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EIP Grupi aastaaruanne 2004 hõlmab kolme köidet:
– Tegevusaruanne, milles antakse ülevaade EIP Grupi tegevusest möödunud aastal ning

tulevikuväljavaadetest;
– Finantsaruanne, milles esitatakse EIP Grupi, EIP, Cotonou investeerimisvahendi ja EIFi

finantsaruanded koos juurdekuuluvate selgitavate lisadega;
– Statistikaaruanne, milles esitatakse EIP rahastatud projektide ja 2004. aastal võetud

laenude nimekiri koos EIFi projektide nimekirjaga. See sisaldab ka kokkuvõtvaid tabeleid
aruandeaasta ja kuni 5 eelmise aasta kohta.

Käesolevale brošüürile lisatud laserplaadilt leiab lugeja kogu teabe, mis on toodud kolmes köites 
ja elektroonilised versioonid nendest köidetest, mis on saadaval teistes keeltes.

Aastaaruanne on kättesaadav panga kodulehel www.eib.org/report
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EIP Grupp: võtmeandmed

Euroopa Investeerimispank

Tegevus aastal 2004 (miljonites eurodes)
Sõlmitud laenulepingud 43 204

Euroopa Liit 39 661
Partnerriigid 3 543

Kinnitatud laenud 45 780
Euroopa Liit 41 037
Partnerriigid 4 743

Väljamakstud laenud 38 640
Panga vahenditest 38 383
Eelarvevahenditest 257
millest investeerimisvahend 93

Hangitud vahendid (vahetustehingute järgselt) 49 865
Ühenduse vääringutes 28 868
Ühendusevälistes vääringutes 20 997

31.12.2004 seisuga
Kohustused

Laenud panga omavahenditest 265 833
Antud tagatised 268
Rahastamine eelarvevahenditest 2 326
Lühikesed, keskmised ja pikad laenud 214 825

Omavahendid 29 638
Bilansimaht 257 772
Majandusaasta puhaskasum 1 381
Märgitud kapital 163 654

millest sissemakstud 8 183

Euroopa Investeerimisfond

Tegevus aastal 2004 (miljonites eurodes)
Riskikapital (15 fondi)  358
Tagatised (40 tehingut) 1 447

31.12.2004 seisuga
Riskikapital (199 fondi) 2 770
Tagatised (151 tehingut) 7 686
Märgitud kapital 2 000

millest sissemakstud 400
Majandusaasta puhaskasum  27
Reservid ja provisjonid 191
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EIP Grupp: bilansikokkuvõte
Bilansikokkuvõte 2004. aasta 31. detsembri seisuga (tuhandetes eurodes)

AKTIVA 31/12/2004 PASSIVA 31/12/2004

1. Rahalised vahendid, nõuded keskpankadele ja
postkontoripankadele   30 667

1. Võlgnevused krediidiasutustele

a)  kokkulepitud maksetähtaegade või
teatamisperioodidega

 396 043

2. Keskpankadest rahastatavad riigivekslid 2 848 658   396 043
2. Sertifikaatidega tõendatud võlakohustused

a) emiteeritavad võlatagatised 217 740 896

3. Laenud ja ettemaksed krediidiasutustele b) muud 1 192 101

a) tagasimakstavad nõudmisel 198 171  218 932 997
b) muud laenud ja ettemaksed 18 006 219 3. Muud kohustused

c) laenud 103 474 340 a) ettemaksena saadud intressitoetused  247 493

121 678 730 b) mitmesugused võlausaldajad 1 148 644

4. Laenud ja ettemaksed klientidele c) mitmesugused kohustused  22 275

a) laenud 121 917 721 d) negatiivsed asendusväärtused 17 296 794

b) spetsiaalsed eraldised -239 000 18 715 206

121 678 721
4. Viitvõlad ja ettelaekunud tulu 99 612

5. Võlatagatised, sealhulgas püsituluväärtpaberid
5. Eraldised kohustustele ja maksetele

a) väljalastud valitsusasutuste poolt 1 339 988 a) personali pensionifond  682 883

b) väljalastud teiste laenuvõtjate poolt  7 968 522 b)  eraldis kolmandatelt osapooltelt saadud laenude
tagatisteks 9 308 510   22 000

c)  eraldis riskikapitalitehingute tagatisteks 51 249

6. Aktsiad ja muud muutuvtuluväärtpaberid 1 048 108
  756 132

7. Immateriaalne põhivara  6 569

6. Vähemusintressid  239 621
8. Kinnisvara, mööbel ja seadmed 138 791

7. Kapital
9. Muu vara – märgitud 163 653 737

a) mitmesugused võlgnikud 406 856 – sissenõudmata -155 471 050

b) positiivsed asendusväärtused 9 519 791 8 182 687

9 926 647 8. Kontserni reservid

a) reservkapital 16 365 374

10. Märgitud kapital ja saadaolev reserv, sissenõutud,
kuid maksmata

b) täiendavad reservid 558 079

1 917 869 16 923 453

11. Ettemaksed ja viitlaekumised 6 373 9. Struktureeritud finantsmeetmele eraldatud
vahendid 500 000

10. Riskikapitalitehingutele eraldatud vahendid 1 755 067

11. Üldiste pangandusriskide fond pärast eraldisi 915 000

12. Majandusaasta kasum:

Enne üldiste pangandusriskide fondi eraldisi 1 038 825

Aastaeraldised üldiste pangandusriskide fondist 135 000

Assigneeritav kasum 1 173 825

 268 589 643  268 589 643
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Presidendi pöördumine

Laienemine

Ainsa tähtsaima välisfinantseerimise allikana uutele liikmesriikidele
andis EIP 2004. aastal laene 3,8 miljardi euro suuruses summas.
Pank toetab ka nende piirkondade kodumaiste kapitaliturgude
arengut, korraldades emissioone kohalikes vääringutes, ning
on suurim mittesuveräänne võlakirjade emiteerija Kesk- ja Ida-
Euroopa kohalikel turgudel.

Nüüd, mil uutest liikmesriikidest on saanud panga aktsionärid,
on neil täielik juurdepääs panga rahastule. Panga juhtimis-
ja kapitalistruktuurides on tehtud vastavad kohandused.
Laenuandmise mõju tõhustamiseks tulevikus on EIP täiendavalt 
tugevdanud koostööd Euroopa Komisjoni Regionaalpoliitika
Peadirektoraadiga, eelkõige selleks, et parandada EIP tegevuse
kooskõla struktuurifondide operatsioonidega, mis on samuti
nüüdsest uutele liikmesriikidele kättesaadavad.

Lisandväärtus

2004. aastal katsetasime uusi viise oma tehingute lisandväärtuse
mõõtmiseks. See uus lähenemine rajaneb kolmele sambale, millest
igaühte tuleb projekti heakskiitmise järgus tõendada: sobivus (st 
panus ELi eesmärkide täitmisse); kvaliteet ning rahalise väärtuse
kasv. See on panga jaoks oluline areng. Sellega näitame, kuidas 
meie avalikust poliitikast juhitud olemasoluõigus (raison d’être) 
väljendub praktikas, ning see võimaldab meil paremini kohandada
tulevasi ettevõtmisi vastavalt oma aktsionäride nõudmistele,
osanike ootustele laias mõistes ning klientide vajadustele.

Tegevuse prioriteedid

Jätkasime laenude kasutamist Euroopa Liidu eesmärkide
edendamiseks, mis väljenduvad viies peamises tegevuse
prioriteedis:
– majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamine

laienenud liidus;
– panustamine niinimetatud Lissaboni strateegiasse, mis 

soodustab teadmuspõhist ühiskonda;
– Euroopa ühendamine üleeuroopaliste võrkude kaudu;
– linna- ja looduskeskkonna kaitsmine ja parendamine;
– Euroopa Liidu arengupoliitika toetamine laenude andmisega

partnerriikides.

Tänu tulemusrikkale vahendite kogumisele ulatus meie antud
laenude kogumaht 43,2 miljardi euroni. Euroopa Liidu siseselt
suunasime 72% antud laenudest abistatavatel aladel asuvatesse
piirkondadesse ning täitsime oma eesmärgid innovatsiooni-
(7 miljardit eurot),TENi- (7,9miljardit eurot) jakeskkonnaprojektide
(10,9 miljardit eurot) rahastamisel. Väljaspool liitu tugevdasime
jõupingutusi Euroopa-Vahemere partnerluste toetamiseks
(2,2 miljardit eurot).

Euroopa Investeerimispanga jaoks oli 2004. aasta laienemise aasta: võtsime tervitustega

vastu kümme uut aktsionäri. See oli ka arengute aasta: liikusime veel ühe sammu võrra

edasi meie alalises püüdluses suurendada tegevuse tõhusust ja maksimeerida panga

tähtsust Euroopa Liidu finantsinstitutsioonina.
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Läbipaistvus

Panga läbipaistvuse ja aruandekohustuse poliitikaid uuendades 
rakendasime mitmeid meetmeid. Need hõlmavad:
– teabe lisandumist juhtimise ja tasustamise kohta;
– laiemas valikus dokumentide avaldamist finantsaruandluse ja

kontrollide kohta;
– suuremas koguses teabe väljastamist panga laenutegevuse,

sealhulgas käsilolevate projektide kohta;
– kontrolli- ja hindamisfunktsioonide tugevdamist, nimelt

vastavusbüroo loomise kaudu (tegev alates 2005. aastast).

ELi finantsinstitutsioonina tunneb EIP enda moraalset kohustust 
suureks läbipaistvuseks ning pakub maksimaalselt teavet.
Pangana peab EIP siiski kaitsma ka oma klientide õigusjärgseid
turutundlikke ja ärihuve. EIP peab saavutama õige tasakaalu nende
kahe kohustuse vahel.

Avaram väljavaade

EIP ei taotle kasvu pelgalt kasvu pärast. Pigem tugevdab ta
panga väärtuse lisandumisele keskendatud strateegiat, see
tähendab rohkem kvaliteeti kui kvantiteeti. Tegevuslikus mõistes 
tähendab see, et ootame laenuandmise mahu stabiliseerumist 
või koguni vähenemist 15-ELi piires, samas kui laenuandmine
uutes liikmesriikides peaks jätkuvalt suurenema. Samamoodi
kasvab jätkuvalt laenuandmine ühinevatele ja kandidaatriikidele
ning ka Vahemere ja AKV riikidele kooskõlas Euroopa Ülemkogul
määratletud suundumustega.

Philippe Maystadt
EIP Grupi president 
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EIP rahastab projekte, mis väljendavad konkreetselt Euroopa Liidu majandus- ja sotsiaalprioriteete. Panga tegevus on määratletud

põhikirjas ning talle Euroopa Ülemkogu poolt usaldatud volitustes. EIP tegutseb tihedas koostöös ELi teiste institutsioonidega.

Ülesannete täitmisel juhindub EIP kahest põhiprintsiibist: tehin-
gute lisandväärtuse maksimeerimine ja läbipaistvuse aktsepteeri-
mine. Rahastamisotsused põhinevad eelkõige lisandväärtuse
kriteeriumidel, keskendudes peamiselt iga tehingu panusele ELi
eesmärkidesse, asjaomaste projektide kvaliteedile ja jõulisusele
ning erilisele rahalisele väärtusele, mille poolest need väärivad
toetust EIP vahenditest.

