāveicina viens vai vairāki 
no turpmāk minētajiem mērķiem:
➾  stiprināt ekonomisko un sociālo kohēziju, veicinot ieguldījumus visās ekonomikas noza-

rēs, lai sekmētu mazāk labvēlīgu reģionu ekonomisko attīstību;
➾  paplašināt ieguldījumus, kas veicina uz zināšanām balstītas un inovāciju virzītas sabiedrī-

bas attīstību;
➾  uzlabot veselības aprūpes un izglītības infrastruktūru un pakalpojumus, kas ir galvenie ele-

menti cilvēku kapitāla izveidē;
➾  attīstīt Kopienai nozīmīgus transporta, telekomunikāciju un energoresursu pārvades infra-

struktūras tīklus;
➾ aizsargāt apkārtējo vidi un uzlabot dzīves kvalitāti;
➾ 	nodrošināt energoapgādi, sekmējot resursu racionālu izmantošanu, vietējo resursu, to-

starp atjaunojamo energoresursu, izmantošanu un importa diversifikāciju.

EIB grupa palīdz sekmēt MVU attīstību, uzlabojot finanšu vidi, kur tie darbojas:
➾ piedāvājot vidēja termiņa un ilgtermiņa EIB kredītlīnijas;
➾ nodrošinot EIF riska kapitāla operācijas;
➾ sniedzot MVU EIF garantijas.

Kandidātvalstīs un partnervalstīs banka piedalās Savienības attīstības mērķu un sadarbības 
politikas īstenošanā. Tā darbojas:
➾  kandidātvalstīs un potenciālajās kandidātvalstīs Dienvidaustrumu Eiropā, kur tā atbalsta Sta-

bilitātes pakta mērķus, novirzot aizdevumus ne tikai pamata infrastruktūras atjaunošanai un 
reģionālās nozīmes projektu īstenošanai, bet arī privātā sektora attīstībai;

➾  Vidusjūras reģiona valstīs, kas nav ES dalībvalstis, palīdzot sasniegt Eiropas un Vidusjūras 
reģiona partnerības mērķus, lai līdz 2010. gadam izveidotu brīvās tirdzniecības zonu;

➾  Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīs (ĀKK), Dienvidāfrikā un aizjūras ze-
mēs un teritorijās (AZT), kur tā veicina pamata infrastruktūras un vietējā privātā sektora 
attīstību;

➾  Āzijā un Latīņamerikā, kur tā atbalsta projektus, kas nozīmīgi gan Savienībai, gan attiecī-
gajām valstīm.
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EIB grupas adreses

Grieķija
1, Herodou Attikou & Vas. Sofias Ave
GR106 74 Athens
3 (+30210) 68 24 517
5 (+30210) 68 24 520

Itālija
Via Sardegna 38
I00187 Roma
3 (+39) 06 47 19 1
5 (+39) 06 42 87 34 38

Polija
Plac Piłsudskiego 1
PL00078 Warszawa
3 (+4822) 310 05 00
5 (+4822) 310 05 01

Portugāle
Avenida da Liberdade, 1904° A
P1250147 Lisboa
3 (+351) 213 42 89 89
5 (+351) 213 47 04 87

Rumānija
Str. Vasile Lascar 31
020492 Bucureşti, Sector 2
3 (+4021) 208 64 00
5 (+4021) 317 90 90

Somija
Fabianinkatu 34
PL 517
FI00101 Helsinki
3 (+358) 106 18 08 30
5 (+358) 92 78 52 29

Spānija
Calle José Ortega y Gasset, 29, 5°
E28006 Madrid
3 (+34) 914 31 13 40
5 (+34) 914 31 13 83

Vācija
Lennéstraße 11
D10785 Berlin
3 (+4930) 59 00 47 90
5 (+4930) 59 00 47 99

Eiropas Investīciju banka

www.eib.org - U info@eib.org

98100, boulevard Konrad Adenauer
L2950 Luxembourg
3 (+352) 43 79 1
5 (+352) 43 77 04

Biroji citās valstīs

Apvienotā Karaliste
2 Royal Exchange Buildings
London EC3V 3LF
3 (+44) 20 73 75 96 60
5 (+44) 20 73 75 96 99

Austrija
Mattiellistraße24
A1040 Wien
3 (+431) 505 36 76
5 (+431) 505 36 74

Beļģija
Rue de la loi 227 / Wetstraat 227
B1040 Bruxelles / Brussel
3 (+322) 235 00 70
5 (+322) 230 58 27

Bulgārija
2a Saborna Street 
1000 Sofia
3 (+359) 29 26 42 90
5 (+359) 29 26 42 00

Francija
21, rue des Pyramides
F75001 Paris
3 (+331) 55 04 74 55
5 (+331) 42 61 63 02
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Bankas tīmekļa vietnē atradīsiet atjaunotu pastāvošo biroju sarakstu, kā arī to kontaktinformāciju.

Dienvidāfrika
5 Greenpark Estates
27 George Storrar Drive
Groenkloof 0181 Tshwane (Pretoria)
3 (+2712) 425 04 60
5 (+2712) 425 04 70

Ēģipte
6, Boulos Hanna Street
Dokki, 12311 Giza 
3 (+202) 33 36 65 83
5 (+202) 33 36 65 84

Karību jūras valstis
1, Boulevard du Général de Gaulle
F97200 FortdeFrance
3 (+596) 596 74 73 10
5 (+596) 596 56 18 33

Kenija
Africa Re Centre, 5th floor
Hospital Road, PO Box 40193
KE00100 Nairobi
3 (+25420) 273 52 60
5 (+25420) 271 32 78

Klusā okeāna valstis
Level 32, ABN AMRO Tower 
88 Phillip Street
Sydney NSW 2000
Austrālija
3 (+612) 82 11 05 36
5 (+612) 82 11 05 38

Maroka
Riad Business Center
Aile sud, Immeuble S3, 4e étage 
Boulevard ErRiad
Rabat
3 (+212) 5 37 56 54 60
5 (+212) 5 37 56 53 93

Senegāla
3, rue du Docteur Roux
BP 6935, DakarPlateau
3 (+221) 338 89 43 00
5 (+221) 338 42 97 12

Tunisija
70, avenue Mohamed V
TN1002 Tunis
3 (+216) 71 28 02 22
5 (+216) 71 28 09 98

Turcija
Büyükdere Caddesi 
N°195, 4th Floor
1. Levent
TR34394 Istanbul
3 (+90212) 317 90 10
5 (+90212) 269 77 77

Uğur Mumcu Caddesi N° :88, Kat: 8 
Gaziosmanpaşa
TR06700 Ankara
3 (+90312) 405 60 50/51
5 (+90312) 446 85 05

Eiropas Investīciju fonds

www.eif.org - U info@eif.org

96, boulevard Konrad Adenauer
L2968 Luxembourg
3 (+352) 42 66 88 1
5 (+352) 42 66 88 200
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Fotogrāfiju un ilustrāciju autors ir EIB grafiskā dizaina nodaļa.

Drukāts Majennā, drukājis Jouve uz MagnoSatin papīra, izmantojot krāsas uz augu eļļas bāzes. Sertificēts saskaņā ar Mežu 
uzraudzības padomes (FSC) noteikumiem, papīrs sastāv no 100 % dabiskām šķiedrām (no kurām vismaz 50% ir no pareizi 
apsaimniekotiem mežiem).
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