
LV 

 

 
Šī preses relīze sagatavota, lai sniegtu kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas pieņemto īpašo ziņojumu. 
 Ziņojuma pilns tekstu skatīt šādā adresē: www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – runaspersona Tālr.: (+352) 4398 47063 Mob. tālr.: (+352) 621 55 30 63 
Damijan Fišer – preses sekretārs Tālr.: (+352) 4398 45410  Mob. tālr.: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E- pasts: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  eca.europa.eu 

Preses relīze 
Luksemburgā, 2015. gada 17. novembrī 

 
 

Ieguldījumu mehānisms rada pievienoto vērtību 
Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna 
valstīs – uzskata ES revidenti 
ĀKK ieguldījumu mehānisms, kas pēdējo desmit gadu laikā ir apstiprinājis 5,7 miljardus EUR 
vērtus projektus, sniedz pievienoto vērtību Eiropas Savienības centieniem attīstības jomā un 
atbilst tās politikas mērķiem – teikts jaunajā Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā. Revidenti 
pārbaudīja ieguldījumu darījumus, kas 2011.–2014. gadā parakstīti Kenijā, Tanzānijā, Ugandā, 
Nigērijā, Kamerūnā, Malāvijā, Maurīcijā un Haiti. 

ĀKK ieguldījumu mehānismu izveidoja 2003. gadā, tā kapitāls nāk no Eiropas Attīstības fonda, un to pārvalda 
Eiropas Investīciju banka. Mehānisms sniedz vidēja termiņa un ilgtermiņa finansējumu, un tā nolūks ir radīt 
ilgtspējīgus ekonomiskus, sociālus un ar vidi saistītus ieguvumus. Šis mehānisms piedāvā finansējumu ar tirgus 
nosacījumiem, lai palīdzētu nodrošināt, ka tas neizspiež no tirgus vietējās finansēšanas iestādes. Galvenā 
uzmanība ir vērsta uz privātu un komerciāli pārvaldītu publisko struktūru atbalstu. Projektiem ir jānodrošina 
augsti vides un sociālie standarti.  

Revidenti secināja, ka šis mehānisms rada pievienoto vērtību ES attīstības sadarbībai ar ĀKK valstīm. 2014. gada 
beigās kredītlīnijas veidoja 28 % no ieguldījumu mehānisma finanšu portfeļa, salīdzinot ar 14 % 2010. gada 
beigās. Revidenti uzskata, ka šis palielinājums atspoguļo ieguldījumu mehānisma piedāvātā ilgtermiņa 
finansējuma pastāvīgi pieaugošo nozīmi. Mehānismam ir bijusi arī pozitīva katalītiska ietekme tādā nozīmē, ka 
tas ir piesaistījis papildu finansējumu. 

“Nesenās izmaiņas saistībā ar šo mehānismu piedāvā milzīgu potenciālu vēl labākai sasaistei ar pārējo ES darbību 
attīstības jomā, koncentrējot uzmanību uz projektiem, kuriem ir ietekme un kuri mazina nabadzību”, teica par 
ziņojumu atbildīgais Palātas loceklis Klauss Heiners Lēne (Klaus-Heiner Lehne). 

Mehānisms atbalsta infrastruktūras projektus tādās jomās kā elektroapgāde un elektrības ražošana, 
telekomunikācijas, ūdensapgāde un kanalizācija, kā arī transports, veselība un izglītība. Tas piedalās 
600 miljonu EUR vērtā Turkanas ezera vēja ģeneratoru spēkstacijas projekta finansēšanā; tas ir viens no 
lielākajiem Kenijā jebkad veiktajiem vienotajiem privātajiem ieguldījumiem un ir lielākais vēja ģeneratoru parks 
Subsahāras Āfrikā. Ieguldījumu mehānisma finansējums šajā projektā ir 150 miljoni EUR. Mehānisms arī investēja 
5 miljonus EUR mikrofinansēšanas fondā, kura adresāts ir mikrofinansēšanas iestādes un mazie ražotāji, kas 
darbojas taisnīgas tirdzniecības jomā visā Āfrikā. Piesaistītais kapitāls kopā bija 22 miljoni EUR. Revidenti uzskata, 
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ka bez mehānisma atbalsta šis projekts, visticamāk, nebūtu īstenots. 

Tomēr revidenti norādīja arī to, ka ne vienmēr ir ievērots līgumā paredzētais pienākums informēt galasaņēmējus 
par to, ka finansējumu sniedz EIB / ieguldījumu mehānisms, un tehniskā palīdzība ne vienmēr ir adresēta maziem 
un vidējiem uzņēmumiem. Savā ziņojumā revidenti ir sagatavojuši ieteikumus par to, kā risināt minētos 
problēmjautājumus. 

 