Laienemine

Euroopa Liidu laienemine kümnele uuele liikmesriigile oli 2004. 
aastal panga jaoks tähtsaim sündmus. Kui kümme riiki ühinesid
1. mail 2004. aastal Euroopa Ühendusega, said neist samal
ajal Euroopa Investeerimispanga aktsionärid. See annab neile
täieõigusliku juurdepääsu panga rahastamisteenustele samadel
alustel, mis 15 liikmesriigile enne 1. maid 2004.

Panga prioriteetideks uutes liikmesriikides on toetada projekte,mis
aitavad lõimida nende majandusi ELi ühisturuga ning panustavad
ühenduse õigustikus (acquis communautaire) väljaarendatud
Euroopa standardite kohaldamisesse. Nendes prioriteetides 
kasutatakse ära EIP ühinemiseelsel perioodil alates 1990. aastast 
omandatud kogemused. Sel ajal andis pank 25 miljardi euro
summas laene projektidele Kesk- ja Ida-Euroopas transpordi- ja
telekommunikatsioonide infrastruktuuride, vee ja keskkonna,
tööstuse ja teenuste, tervishoiu- ja haridusteenuste ning kaudselt 
ka VKEde ja kohalike ametiasutuste toetuseks.

Institutsionaalsel tasandil kaasnes kümne uue liikmesriigi
ühinemisega mõju EIP märgitud kapitalile, mida need riigid
täiendasid 7,46 miljardi euroga, millest 5% makstakse järk-
järgult sisse. Kuna samal ajal suurendas Hispaania oma osalust 
aktsiakapitalis peaaegu 10%-ni, on panga märgitud kapitaliks 
alates 2004. aasta 1. maist 163,6 miljardit eurot.

Panga halduskomitee sai uutest liikmesriikidest lisanduva
üheksanda liikme, hr Ivan Pilipi võrra tugevamaks. Kõik 25 liik-
mesriiki on direktorite nõukogus esindatud ühe liikmega, samas 
kui auditikomiteesse nimetati uutest liikmesriikidest lisavaatleja. 
2004. aasta 2. juunil tervitas panga juhatajate nõukogu oma

esimesel iga-aastasel koosolekul kümmet uut juhatajat, kelleks 
on uute liikmesriikide rahandusministrid.

Panga põhikiri jakodukordonkohandatudnende institutsiooniliste
muutuste kajastamiseks.

Tegevuslik taust

Mis puudutabEIP tegevust 2004. aastal, siis arendas EIPalgatusi,mis
vastavad juhatajate nõukogu ja järgnevate Euroopa Ülemkogude
antud üldjuhistele. Panga suurendatud toetus üleeuroopalistele
võrkudele tuleneb ülemkogu otsusest käivitada Euroopa
kasvuinitsiatiiv, mis kinnitati Brüsselis 2003. aasta detsembris.
Panga tegevus teadmistel ja uuendustel põhineva Euroopa
majanduse pikaajalise arengu nimel sai alguse 2000. aasta märtsis
Lissaboni Ülemkogul. EIP volitusi on sellest peale mitmel korral
kinnitatud, sealhulgas ka 2004. aastal. 2004. aasta novembris
Haagis toimunud Euroopa-Vahemere maade välisministrite
kohtumisel usaldati pangale rollfinantspartnerluse tugevdamiseks
Vahemere partnerriikidega Euroopa-Vahemere investeerimise ja
partnerluse finantsmeetme FEMIP (Facility for Euro-Mediterranean
Investment and Partnership) kaudu, mis seati sisse Barcelona
Ülemkogu ettepanekul 2002. aasta märtsis. 2004. aastal oli EIP
kaasatud ka Cotonou lepingu uutesse läbirääkimistesse AKV
riikidega. 2004. aasta detsembris andis ülemkogu loa ühenduse
uue tagatise andmiseks täiendavate laenude andmise katteks 
kuni 500 miljoni euro summas Venemaal, Valgevenes, Moldovas
ja Ukrainas.

2004. aasta juunis Brüsselis toimunud valitsustevahelisel kon-
verentsil jõuti kokkuleppeleEuroopa põhiseaduse lepingu eelnõus;
lepingule kirjutati alla 2004. aasta oktoobris Rooma Ülemkogul.
Euroopa põhiseaduse artiklites III-393 ja III-394 viidatakse EIPle
ja kinnitatakse panga raison d’être. Panga põhikirja läbivaadatud
versioon on põhiseadusele protokollina lisatud.

Laienemine, tegevuslik taust ja 2004. 
aasta ülevaade
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Väljapaistvad arvud1:

• 2004. aastal sõlmis EIP laenulepinguid, kokku summas
43,2 miljardit eurot, võrreldes 2003. aasta 42,3 miljardi euroga. 
See summa jaotus järgmiselt:

o 39,7 miljardit eurot Euroopa Liidu siseselt;

o 119 miljonit eurot ühinevates riikides (Bulgaaria ja
Rumeenia);

o 2,2 miljardit eurot Vahemere partnerriikides (FEMIP);

o 461 miljonit eurot Balkani riikides;

o 440 miljonit eurot Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani
riikides ning ülemeremaades ja -territooriumidel (ÜMT),
sellest 337 miljonit eurot Cotonou investeerimisvahendi
raames;

o 100 miljonit eurot Lõuna-Aafrikas;

o 233 miljonit eurot Aasias ja Ladina-Ameerikas.

• Väljamaksed ulatusid 38,6 miljardi euroni, millest 56% maksti
eurodes.

• Pank andis hinnangu 333 investeerimisprojektile, mille tule-
musel kinnitati laene kogusummas 45,8miljardit eurot.

• Laenuvõtmised ulatusid pärast vahetustehinguid 50miljardi
euroni. Need hõlmasid 282 obligatsioonisarja nominaalväär-
tusega 15 vääringus. Pärast vahetustehinguid oli 45% võetud
laenudest eurodes, 42% USA dollarites ja 11% Suurbritannia
naelsterlingites.

• 2004. aasta 31. detsembri seisuga moodustasid omavahenditest
antud laenuportfelli jääk ja tagatised 266 miljardit eurot.
Tasumata laenude kogusumma oli 215 miljardit eurot.
Bilansimaht moodustas 258miljardit eurot.

• Puhasvara ulatus 2004. aasta 31. detsembri seisuga 22,7 miljardi
euroni, mida pank hoiab 12 vääringus.

• EIF2 omalt poolt jätkas VKEde tegevuse toetamist, võttes osalusi
riskikapitali fondides 358 miljoni euro väärtuses ja andes
tagatisi ligi 1,45miljardi euro väärtuses.

1 Välja arvatud juhul, kui on märgitud teisiti, väljendatakse käesolevas aruandes kõik summad eurodes.
2 Käesolevat EIP Grupi tegevusaruannet täiendab EIFi aastaaruanne, mis on kättesaadav selle institutsiooni kodulehel www.eif.org.
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Strateegiline tegevusplaan
2005-2007

Panga tegevuse kavandamise põhiliseks dokumendiks on strateegiline tegevusplaan (STP). STP on kolm aastat vältav keskmise

kestvusega programm, mille kiidab heaks direktorite nõukogu. Selles seatakse panga tegevuse prioriteedid eelolevateks aastateks 

vastavalt eesmärkidele, mille üle otsustab juhatajate nõukogu. Plaani strateegiline sihiasetus vaadatakse läbi iga-aastaselt, võttes 

arvesse uusi volitusi ja muutusi majanduslikus kliimas.

Panga STPs aastateks 2005-2007 on eriline rõhuasetus kahel
olulisel strateegilisel eesmärgil: panga tegevuse keskendamine
lisandväärtusele ning läbipaistvuse ja aruandekohustuse
edasisele täiendamisele välissuhtluse kaudu.

Lisandväärtus

EIP laenuandmise lisandväärtus tugineb kolmele sambale:

• Kooskõlastatus ELi tehingute ja prioriteetsete eesmärkide
vahel

• Iga projekti kvaliteet ja põhjendatus

• EIP vahendite kasutamisest saadav eriline finantstulu

Oma mitmesuguste tegevuseesmärkide raames suunab pank
2005. aastal jõupingutused instrumentide väljaarendamisele ja
juurutamisele, millega saab kontrollida, kas tulemused vastavad
ootustele projekti valimise ja hindamise ajal. Samal ajal keskendub
EIP nii kvantitatiivsete kui kvalitatiivsete sihtide saavutamisele, mis
põhinevad käesolevatel laenuandmise eesmärkidel ja võimalikel
ELi uutel volitustel.

EIP Grupi peamised tegevuseesmärgid, mis toestavad
lisandväärtuse esimest sammast, on:

• Majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus laienenud ELis

• Innovatsioon 2010 initsiatiivi (i2i) teostamine

• Üleeuroopaliste ja juurdepääsuvõrkude arendamine

• EL arengu- ja koostööpoliitikate arendamine partnerriikides

• Keskkonnakaitse ja parandamine, sealhulgas kliimamuutus ja
taastuvenergia

Teisteks tegevusprioriteetideks jäävad:

• Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ning keskmise
kapitalisatsiooniga fi rmade toetamine

• Inimkapitali toetamine, nimelt tervishoid

Nende eesmärkide püüdlemisel taotletakse laenuandmise
kasvu piiramist 15-ELi piires nominaalse 2% suhtarvuni aastas.
Laenuandmine uutes liikmesriikides peaks kasvama kiiremini,
aitamaks nendel riikidel majanduslikult järjele saada. Eeldades,
et piisavad vahendid ELi volituste raames ning EIP fondidest on
kättesaadavad, võib laenuandmine ühinevates, kandidaat- ja
teistes ELi välistes riikides edasi kasvada püsivama tempoga.

Läbipaistvus ja aruandekohustus

Läbipaistvus ja aruandekohustus on tihedalt seotud. Läbipaistvuse
suurendamine on EIP juhtimise raamistiku oluline tahk. Pank
on jätkuvalt arendanud korporatiivse juhtimise meetmeid,
milles arvestatakse panga topeltrolli finantsasutuse ja Euroopa
institutsioonina, mis teenivad Euroopa Liidu poliitika eesmärke. 
2004. aastal kohaldas EIP rida meetmeid ja avaldas oma kodulehel
dokumendi EIP läbipaistvuspoliitika teemal ning EIP juhtimise
aruande (Statement on Governance).
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Laenutehingud

Panga vahendite eraldamine põhineb finantseerimiskulude
optimeerimisel jätkusuutlikkuse alustel ning turu likviidsuse ja
läbipaistvuse täiustamisel. See strateegia on aidanud kindlustada
EIP positsiooni juhtiva AAA-reitinguga kvaasisuveräänse
referentslaenuvõtjana, võimaldades tal laene anda parimatel
võimalikel tingimustel. Seda saavutatakse jätkuvalt tasakaalustatud
lähenemistest võrdlusemissioonist ja sihipärasest emissioonist
tekkivate sünergiate abil, ning kavandatult hõlmab see:

• Suurte likviidsete võrdlusvõlakirjade väljastamist eurodes, USA
dollarites ja Suurbritannia naelsterlingites,

• Konkreetsele kliendile orienteeritud finantstoodete pakkumist,
mis on suunatud spetsiifilistele investorite vajadustele laias 
valikus vääringute ja struktuuride lõikes,

• Paindlikkuse säilitamist, vastamaks investorite muutuvatele
käitumistavadele ja vääringute mitmekesisusele,

• Kohalike kapitaliturgude arendamist tärkavates majandus-
süsteemides ja eelkõige ELi liikmelisust taotlevate riikide ning
valitud FEMIP riikide majandustes.

2005-2007. aastate STP otsustamisel andis direktorite nõukogu 
loa aastal 2005 üldiseks laenuvõtmiseks summas kuni 50 miljardit 
eurot kavandatud finantseerimisvajaduste katteks.

EIP direktorite nõukogu



EIP Grupi tegevus aastal 2004
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Tasakaalustatud areng kogu Euroopa Liidu
lõikes on panga esmane prioriteet

Majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamine on liidu tasakaalustatud arengu eeltingimuseks, ning regionaalareng

– piirkondadevahelise tasakaalustamatuse vähendamise eesmärgil – on selle põhikomponent. Liidu majandusliku ja sotsiaalse

ühtekuuluvuse eest seismine vähemarenenud piirkondades on EIPle Rooma lepinguga omistatud esmane ülesanne ning seda kinnitati

ka Amsterdami lepinguga (1997).

Kuna kõik kümme uut liikmesriiki kuuluvad abistatavate piirkondade kategooriasse, jääb piirkondlikku arengut stimuleerivate

investeeringute finantseerimine majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse jaoks Euroopa Liidus otsustavamaks kui kunagi varem.

Üle 28miljardi euro piirkondadele

EIP laenuandmine Euroopa Liidus ulatus 39,7 miljardi euroni,
millest üle 28 miljardi euro suunati investeerimiseks majanduslikus
arengus mahajäänud piirkondadesse. See moodustab 71% panga
laenuandmisest ELis. Kolm neljandikku sellest investeeringust
rahastati üksiklaenude (EIP antud otselaen) kaudu ning ülejäänud
osa üldiste laenude (finantsvahendaja kaudu antud EIP laen)
kaudu.

Üksiklaenud projektidele ühtekuuluvusriikides – Hispaania,
Portugal, Iirimaa ja Kreeka – ulatusid 7,8 miljardi euroni. 
Investeeringud Saksamaa idapoolsetes maakondades (Länder)
hõlmasid kuni 3,5 miljardit eurot; Itaalia Mezzogiorno’s 2,1 miljardit 
eurot; ja uutes liikmesriikides, kus praktiliselt kõik projektid
kuuluvad regionaalarengu eelarvepeatüki alla, 2,6 miljardit eurot.
See viimane arv ei sisalda laene ühinevates riikides (Bulgaaria ja
Rumeenia), mis ulatusid 119 miljoni euroni.

Laienenud Euroopas eesmärgi 1 piirkondade (kus SKT per capita
on alla 75% ELi keskmisest) probleeme käsitlevad projektid
moodustasid 47% üksiklaenudest. Laenuandmine eesmärgi
2 piirkondades (sotsiaal-majanduslikku ümberkorraldamist
vajavad piirkonnad) moodustas 36%, kusjuures ülejäänud osa
laenudest hõlmas mõlemaid eesmärke.

EIP laenud katsid kõiki sektoreid: esikohal oli transport 35% 
suhtarvuga, millele järgnesid teised kohalikud infrastruktuurid
(linna-, vee- ja mitmeid sektoreid hõlmavad struktuurid) 15%
ning tööstus 11% suhtarvuga. Suur osa laenudest majandusliku 
ja sotsiaalse ühtekuuluvuse heaks tõid kasu ka teistele ELi
prioriteetsetele eesmärkidele. Seega 61% panga laenudest
TENidele (üleeuroopalistele võrkudele) ja suurematele Euroopa

Regionaalareng ELis
Üksiklaenud 2004: 21,6 miljardit eurot
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võrkudele – sealhulgas energiavõrkudele – suunati abistatavatesse
piirkondadesse; samamoodi nagu 79% keskkonna parandamisele
suunatud laenudest, 81% inimkapitalile suunatud laenudest ja
78% i2i jaoks antud laenudest.

Lisandväärtus regionaalarengu jaoks

Viimastel aastatel on EIP välja arendanud lisandväärtuse näitajad,
mida ta rakendab süstemaatiliselt, et saada paremat ülevaadet 
sellest, kuidas tema rahastatud projektid edendavad liidu 
poliitikateeesmärke. Panga üldeesmärkon panustada parematesse
ja arvukamatesse investeeringutesse.
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Sotsiaalse ühtekuuluvuse poliitika osas on pank määratlenud
kolm ulatuslikku investeerimiskategooriat, mis panustavad liidu 
prioriteetidesse: infrastruktuuri täiustamine piirkondades selle
kvaliteedi ja kvantiteedi parandamiseks; tootlike majanduste-
gevuste arendamine; ning inimkapitali tugevdamine – tervis-
hoiu-, haridus- ja sotsiaalteenused – abistatavates piirkondades.
Inves teeringu kooskõlastatust liidu regionaalarengu poliitikaga
käsitletakse lisandväärtuse esimese sambana.

Mõju regionaalarengule mõõdetakse täpsemalt iga tehingu 
kvaliteedi ja põhjendatuse hindamise teel: mis on lisandväärtuse
teiseks sambaks. Pank arvutab võimalust mööda alati välja
majandusliku investeeringutasuvuse määra – või erasektoris 
rahalise investeeringutasuvuse määra – iga investeeringu kohta,
mida ta kavatseb rahastada. Kui seda ei ole võimalik teha, teeb ta
kvalitatiivse hinnangu, võttes arvesse kõiki olulisi tegureid.

Lisandväärtuse kolmandaks sambaks on meetod, kuidas EIP
panustab tehingu rahalise tasuvuse tugevdamisele. Rahaline
lisandväärtus võib seisneda inter alia panga laenude pikemates
maksetähtaegades, uuenduslikus struktureerimises ning
katalüüsiefektis, mille EIP laen võib käivitada, kaasates teisi
rahastamisallikaid.

Partnerlus ühtekuuluvuse nimel

Euroopa Investeerimispank ja Euroopa Komisjon on ühiselt 
rahastanud mitmeid investeerimisprogramme ja -projekte
abistatavates piirkondades. Lisaks annab pank komisjoni
taotlusel ekspertarvamusi ELi toetuse taotlemiseks esitatud
projektide kohta. Edasiminek toimus lõpuks 2004. aastal ühenduse
toetusraamistike (ÜTR) ühisteostusega uute liikmesriikide jaoks,
mis hõlmas EIP rahalist toetust ÜTRile ja tegevusprogrammidele
kaasfinantseerimisega struktuurifondidest programmidele
antavate laenude kaudu. Mitmes uues liikmesriigis kasutati
seda rahastamist otseselt ÜTRile antud riigipoole panuse
toetamiseks.

EIP on ka aktiivselt osalenud töörühmas REGIO peadirektoraadiga,
et koordineerida poliitika arendamist ja operatiivtegevust
sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse nimel. 2004. aastal
toimus see koostöö Euroopa Komisjoni väljaande „Uus partnerlus 
ühtekuuluvusenimel:vastastikune lähenemine,konkurentsivõime,
koostöö“ ettevalmistamise taustal.

Aruandes kinnitatakse, et ELi rahastamisvahendite panus on olnud
märkimisväärne paljudel tasanditel piirkondlike sissetulekuerisuste
kiire vähendamise osas, paljude uute võimaluste loomise osas
sageli uuenduslikel tegevusaladel ning kogu Euroopas piirkondi,
äriettevõtteid ja inimesi ühendavate võrkude asutamise osas. Pank
jätkab tihedat koostöödREGIO peadirektoraadigaaruteludes 2007-
2013 ajavahemikuks uue ühtekuuluvuspoliitika ettevalmistamisel
ja algatamisel, milles pank loodab asuda ennetavasse rolli.

Regionaalareng ELis
Üksiklaenude jagunemine sektorite kaupa (2004)   (miljonit)

Kokku

Summa %

Energia 2 042 9

Side 8 458 39

Vesi ja sanitaarseadmestik 1 299 6

Linnaplaneeringud 3 124 14

Tööstus, põllumajandus 2 448 11

Tervishoid, haridus 2 324 11

Muud teenused 1 853 9

Üksiklaenud kokku 21 548 100
Üldised laenud 7 100



Tegevusaruanne 2004 15

Kümnes iga-aastane EIP Foorum toimus Varssavis 14. ja 15. oktoobril
2004. aastal ning sellel viibis ligi 550 osalejat, peamiselt Euroopa
Liidu uutest liikmesriikidest.

Oma avapöördumises rõhutas EIP President Philippe Maystadt
sügavaid ja kaugeleulatuvaid poliitilisi, sotsiaalseid ja majan-
duslikke muutusi uutes liikmesriikides viimase viieteistkümne
aasta jooksul. Ta tõstis esile ka piiratud olemasolevate rahaliste
vahendite tõhusa kasutamise äärmist tähtsust, aitamaks luua jät-
kusuutlikku majanduskasvu ja parandada elatustaset. EIP on olnud
uute liikmesriikide jaoks ainus kõige tähtsam välisfinantseerimise
allikas – pangast alates 1990. aastast antud laenud ulatuvad kokku 
27 miljardi euroni.

Foorumil kõnelejate hulka kuulusid Marek Belka (Poola pea-
minister), Krystina Gurbiel (Poola asemajandusminister), Danuta
Hübner (Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika volinik), IvanMiklos
(Slovakkia asepeaminister ja rahandusminister) ja ImreRethy (Un-
gari majanduse riigisekretär). EIP kõnelejate hulgas olid Wolfgang
Roth (asepresident) ja Terry Brown (Euroopa laenutehingute
peadirektor).

Täpsemat teavet arutelude kohta saab EIP Info numbrist 118 või
panga kodulehelt www.eib.org/forum. XI foorum toimub 2005. 
aasta oktoobris Helsingis, Soomes.

Investeerimine uutesse liikmesriikidesse

Foorum 2004
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Innovatsioon 2010 initsiatiiv

Euroopa Investeerimispank koos oma haruettevõtte EIFiga on põhiosaline Lissaboni strateegia elluviimisel. Selle raames teeb EIP Grupp 

koostööd inter alia Euroopa Komisjoniga, mis tegutseb Euroopa Liidu eelarve kaudu rakendatavate toetusinstrumentide täienduseks.

Kuna Innovatsiooni 2010 (i2i) algatas EIP Grupp 2000. aastal
Lissaboni strateegia toetuseks, on EIP andnud i2i tegevuskava
raames investeerimiseks laene 23,3 miljardi euro väärtuses
ning andnud EIF kaudu 2,3 miljardit eurot riskikapitalidena. 
EIP laenud i2i investeerimisprojektidele 2004. aastal ületasid
7 miljardit eurot.

i2i operatsioonid keskenduvad neljale võtmevaldkonnale:
teadusuuringud, areng ja innovatsioon (TAI); VKEde ja
ettevõtluse areng; inimkapitali kujundamine; ning info- ja
sidetehnoloogiavõrgud, sealhulgas e-teenused ja audiovisuaal-
innovatsioon.

Aastast 2000 kuni 2010

EIP on olnud oma kohustuste vääriline tegevuskava i2i raames.
Ligi 80% kogulaenudest i2i raames antakse erasektoris, ülejäänud
osaga riigisektoris, peamiselt ülikoolide teadusuuringute ja
hariduse valdkonnas. Ligi kaks kolmandikku laenudest suunati
vähemarenenud piirkondadele 25-ELis. See on hästi kooskõlas 
Lissaboni strateegia esileküündiva rolliga liidu tuleviku 
ühtekuuluvuspoliitikas. Esimese viie aasta kogemuste põhjal
ollakse õigel teel EIP üldeesmärgi suunas mobiliseerida kuni 50
miljardit laene innovatsiooni toetamiseks i2i programmi raames 
käesoleval aastakümnel.

Uued finantstooted

Koostöös Euroopa Komisjoniga hoogustas pank 2004. aastal
jõupingutusi uute rahastamisvahendite määratlemiseks, mis on
mõeldud laenude ja toetuste (tüüpiliselt Euroopa Liidust, ent 
ka riigipäritolu) vahelise finantsvõimenduse suurendamiseks
ning vahend ite mob i l iseer imiseks TAIga  seonduvate
investeeringute jaoks. Pank avas ka spetsiaalse võimaluse
„keskmise kapitalisatsiooniga fi rmadele” – keskmise suurusega
korporatiivsed ettevõtted, mis on sageli suurimad uuendajad. 
Selle avatud võimaluse kaudu on kavas rahastada investeeringuid
kogumaksumusega kuni 50 miljonit eurot, eelkõige i2i

sektorites. Pank on üha enam kaasatud avaliku ja erasektori
partnerluste rahastamisse. EIP koos EIFi ja komisjoniga (RESEARCH
(teadusuuringute) peadirektoraat jaREGIO peadirektoraat) onvälja
arendamas uue finantskorralduse vahendite tööriistakogumit.
Need võidakse kaasata kavandatud toetusprogrammidesse uue
eelarve kavandamise perioodil 2007-2013, mille põhijooned on
käesolevalt ettevalmistamisel.

Teadusuuringud, areng ja innovatsioon

Täiendavaid edusamme on tehtud rea prioriteetsete „kiirstardi”
projektide rahastamises, nagu näiteks Laser SincrotoneR&D projekt 
Triestes, millele pank laenas 60 miljonit eurot. See laen aitab
ehitada vabade elektronide laserit, mis võimaldab molekulaar-
ja aatommikroskoopiat. EIP töötab ka TAI investeeringute jaoks 
olemasoleva finantstootevaliku, sealhulgas teadustuuringutele
ja intensiivset arengut teostavatele VKEdele suunatud ja
intellektuaalomandi õiguste vormis turvega tagatud tehingutele
võimaldatavate üldiste laenude mitmekesistamisel.

2004. aastal investeeris EIP 4,1 miljardit eurot 27 TAI-projekti.
Enamus nendest olid nanoelektroonika, optika, biotehnoloogia
ja telekommunikatsiooni valdkonnas. Rahastatud projektide
hulgas laenas EIP 162 miljonit eurot Novo Nordisk’ile Taanis,
maailma juhtivale projektile diabeediravi teadusuuringute alal,
ja 50 miljonit eurot Austria Villach Automotive Chips projektile,
mis tegeleb elektrooniliste autoosade ehitamisega. Need laenud
tõstsid EIP finantseeringud TAI valdkonnas alates 2000. aastast 
kogusummale 10,1 miljardit eurot.
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EIP finantseeringud i2i
raames 2000-2004

IST

Haridus / Koolitus

T & A
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VKEde ja ettevõtluse arendamine

EIP toetust VKEdele üldiste laenude kaudu arendati 2004. aastal
täiendavalt spetsiaalsete krediidiliinide avamisega i2i initsiatiiviga
seonduvate investeeringute jaoks Austrias ja Itaalias. Itaalias toetas 
pank teadus- ja tehnoloogiakeskuse loomist innovatiivseteVKEde
jaoks 100miljonieuro suuruse laenuga. EIPGrupi spetsialiseerunud
haruettevõte EIF pühendas 358 miljonit eurot 15 riskikapitalifondi,
mis annavad innovatiivsetele VKEdele kapitalivahendeid. Need
uued tehingud tõid EIFi kogu portfelli 2,8 miljardi euro ringi, mis 
on investeeritud 199 fondi.

Inimkapitali kujundamine

2004. aastal andis EIP 1,7 miljardi euro summas laenu
18 haridusprojektile. Neist paljud seonduvad kõgrhariduse
andmise või ülikooliteenustega, nagu näiteks Alam-Saksimaal,
PõhjaRein-Westfaalis,Bremenis jaSchleswig-Holsteinis,Saksamaal.
2000. aasta ja 2004. aasta lõpu vahelisel ajal ulatusid i2i raames 
inimkapitali investeerimiseks antud laenud 7,2 miljardi euroni.

Info- ja sidetehnoloogia (IST) võrgud

Innovatsiooni levitamise ja ettevõtetevahelise andmevahetuse
peamiste kandjatena võtsid IST võrgud 2004. aastal kokku ligi
1,3 miljardit eurot 13 tehingus. Sellised laenud hõlmasid
400 miljonit eurot TIM (Telecom Italia Mobile) mobiilivõrgu jaoks 
Itaalias, millega toodi turule UMTS mobiilsideteenuste kolmas 
põlvkond. E-teenustel on samuti tähtis osa: pank laenas 50 miljonit 
eurot Otto Versand’ile Saksamaal oma e-äri laiendamiseks.

Audiovisuaali i2i eesmärgiks on toetada Euroopa audio-
visuaaltoodangut ja levi, aidata tööstusel omaks võtta uusi
tehnoloogiaid ning julgustada Euroopa pangandus- ja
finantsühisuse suuremat seotust tööstuses osalejate rahastamises.
See initsiatiiv viiakse ellu koos komisjoni „MEDIA Plus“
programmiga. 2004. aastal sõlmis EIP projektide hulgas kaks 
raamlepingut, kumbki 20 miljoni euro summas, jätkates oma
koostööd kahe finantsinstitutsiooniga Prantsusmaal, mis on
spetsialiseerunud audiovisuaalsektori rahastule. Kuni 2004. aasta
lõpuni loodi EIP partnerluses nende institutsioonidega 50 filmi
või televisioonisaatega portfell kogu tootmismaksumusega ligi
0,5 miljardit eurot. EIP laenud audiovisuaalsektorile alates 2000. 
aastast ulatusid kogusummasse 518 miljonit eurot.
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Keskkonna kaitsmine ja elukvaliteedi
parandamine

Keskkonna kaitsmine ja parandamine kuulub EIP tipp-prioriteetide hulka. Selget tunnistust tähtsusest, mida pank omistab

keskkonnakaitsele ja parandamisele, annab asjaolu, et 2004. aastal keskendus üle ühe kolmandiku panga laenuandmisest laienenud

liidus keskkonnaprojektidele.

Kogu maailmas ulatusid üksiklaenud 10,9 miljardi euroni,
millest 10,4 miljardit eurot 25-ELis. EIP seadis endale eesmärgiks 
pühendada 30% kuni 35% kõikidest oma üksiklaenudest laienenud
liidus projektidele, mis muudavad keskkonda turvaliseks ja
parandavad keskkonda. Kuivõrd selline laenuandmine ulatus
2004. aastal 36% suhtarvuni, siis see eesmärk tegelikult ületati. 
10,4 miljardit eurot ei sisalda väheulatuslikke keskkonnaskeeme,
mida teostavad kohalikud asutused, ning mida rahastatakse
üldistest laenudest. Hinnatavalt ulatusid need antud laenud veel
2,3 miljardi euroni.

Ühinevates riikides Bulgaarias ja Rumeenias oli keskkondlike
laenude osakaal isegi kõrgem. Vahemere partnerriikides ulatusid
üksiklaenud keskkonnaskeemidele 254 miljoni euroni. Täiendavad
100 miljonit eurot anti Lõuna-Aafrikale, samas kui 175 miljonit 
eurot suunati Balkani riikidele, kõik need panustasid säästvasse
arengusse partnerriikides.

Tähtsamad keskkonnalaenud

6,1 miljardit eurot ehk ligi kaks kolmandikku panga antud
keskkonnalaenudest suunati linnakeskkonna parandamisele
Euroopa Liidus. Sellest summast 2,3 miljardit eurot kasutati
linna ühistranspordi projektidele, nagu metroo-, kergraudtee-
ja trammiliiklusele, ning 3,2 miljardit eurot linnauuenduseks.
Neid viisid ellu peamiselt piirkondlikud asutused ja suured
linnavalitsused. Märkimisväärset osa sotsiaalelamuehituse ja
koolide renoveerimise projektidest toetati samuti Euroopa
Liidus.

2004. aastal andis pank 2,2 miljardit eurot (millest 89% 25-ELis) 
inimtervisele otsese mõjuga õhu- ja veekvaliteedi (veevarustus-
ja sanitaarsüsteemid) parandamiseks kavandatud projektide
rahastamisse. 0,6 miljardit eurot EIP laenudest suunati tahkete
ja ohtlike jäätmete hoolduse, saastatud paikade puhastamise
(Tuneesia) ja üleujutustevastasekaitse (Alam-Saksimaa,Saksamaa) 
alastele projektidele, mis aitavad kaasa loodusvarade paremale
majandamisele ja looduskaitsele.

Keskkond ja elukvaliteet
Üksiklaenud aastal 2004

 (miljonit)

Kokku

Looduskeskkond 424

Keskkond ja tervis 2 005

Linnakeskkond 6 142

Piirkondlik ja maailmakeskkond 1 699

Üksiklaenud kokku 10 378*

* kuna mõned projektid võivad kuuluda mitme alaeesmärgi alla, ei ole
erinevad rubriigid kumuleeritavad
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Keskkond ja elukvaliteet

Üksiklaenud 2000-2004: 47 miljardit eurot

Looduskeskkond

Linnakeskkond

Keskkond ja tervis

Piirkondlik ja maailmakeskkond
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Taastuvenergia

Juba 2003. aastal saavutas pank oma eesmärgi kahekordistada
taastuvenergia projektide rahastamist osana kogu oma
energiasektori rahastamisest (7% suhtarvult 2002. aastal 15% 
suhtarvule 2003. aastal). Et viia oma toetus ELi poliitika eesmärkide
tasemele taastuvenergia suurendatud kasutamise ja vähendatud
kasvuhoonegaaside emissiooni osas, suurendas pank 2004. aastal
taastuvenergia projektidele antud laenude mahtu kuni 50%
suhtarvuni kõikidest laenudest uuele elektritootmisele aastaks
2010. Praeguste suundumuste järgi peaks pank taastuvenergia
tootmisele selleks ajaks laenu andma 700 miljonit eurot aastas.
VäljaspoolEuroopaLiitu taotleb pank samamoodi taastuvenergiale
antavate laenude mahu suurendamist.

Taastuvenergia projektideleantud laenudmoodustasid 2004. aastal
kokku 287 miljonit eurot. Lisaks on taastuvenergia projektidele
laenulepinguid juba kinnitatud, kuid veel mitte sõlmitud 1 miljardi
euro väärtuses.

Tulevikus seab pankeesmärgiks suurendadanende taastuvenergia
projektide rahastamist, mis hõlmavad uusi ja uuenduslikke
tehnoloogiaid, kuivõrd sellised projektid omavad potentsiaali
muutuda mõistliku ajakava piires majanduslikult tasuvaks. Pank
peab silmas nimelt päikeseenergia (sealhulgas hübriidskeemide),
vesinikrakenduste ja kütuseelementide, biokütuste ja mere-
rakenduste (laine- ja loodeteenergia) alaseid projekte.

EIP antud laenud energiakokkuhoiu ja -asendamise valdkonnas 
ulatusid 2004. aastal 1 miljardi euroni, samas kui pank toetas 
jätkusuutliku transpordi (raudtee) projekte ligi 0,6 miljardi
euroga.

Kliimamuutus

2004. aasta alguses käivitas EIP kolm uut algatust kliimamuutuse
alal:

• 500 mln euro suurunekliimamuutuse rahastamisvahend (KMRV) 
— millest 100 mln eurot on eraldatud puhta arengu mehhanismi
(PAM) ja ühisettevõtte (ÜE) projektidele — kliimat leevendavate
meetmete toetuseks 2005. aasta 1. jaanuarist algavas ELi
kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemis (HKS)
osalevate Euroopa äriettevõtete poolt;

• 10 mln eurot kliimamuutuse tehnilisele abivahendile (KMTAV),
mis on kavandatud tingimuslike toetusfinantside pakkumiseks
ÜE- ja PAM-projektide ettevalmistamiseks;

• „Üleeuroopaline süsihappegaasifond” (ÜESF), vastavusfond,
mille tegevuse üksikasjade osas toimuvad läbirääkimised EIP
ja Maailmapanga vahel.

2004. aasta oli ettevalmistusaasta, mille vältel pank töötas välja
KMRV ja KMTAV tegevussuunised. Ühisettevõtte ja puhta arengu 
mehhanismi osas on seni määratletud väike arv projekte, mis
peaksid tekitama süsiniku krediite, kuid mis viiakse lõpule alles 
2005. aastaks või hiljem. 

2004. aastal tegid Maailmapank ja EIP tihedat koostööd ka
Üleeuroopalise süsihappegaasifondi ettevalmistamisel. Kaks 
panka sõlmisid 2004. aasta detsembris vastastikuse mõistmise
memorandumi. ÜESF seatakse sisse spetsiaalselt selleks, et aidata
ELi liikmesriikidel ja Euroopa ettevõtetel kui sihtinvestoritel
täita nende kohustusi kasvuhoonegaaside heitkoguste osas ELi
seadusandluse seisukohast ning kooskõlas liidu kliimamuutuse
poliitikaga Kyoto protokolli toetuseks.
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ELi veepoliitika initsiatiiv

EIPl on aktiivne roll ELi veepoliitika initsiatiivis.
Selle 2002. aastal Johannesburgi tippkohtumisel
algatatud ja esialgselt Aafrikale keskendatud
initsiatiivi laiemaks eesmärgiks on parandada
koostööd, koordinatsiooni, poliitika sidusust ja
nõudlusele vastavust veesektoris AKV riikides.
Finantsmõõtme lisamiseks tegi Euroopa
Komisjon ettepaneku ELi veepoliitika vahendi
kui Cotonou lepingu alusel pühendatud
instrumendi kohta, andes rahalised vahendid
tehnilise abi jaoks ning võimaldades täiendavat 
investeerimist. Esimeses jaos eraldati 250 mln
eurot 2004. aasta novembris võimalusega
suurendada rahalist vahendit 500 miljoni euroni. 
Pank on juba määratlenud rida projekte ning
kavandaboma tegevuse taset veelgi suurendada
veevarustus-, heitvee- ja sanitaarsektoris. Pank
täidab seega oma osa, aidates saavutada aastatuhande arengueesmärke
vee- ja sanitaarsüsteemide osas AKV riikides.
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TENid – võrgustatud Euroopa

Üleeuroopaliste transpordi-, energia- ja infovõrkude (TENide) arendamine on Euroopa Liidu majanduslikule ja sotsiaalsele

integratsioonile eluliselt tähtis. EIP mängib võtmerolli TENide ja juurdepääsuvõrkude rahastamises.

Laiaulatuslik seotus

Alates 1994. aasta detsembri Esseni Euroopa Ülemkogust, kui
sõnastati üleeuroopaliste võrkude (TENid) mõiste ja koostati
prioriteetseteTENide nimekiri, sai pank nende suuremate võrkude
juhtivaks pangarahastu allikaks. EIP toetab kahtteist Esseni
neljateistkümnest prioriteetsest transpordiprojektist ja kaheksat 
kaheteistkümnest prioriteetsest energiaskeemist. Ajavahemikul
1993-2004 ulatusid antud laenud 63 miljardi euroni transpordi
TENide, 8,2 mld euroni energia TENide ning 18,7 mld euroni
telekommunikatsiooni TENide puhul.

EIP seotus EuroopaLiidu transpordivõrkudes hõlmabkõiki sektoreid. 
Vaid mõned näited on: maanteed (teede- ja kiirteedeehitus ning
uuendamineKreekas,Portugalis jaHispaanias); raudteed (kiirliinide
ehitamine Prantsusmaal, Belgias, Hollandis, Ühendkuningriigis,
Hispaanias ja Itaalias); sadamad (sadamainfrastruktuuri laien-
damine või ajakohastamine Hispaanias, Kreekas, Hollandis ja
Rootsis); ning lennujaamad (lennujaamarajatiste uuendamine
Itaalias, Kreekas, Saksamaal ja Iirimaal).

Hoogsa tegevusega Euroopa Liidu siseselt langeb kokku EIP
töö väljaspool ELi. Kooskõlas ühinemiseelsetes kokkulepetes ja
Paneuroopa transpordiministrite konverentsil Kreetal (1994) ja
Helsingis (1997) kehtestatud strateegiaga on pank pühendanud
üle 40% uutes liikmesriikides ja ühinevates riikides Kesk- ja Ida-
Euroopas antavatest laenudest sideprobleemide lahendamisele. 
Laiemalt rahastab pank uue „Euroopa Naabruspoliitika“ ja
„Euroopa-Vahemere investeerimise ja partnerluse finantseerimis-
instrumendi“ (FEMIP) kontekstis ka transpordi- ja energiaprojekte,
mis panustavad laienenud liidu ja tema naabrite vaheliste
sideühenduste parandamisesse.

Väärtuse lisamine TENide rahastamisel

EIP on välja arendanud spetsiaalse lähenemise üleeuroopaliste
võrkude rahastamisele, mis nõuab suuri rahasummasid ning
ka kõikehõlmavat tehnilist ja keskkonnaalast sisendit. Lisaks
oma olulise, väga pikale perspektiivile (25 aastat või kauem) 
keskendunudfinantssuutlikkuse rakendamiseleon pankvõimeline
tugevdama projekti finantskeskkonda, nimelt eelrahastamise
ja projekti tsüklitele kohandatud tagasimaksetähtaegade
pakkumise teel, võttes arvesse eelnevaid uuringuid, viies läbi
uue finantskorralduse, et võimaldada riskide jagamist teiste
investoritega, ning mobiliseerides teisi pangarahastu (või ELi
toetuste) allikaid, et luua tõhusaid krediite.

EIP panuse katalüüsiefekt tuleb eriti ilmsiks EIP toetatud avaliku ja
erasektori partnerluste (PPP – public-private partnerships) kasvavas
arvus. 2004. aastal sõlmis pank avaliku ja erasektori partnerluste
projektidele laenulepinguid kogusummas 1,6 miljardit eurot.

Euroopa kasvuinitsiatiiv

EIP osales aktiivselt Euroopa kasvuinitsiatiivi ettevalmistamises.
Selle 2003. aasta detsembris Brüsseli Euroopa Ülemkogul vastu 
võetud initsiatiivi eesmärgiks on tugevdada Euroopa pikaajalist 
kasvupotentsiaali suurendatud investeerimise kaudu TENidesse
ning ka innovatsiooni ning teadusuuringutesse ja arengusse
(T&A).

TENide sektoris on Euroopa kasvuinitsiatiivi raames kindlaks
määratletud 30 uut prioriteetset projekti, mille kogusummaks
hinnatakse 400 miljardit eurot. Need projektid valiti lähtuvalt
nende tähtsusest siseturu lõimimisel laienenud liidus, nende
küpsusastmest,majanduslikust ja rahalisest tasuvusest ningnende
mõjust kasvule ja finantsvõimenduse efektist erakapitalile.
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EIP osalus ELi üleeuroopaliste võrkude ja koridoride toetuseks
1993-2004

Prioriteetsete üleeuroopaliste võrkude liinid (TEN)

TENide osad, mille suhtes on võetud rahastamiskohustused

Muud rahastatud üleeuroopalise tähtsusega
infrastruktuurid ja võrgud

Maantee- ja raudteekoridorid Kesk- ja Ida-Euroopas

Nende koridoride rahastatud lõigud

Maantee/raudtee

Elekter

Gaas

Lennujaam

Multiregionaalne projekt

Erinevaid transpordiliike ühendav keskus

Sadam

Lennuliikluse juhtimine

Nafta- ja loodusliku gaasi
maardlate arendamine

Mitme sõidureaga teel
kiirteemaksu
elektrooniline
tasumise süsteem
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Üleeuroopalised võrgud
2000-2004: 38miljardit eurot
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Transport Telekommunikatsioon Energia

Toetamaks Euroopa kasvuinitsiatiivi, kehtestas pank uue TENide
investeerimisvahendi (TIV ), mis on mõeldud aastakümne
lõpuks sellesse sektorisse 50 miljardi euro investeerimiseks,
millest pool 2006. aasta lõpuks nendest projektidest kõige
edasijõudnumatele. Panga operatsioonid hõlmavad nii tavapärast
pikaajalise laenu andmist väga pikkade tagasimaksetähtaegadega
ja asjakohaste tähtajapikenduse perioodidega kui ka täiesti
uute rahastamisvahendite sissetoomist, mille eesmärgiks on
riskiküsimuse käsitlemine ning erasektori investeeringute
kaasamine TENide rahastamisse. Need vahendid hõlmavad
konkreetselt:

• Struktureeritud finantsinstrumenti (SFI) 500 mln euro reserviga
(millest 100 miljonit eurot projektidele Vahemere piirkonnas),
mis võimaldab rahastada era-, avaliku või poolavaliku sektori
eriotstarbelisi kandjaid (eelkõige piiriülestes PPP-projektides) 
riski jagamise alusel;

• Ühenduseeelarve toetusega lõiEIP90miljonieruogavarustatud
TENide riskikapitali vahendi, et abistada projekte otseselt (väga
laiaulatuslike projektide puhul) või spetsialiseerunud riskikapitali
ettevõtete kaudu, mida pank aitab asutada ja mis võivad süstida
kapitali transpordiinfrastruktuuri projektidesse ning tuua
pankade antud vahenditele täiendavat finantsvõimendust;

• Spetsiaalselt laiaulatuslikele TENide projektidele kohandatud
garantiisüsteemid. Sel otstarbel hoolitseb Euroopa kasvu-
initsiatiiv, lisaks EIP tagatistele, spetsiaalse ühenduse
ressurssidest rahastatava TENide tagatisfondi loomise eest
ettevaatusabinõuks projekti „algusjärgu tegevusriski” vastu:

lõpuleviimise ja käikulaskmisega. Euroopa Komisjon ja EIP on
lõpule viimas sellise instrumendi parameetreid, mis loodetakse
käivitada 2005. aasta lõpu paiku;

• Toetus infrastruktuuri väärtpaberiteks muutmisele, mis seisneb
selles, et ettevõtja müüb juba ette investeeringust tekkivat 
tulu vastutasuks projekti aktivate tagatiseks andmise eest
ja projektile vahendeid andnud investori kanda võetud riski
hüvitamiseks. EIP jälgib neid mehhanisme lähedalt ning osaleb
aeg-ajalt investorina või tagatise andjana. Järgmine samm
oleks aidata väärtpaberiteks muutmise vahendite loomist, mis 
võimaldaks varustada mitmeid TENide projekte samaaegselt 
ning jagada riske. Pank peab hetkel uurimisläbirääkimisi
mitme potentsiaalse partneriga (finantstagatise kindlustajad,
pensionifondid, pangad jne), et mõõta turu huvi seda tüüpi
kandja vastu.

Peaaegu 8miljardit eurot TENidele 2004. aastal

2004. aastal moodustasid laienenud liidus TENide projektide
toetamiseks sõlmitud laenulepingud kokku 7,97 miljardit eurot.

Transpordisektoris (6,6 miljardit eurot) puudutasid põhilised
finantseerimistehingud:

• Raudtee kiirliinide, nagu Milano ja Napoli vahelise (Itaalia),
Brüsseli ja Antwerpeni ja Liège’i (Belgia) ühenduse ning Madridi
Barcelonaga ja Prantsuse piiriga (Hispaania) ühendava uue liini
ehitamist;

• Parandusi ja täiendusi maanteede- ja kiirteedevõrkudes, mis
hõlmavad eelkõige kiirteelõikude ehitamist Iirimaal, Egnatia
magistraalteel (Kreeka), Praha ja Dresdeni vahelisel D8 kiirteel
IV Paneuroopa koridoris, mis ühendab Berliini Istanbuliga
(Tšehhi Vabariik), ja X koridoris Austria ja Horvaatia piiride
vahel (Sloveenia); ning mitmete kiirteede uuendamist ja
ajakohastamist Prantsusmaal, Belgias ja Slovakkias;

• Lennujaama infrastruktuuri uuendamist Madridis (Hispaania),
Roissy’s (Prantsusmaa), Münchenis (Saksamaa), Stockholmis
(Rootsi), Portos (Portugal) ja Bolognas (Itaalia);

• Sadama infrastruktuuri laiendamist või moderniseerimist:
uue konteinerterminali ehitamist Rotterdamis (Holland),
kaubasadama ehitamist Le Havre’is (Prantsusmaa), Aveiros
(Portugal), Barcelonas (Hispaania) ja Trelleborgis (Rootsi).
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EIP ja PPPd

PPPd kujutavad suhteliselt uut lähenemist infrastruktuuri
ehitamisele ja avalike teenuste osutamisele. Nende
põhiline atraktiivsus seisneb suurenenud tõhususes ja
efektiivsuses, mida saavutatakse projekti riskide jagamise
teel, mille võtavad enda kanda need, kes on kõige enam
võimelised neid riske juhtima: ehitus- ja tegevusriske
kannab eraettevõte, samal ajal kui ametiasutused võtavad
enda peale vastutuse tasakaalus õigusliku ja majandusliku 
raamistiku kehtestamise ja säilitamise eest kogu projekti
kestvusajal. Lisaks võimaldavad PPPd ametiasutustel luua
avalike teenuste infrastruktuuri, jagades samal ajal oma
investeeringu koormat aja jooksul ning, mõnedel juhtudel,
lubades bilansiväliseid kohustusi.

Suur enamus EIP laenudest PPPdele keskendub trans-
pordisektorisse (85% kinnitatud koguarvust) ning tervis-
hoiule ja haridusele (13%). 

EIP investeeris ligi 17,4 miljardit eurot reasse transpordi
PPPdesse (kui nimetada ainult mõnda tähtsat maantee-
ja raudteeprojekti): tasulised kiirteed Portugalis; arvukad
kiirteed Hispaanias; Rion-Antirion sild Kreekas; Millau 
viadukt Prantsusmaal; PBKAL kiirraudtee Hollandi lõik; 
Øresundi ühendus Taani ja Rootsi vahel; Londoni metroo
renoveerimine; ja A2 kiirtee Poolas.

Selles valdkonnas töötab pank tihedas koostöös seda tüüpi
projektides peamiste osalejatega: Euroopa institutsioonid,
ametiasutused ja erasektor. Lisaks on pank sisse seadnud
erilise direktoraatidevahelise üksuse, võimaldamaks 
pangal täita oma osa täiel määral, andes nõu ja jagades 
oskusteadmisi PPPde struktureerimise alal. 

Ühinevates riikides sai Bulgaaria 20 miljoni euro suurust laenu 
ühendatud (maantee ja raudtee) silla ehitamiseks IV Paneuroopa
koridoris Vidini (Bulgaaria) ja Calafati (Rumeenia) vahel.

Laenud energiaTENidele (1,3 miljardit eurot) olid suunatud Norra
gaasi tootmise ja Ühendkuningriiki importimisega seonduvatele
projektidele, loodusliku vedelgaasi (LNG) impordi terminali
ehitamise ja käitamise projektidele Saguntos (Hispaania),
gaasijuhtimisvõrgu uuendamisele ja laiendamisele kogu
Hispaanias, ning Taani ja Hollandi loodusliku gaasi transpordi
võrkude ühendamisele Põhjameres.
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EIP Grupi toetus VKEdele

Euroopa Investeerimispank annab keskmise- ja pikaajalisi rahalisi vahendeid väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEd)

üldiste laenude kaudu. Need on krediidiliinid vahendajapankadele või finantsinstitutsioonidele, mis laenavad vahendeid edasi

väheulatuslike investeerimisprojektide toetamiseks, mida teostavad sageli alla 250 töötajaga VKEd. 2004. aastal ulatusid üldised laenud

25-ELis 10,7 miljardi euroni, millest ligi pool oli mõeldud VKEdele.

Euroopa Investeerimisfond abistab VKEsid otseselt, pakkudes neile kapitali riskikapitali finantseerimise kaudu, ning kaudselt, andes 

tagatisi finantsinstitutsioonide või riiklike tagatise andjate VKE-portfellidele.

Viimase viie aasta jooksul on EIP Grupi toetus VKEdele 25-ELis
moodustanud:

• Ligi pool (26,7 miljardit eurot) 57,6 miljardist eurost ligi
200 partnerpangaga sõlmitud üldiste laenude lepingutes;

• 2,3 miljardit eurot 109 aktsiakapitalis osalemise tehingus;

• 6,5 miljardi euro summas tagatisi, mis on antud ligi 100 panga
ja spetsialiseerunud institutsiooni VKE-portfelli.

Rõhuasetus lisandväärtusel

EIP lisandväärtuse kolm sammast, mis kehtivad üksiklaenude
suhtes, on samamoodi tähtsad üldiste laenude jaoks.

Esimene sammas, üldise laenu otstarbe kooskõlastatus Euroopa
Liidu prioriteetsete eesmärkidega, omab otsustavat rolli EIP
vahenditeeraldamises finantsvahendajatele ja lõppsaajatele. Seega
on üldised laenud edendanud peamiselt VKEsid, regionaalarengut
(üle 60% aastal 2004), keskkonnakaitset ning innovatsiooni ja
teadusuuringuid.

Üldiste laenude puhul seondub projekti põhjendatus, mis on EIP
lisandväärtuse teiseks sambaks, eelkõige vahendaja võimega
juhtida laenu vastavalt kokkulepitud kriteeriumide kogumile
kooskõlas panga eesmärkidega. Erilist tähelepanu pööratakse
panganduspartnerite hindamisele ja valimisele selleks, et aidata
kindlustada panga vahendite kasutamist parimal võimalikul
viisil.

Kolmas sammas seisneb rahalises lisandväärtuses üldiste laenude
lõppsaajatele: teisisõnu, VKEdele ja teistele projektiedendajatele
võimaldatavates intressimäärades ja tagasimaksetähtaegades.
2004. aastal jätkas pank vahendajapankade mitmekesistamist, et 
edendada konkurentsi, mis tuleb eelkõige kasuks lõppsaajatele. 
Lisaks pööras EIP erilist tähelepanu mehhanismidele, mis on
partnerpankades sisse seatud lõppsaajate teavitamiseks EIP
kaasatusest, ning tagamaks, et nad saavad EIP soodsatest
tingimustest märkimisväärset rahalist kasu.

VKEde rahastamisvahend uutes liikmesriikides

EIP/Euroopa Komisjoni partnerluse raamistikus (VKEde
rahastamisvahend) eraldati 2004. aastal uutele liikmesriikidele
44 miljoni euro summas laene ja ligi 4 miljoni euro summas
toetusi ligikaudu 900 väikese ja keskmise ulatusega projekti
rahastamiseks üldiste laenude kaudu. Selle vahendi edu tagajärjel
ühendas EIP taas jõud komisjoniga munitsipaalinfrastruktuuri
vahendi (MIV) loomiseks selleks, et kiirendada väheulatuslike
kohaliku infrastruktuuri projektide arendamist uute liikmesriikide
piirkondades, mis piirnevad 15-ELiga. 2004. aastal rahastati
20 esimest sellist skeemi.
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Uudistoode:keskmisekapitalisatsioonigafi rmade (mid-
cap) laenud

Täienduseks üldistele laenudele võttis EIP 2004. aastal
kasutusele uudistoote: keskmise kapitalisatsiooniga
firmade laenud, mis on peamiselt suunatud VKEdest
suurematele, kuid alla 3000 töötajaga keskmise suurusega
ettevõtetele. Mid-cap laenud on grupeeritud laenud, mida
antakse finantsvahendajate kaudu. Mid-cap laenude
raames rahastatavad projektid vaatab läbi vahendaja, kes 
annab EIPle ex ante aru investeeringu majanduslikust,
finantsilisest, tehnilisest ja keskkondlikust tasuvusest. 

Üheks mid-cap laenu eesmärgiks on  tä ita lünk
suurprojektidele antavate üksikute otselaenude ja üldiste
laenude vahel. See on muutunud üha enam vajalikuks 
nüüd, mil EIP on kooskõlastanud oma VKE määratluse
Euroopa Komisjoni omaga, langetades panga endise VKE
tööjõu künnise 500 töötajalt 250 töötajale. Mid-cap laenud
võimaldavad pangal jätkata kaudsete laenude pakkumist 
uue definitsiooni kasutuselevõtu tõttu VKEde kategooriast
välja jäänud fi rmadele, kui nende projektid täidavad panga
nõuetele vastavuse kriteeriume.

Kahe esimese mid-cap laenu lepingud sõlmiti 2004.
aasta lõpus: 100 miljonit eurot laenati CCF’ile (endine
Crédit Commercial de France – Prantsusmaa Ärikrediit)
Prantsusmaal  regionaalarengu edendamisse, i2i ,
keskkonnakaitsesse ja inimkapitali investeerimise
rahastamiseks; ning Norddeutsche Landesbank Polska
sai laenu 50 miljoni euro summas regionaalarengu, i2i ja
energiaprojektide jaoks Poolas. Pank ootab 2005. aastalt 
rohkem selliseid tehinguid.

EIF

Euroopa Investeerimisfond, milles EIP on põhiaktsionär (peaaegu
60%) ühes Euroopa Komisjoni (30%) ja mitmete pankade ja
finantsinstitutsioonidega, on spetsialiseerunud riskikapitalile,
VKE tagatistele ning nõustamisteenustele. EIF tegutseb ligi 350
finantsvahendaja kaudu, kasutades fondi omavahendeid ning
ka EIP, Euroopa Komisjoni ja hiljuti Saksamaa Majandus- ja Töö-
ministeeriumi poolt talle usaldatud vahendeid. Fondi tegevust 
ajendavad kaks põhieesmärki: kui esiteks ja esmajoones teenib
fond Euroopa poliitika eesmärke, siis taotleb see ka finantskasumit 
oma aktsionäridele. 2004. aasta lõpus moodustas EIFi ühendatud
portfell ligi 10,5 miljardi eurot.

Euroopa Investeerimispanga ressurssidega on fond alates
2000. aastast mobiliseerinud 4 miljardi euro ringis riskikapitali-
investeeringuteks jõudsa kasvuga innovatiivsetesse VKEdesse,
toestades seega Lissaboni strateegiat. EIF toetab innovatsiooni
ka tehnoloogia ülekandmise kiirendamise projekti kaudu, mis
käivitati koostöös Euroopa Komisjoni ja EIPga selleks, et katta
stardirahastamise lünka. Selleks algatas fond uut tüüpi, nimelt
teadusuuringute ja arendamise kaubandusliku käivitamise
rahastamisele keskendatud investeerimisinstrumendi.

EIFi riskikapitalitehingud

Riskikapitalitehingud ulatusid 2004. aastal 358 miljoni euroni, mis
jaguneb ligi 15 tehingu ulatuses Itaalias, Hispaanias, Prantsusmaal,
Ühendkuningriigis ja Saksamaal ning ka arvukates teistes
tehingutes uutes liikmesriikides.

Praeguste riskikapitali turu tingimuste tõttu jääb erainvestorite
osalemine killustunuks. EIFi püsiv kohalviibimine turul rõhutab
avalike vahendite eraldamise väärtust turul esinevate raskuste
ajal. See aitab ligi meelitada erasektori finantseeringuid, eriti kuna
fondi tehingutes pööratakse erilist tähelepanu VKE väärtustele ja
headele juhtimistavadele. 

2004. aastal laiendas EIF oma investeerimispoliitikat, hõlmamaks 
keskmise- ja hilisemajärgulisi fonde, ent tema portfell
keskendub jätkuvalt varase järgu tehnoloogiale (peamiselt IST
ja eluteadused). 
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VKE tagatised

EIFi tegevuse teine valdkond on tagatiste pakkumine finants-
institutsioonidele või riiklikele tagatise andjatele kuuluvatesse
VKE-portfellidesse. Fond pakub oma tagatistegevuses kahte
peamist tooteliini: krediidi tõstmine (väärtpaberiteks muutmine) 
ja krediidikindlustus/edasikindlustus (kaasa arvatud väikelaenude
puhul).

2004. aastal sõlmis EIF 40 garantiitehingut kogusummas 1,45 mld
eurot. See hõlmas 750 miljonit eurot ettevõtte ja ettevõtluse
mitmeaastase programmi (MAP) raames, mille juhtimiseks on
EIF volitatud Euroopa Komisjoni nimel. MAPi erijooneks on, et
sellega taotletakse garantiisüsteemide (või pankade, riikides, kus
garantiisüsteemid puuduvad) stimuleerimist arvukamate laenude
andmiseks VKEdele, või laenu andmiseks parematel tingimustel
või vähemate turvanõudmistega, mille eest vastutasuks võtab EIF
üle osa arvatavast kahjumist, kuni kokkulepitud künniseni. Selliste
tehingute arv oli 2004. aastal eriti suur uutes liikmesriikides ja
ühinevates riikides.

Krediidi tõstmise tehingud moodustasid 2004. aastal 697 miljonit 
eurot. NeidkasutatakseVKEdelemõeldud laenukapitali tõstmiseks,
võimaldades riski ülekandmist laenuandjatelt pankadelt 
kapitaliturule väärtpaberiks muutmise teel. 

EIFi nõustamisteenused

Uut nõustamistegevust algatati 2002. aasta lõpu poole ning see
seisneb institutsioonidele tehnilise abi ja nõustamisteenuste
pakkumises, tuginedes EIFi asjatundlikkusele riskikapitali ja
VKE-portfelli tagatiste osas. Eesmärgiks on aidata luua soodsaid
investeerimismehhanisme ja VKEde parandatud juurdepääsu
finantsidele.
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Koostöö
pangandussektoriga

EIP Grupp teeb tihedat koostööd pangandussektoriga nii

laenuvõtmise osas kapitaliturgudelt kui ka laenuandmise ja

tagatistegevuse osas.

Töötades koos pangandussektoriga seab grupp sisse laias valikus 
ja tõhusaid finantstooteid.

EIP üldised laenud, mis on tähtsaks vahendiks väheulatuslike
investeeringute toetamisel, on käesolevalt kasutusel ligi 200 panga
ja muu finantsinstitutsiooni kaudu nii ELi siseselt kui ka väliselt. Peale
nende mõju kohaliku rahandussektori arendamisele võimaldavad
need VKEdel ja kohalikel asutustel säilitada tihedaid seoseid
pankadega. Üldiste laenude tootevalikut laiendatakse, hõlmamaks 
regionaalpanku (vastuseks vähemarenenudaladesse investeerimise
toetamise eesmärgile) ja enam spetsialiseerunud vahendajaid,
näiteks keskkonna-, audiovisuaal- ja kõrgtehnoloogiasektorites.

EIP kaasrahastab ka keskmise ja suure ulatusega projekte. 
Pangandussektori täiendusena kasutatakse EIP valdavalt pikaajalise
ja mõnikord struktureeritud või vahendatud panganduse vormis 
esinevaid eraldatud vahendeid äriettevõtetele kättesaadavate
rahastamisallikate ja -tüüpide mitmekesistamiseks, optimeerides nii
nendearengukavasid. Osanaoma taotlustest laiendada tootevalikut
selle kohandamiseks majanduslike vajadustega on EIP koostöös 
oma partneritega Euroopa pangandussektoris sisse toonud
ka spetsiaalselt vahepealse suurusega firmadele kohandatud
grupeeritud mid-cap laenud, mida antakse finantsvahendajate
kaudu.

Lõpuks, kuna EIP on tegev nii Euroopa Liidus kui väljaspool, on
pank hästi varustatud koostöö tegemiseks pangandussektoriga
suuremate majanduses osalejate grupistrateegiate toetamisel,
edendades nende projekte nii ELis kui ka nende otseinvesteeringuid
välismaal, väljaspool liikmesriike.
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Inimkapital

Vahendite andmine tervishoidu ja haridusse investeerimiseks on olnud EIP tegevuse üheks suunaks alates 1997. aastast, kui Amsterdami

Ülemkogul paluti pangal laiendada laenuandmise ulatust, hõlmamaks inimkapitali. Esialgselt piirdus selle laenu andmine Euroopa

Liiduga, järk-järgult laiendati aga laenuandmise nõuetele vastavust toonastele kandidaatriikidele, Lääne-Balkani maadele, Vahemere

piirkonnale, AKV riikidele ja Lõuna-Aafrikale.

Üle 4,4 miljardi euro suuruse laenuportfelliga 2004. aastal
25-ELis on inimkapital saanud üheks panga tipp-prioriteetidest. 
Üldiste laenude teel rahastatud väikese ja keskmise ulatusega
investeeringud inimkapitalimoodustasidhinnanguliselt täiendava
1,1 miljardi euro suuruse summa.

EIP annab tavaliselt laenu inimkapitali toetavate aineliste
infrastruktuuride jaoks – koolid, ülikoolid (õppetegevus ja
teadusuuringud), laboratooriumid, kliinikud, haiglad ning
esmase tervishoiu ja sotsiaalhoolekande võrgud. Samas on
suurenemas laenuandmine mitteainelistele investeeringutele,
nagu õppelaenuskeemid ning T&A ülikoolides ja haiglates.

2004. aastal rahastatud 36 projekti hulgast tõusevad esile
järgmised ehitusprojektid:

• emade ja laste maakonnakliinik Linz’is, Austrias (20 miljonit
eurot)

• koolid ja lastepäevakodud Vantaas, Soomes (12 miljonit 
eurot)

• sotsiaalhoolekandekeskused eakatele ja puuetega inimestele
Vizcaya provintsis, Hispaanias (36 miljonit eurot)

Pank teeb tihedat koostööd Euroopa Komisjoniga tervishoiu-
ja haridussektoris. Ta peab ka tihedat ühendust OECDga
haridusküsimustes. Koos Maailmapangaga on  ta välja
andnud sektoriuuringu kõrghariduse teemal Poolas (vt kasti).
Tervishoiusektoris on EIP (koos Maailma Tervishoiuorgani-
satsiooni, Maailmapanga, mitme valitsuse, VVOde ja teistega)
nii Euroopa tervishoiusüsteemide ja -poliitikate seirekeskuse
(European Observatory on Health Systems and Policies) kui ka
ELi tervishoiuvaramu võrgustiku (EU Health Property Network) 
asutajaliige.
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EIP jaMaailmapank Poola kõrghariduse teemal

2004. aastal avaldasid EIP ja Maailmapank aruande „Kõrgharidus Poolas“. Selle
ühisuuringu põhieesmärk oli arutada tähtsaid küsimusi seoses kõrghariduse
pakkumisega Poolas ja soovitada parandusi haridusteenuste kvaliteedi ja
kättesaadavuse osas.

Kuigi alates varastest 1990ndatest on palju saavutatud Poola kõrgharidussüsteemi
vastavusse viimiseks konkurentsivõimelise avatud majanduse inimkapitali
vajadustega, jääb veel palju teha selleks, et muuta Poola kõrgharidussüsteemi
paremini reageerivaks ülemaailmselt konkurentsivõimelise, teadmuspõhise
majanduse nõuetele ja muutuvatele tööjõuturu vajadustele arenenud inimkapitali
järele. 

Aruandes soovitatakse, et Poola üliõpilased peaksid saama parema hariduse
reaalainetes teaduse- ja tehnika- ning ettevõtlusalastes oskusteadmistes. Lisaks
peab haridus- ja koolitussüsteem tootma koolilõpetajaid ja ülikoolilõpetajaid, kes 
on omandanud sellised teadmised ja vilumused, nagu probleemide lahendamine,
meeskonnatöö, suhtlemine ja tehnoloogilised oskused ning ettevõtluseks vajalikud
ärioskused ja riski võtmise valmiduse. 

Nagu kõigi EIP tehingute puhul tavaks, seondus aruande koostamine investeerimis-
skeemi elluviimisega. 2003. aastal andis EIP Poolale investeerimisvahendina 500 mil-
joni euro suuruse raamlaenu, millest märkimisväärne osa on mõeldud Poola hari-
dus- ja teadustöö ning arengusektorite toetamiseks.
Dokumendis määratletakse kaasfinantseerimiseks
sobivad valdkonnad ja tegevused, pidades sil-
mas reformi kiirendamist ning kõrghariduse ja
ülikoolipõhiste T&A süsteemide moderniseerimist.

See aruanne oli EIP ja Maailmapanga esimene ühine
sektoriuuring. See on hea näide selle kohta, et
kaks panka võivad koos töötades aidata kaasa riigi
inimkapitali arendamisele. 
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FEMIP: koostöö tugevdamine
Vahemere piirkonnas

Euroopa-Vahemere investeerimise ja partnerluse finantseerimisinstrument (FEMIP) aitab Euroopa Liidu kümnel Vahemere partnerriigil

(MPC – Mediterranean Partner Countries) toime tulla majandusliku ja sotsiaalse moderniseerimise väljakutsetega ning parandab

regionaalset integratsiooni Euroopa-Vahemere vabakaubandusala kehtestamise ettevalmistamisel 2010. aastaks.

2004. aastal tõusis FEMIP laenuandmine 2,2 miljardi euroni. See oli ka esimene aasta, mille jooksul finantseeriti FEMIP Tehnilise Abi

Fondi raames toetusi Vahemere partnerriikidele.

Tugev poliitiline ja rahaline toetus

Euroopa Liidu ja Vahemere partnerriikide vahelise vaba-
kaubandusa la loomise ettevõtmine nõuab mitte üksnes
tugevat rahalist toetust, vaid ka kindlat poliitilist pühendumust. 
Seetõttu ja FEMIPi tegevuse edu tunnustuseks selle esimesel
tegevusaastal palus ECOFINi nõukogu 2003. aasta novembris
pangal tugevdada täiendavalt FEMIP finantsinstrumenti. Pank
vastas kiiresti väljakutsele ning nõukogu taotlus rahuldati 2004. 
aasta jooksul täiel määral.

Panga reservidest lisati olemasolevatele Vahemere piirkonna
finantseerimisvahenditele 100 miljoni euro suurune spetsiaalne
FEMIP dotatsioon (SFD), võimaldamaks laiendatud riskijagamise
tehinguid kuni 500 miljoni euro suuruses summas. Eelkõige
võimaldavad SFD tehingud pangal rahastada Vahemere
partnerriikides valitud erasektori  tehinguid, millel on
kõrgem riskiprofiil, kui on „standardsete“ EIP tehingute puhul
vastuvõetav.

2004. aasta lõpus asutati ka FEMIP sihtfond, mis on käesolevalt 
30 miljoni euro suurune, millest rahastatakse ülevalt poolt
osutatud tehnilist abining riskantseidkapitalitehinguid piirkonnas.
Sihtfond täiendab osaliselt olemasolevaid vahendeid FEMIPs 
tehnilise abi fondi raames, mis loodi 2003. aastal ja muutus täiel
määral operatiivseks 2004. aastal. Selle fondi eesmärk on aidata
projektiedendajatel Vahemere piirkonnas parandada projektide
ettevalmistust ja teostust. FEMIP Tehnilise Abi Fondile antakse
105 miljoni euro suurune kogusumma ELi MEDA eelarvest
ajavahemikul 2003-2006.

Tugevdatud FEMIP teine aspekt on edendada struktuurireformi
protsessi kohta käivat dialoogi kogu piirkonnas, et parandada
tingimusi erasektori tegevuskeskkonnas ja edendada projekti ning
vahendite andjate koordineerimist. Selle eesmärgi saavutamiseks
asutati 2004. aastal rahandusministrite komitee, mis koguneb kord
aastas. Seda täiendab kaks korda aastas kogunev kõrgetasemeline
ettevalmistav ekspertide kogu.

Vahemeremaad
2004. aastal antud laenud

(miljonit)

millest
riskikapitalidKokku

Egiptus  688
Türgi  655
Maroko  241 10

Süüria  200

Tuneesia 184

Liibanon 105

Jordaania 100

Alžeeria 13

Vahemere maad kokku  4 4

Vahemere piirkond 2 190 14
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2004. aasta juunis toimus Aleksandrias, Egiptuses Euroopa Liidu 
ja Vahemere maade esimene majandus- ja rahandusministreid
ühendav ministrite kohtumine. 2005. aasta juunis Marokos
kavandatud järgmise ministrite kohtumise ettevalmistamiseks 
toimus kaks kõrgetasemelist ekspertide kohtumist 2004. aasta
oktoobris Amsterdamis ja 2005. aasta alguses Luksemburgis.
Kavandatud on, et need ministrite kohtumised arenevad omal
ajal tõenäoliselt „Vahemere ECOFINi nõukoguks“.

„Tugevdatud“ FEMIP neljas ja viimane järk oli alalise füüsilise
esinduse asutamine Vahemere piirkonnas, et toetada panga
operatiivtegevust Vahemere maades. Esimene regionaalne kontor 
avati Kairos 2003. aastal peamiselt Kesk-Ida riikide teenindamiseks.
Esimene kohalik kontor avati Tunisis 2004. aasta lõpu poole,
samas kui teine kohalik kontor on kavas avada Rabatis 2005.
aasta keskpaiku.

Tegevuse edu selles piirkonnas

FEMIP asutati 2002. aastal esialgselt eesmärgiga pakkuda otsest 
rahalist toetust erasektorile ning luua erasektori arengu õitsenguks
„soodne keskkond”.

Kuivõrd üle kolmandiku selle finantsinstrumendi laenu andmisest
– 760 miljonit eurot – suunati piirkonna erasektori arendamiseks 
ja ülejäänud kaks kolmandikku infrastruktuuri arendamise
toetamiseks, saavutati FEMIP eesmärgid 2004. aastal täielikult.
Erasektorit toetati:

• Väliste otseinvesteeringutega Alžeerias ja Egiptuses

• Väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud üldiste
laenudega Egiptuses, Liibanonis, Tuneesias ja Türgis.

Laenuandmine infrastruktuuridele keskendus eelkõige energia-
(768 miljonit eurot) ja transpordisektorile (660 miljonit eurot)
ning keskkonnakaitsele (190 miljonit eurot). Täpsemalt suunati
FEMIP laenud:

• Energiatootmisse ja gaasitransporti/varustusse Egiptuses,
Jordaanias, Marokos ja Süürias

• Transpordiinfrastruktuuri parandamisesse Egiptuses,Tuneesias
ja Türgis

• Veevarustuse javeepuhastuse projektidesseLiibanonis,Marokos
ja Tuneesias.

Aasta lõpuks sõlmiti FEMIP Tehnilise Abi Fondi raames ka
nõustamisspetsialistidega 20 lepingut, mis moodustasid kokku 
13,8 miljonit eurot. Vahendeid kasutati peamiselt sihtuuringute
tellimiseks teemal, kuidas suurendada keskkonnakaitsesse,
infrastruktuuri ja inimkapitali investeerimise tõhusust.
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FEMIP tulevik

Paludes pangal tugevdada FEMIPd 2003. aastal – vaid üks aasta
pärast selle algatamist – rõhutas ECOFINi nõukogu panga osa
Euroopa-Vahemere partnerluse tugevdamises. Alates FEMIP
loomisest 2002. aastal on panga iga-aastane laenuandmine
olnud 2 miljardi euro suurusjärku per annum ja püsivalt kasvanud.
Pangale piirkonnas kättesaadavate rahastamisvahendite valikut 
on laiendatud ning dialoogi Euroopa Liidu ja Vahemere maade
vahel on täiendavalt tugevdatud.

Euroopa Nõukogu võtab 2006. aasta lõpus tugevdatud FEMIP
tegevustulemuste hinnangu alusel ja pärast nõupidamisi
Vahemere maadega vastu otsuse FEMIP tegevuse jätkamise kohta
selle käesoleval kujul.

FEMIP toetab sotsiaalelamuehitust Marokos

Pangaesimene sotsiaalelamuehituse laenu lepingVahemere piirkonnas
sõlmiti Marokos 2004. aastal. 71 miljoni euro suurune laen aitab
kõrvaldada osmiklinnaosad, seada korda agulipiirkondi, pakkudes 
põhimugavusi, ning leevendada sotsiaalelamute puudust Marokos.

Projekt kuulub programmi „Slummideta linnad” („Cities without
Slums”) raamesse, mille eesmärgiks on ehitada 100 000 vähese maksumusega elamut aastas. FEMIP on välja
arendanud kooskõlastatud lähenemise koos (i) Agence française de Développement’ga (AFD – Prantsuse
Arenguagentuur), mis tegeleb praegu täiendava skeemi ettevalmistamisega, (ii) Maailmapangaga, mis
arendab välja projekti institutsionaalse reformi toetamiseks selles sektoris, ning (iii) Euroopa Komisjoniga,
mis võttis osmiklinnaosade likvideerimise oma prioriteetide hulka aastateks 2005 ja 2006.

Selle projekti kaudu aitab FEMIP kaasa Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni aastatuhande ühe arengueesmärgi
saavutamisele: kindlustada keskkonna jätkusuutlikkust vähemalt 100 miljoni hurtsikuelaniku elu 
märkimisväärse parandamisega aastaks 2020.
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Koostöö teiste partnerriikidega

EIP rahastab Euroopa Liidu arenguabi ja koostööpoliitikate laias kontekstis projekte kogu maailmas: Aafrikas, Kariibi mere ja

Vaikse ookeani maades; Lõuna-Aafrikas, Lääne-Balkani maades ja Venemaal; ning Aasias ja Ladina-Ameerikas. Ühinevate riikide

ettevalmistamiseks nende sisenemiseks Euroopa Liitu rahastab pank ka projekte Rumeenias ja Bulgaarias.

Aafrika, Kariibi mere, Vaikse ookeani riigid (AKV) ning
ülemeremaad ja -territooriumid (ÜMT)

Alates 2003. aastast teostatakse panga operatsioonid AKV
riikides AKV-ELi Cotonou lepingu alusel, mille raames antakse
1,7 miljardi euro summas laene panga omavahenditest ja
kuni 2,2 miljardit eurot Euroopa Arengufondist rahastatud
investeerimisvahendist, mida pank juhib ajavahemikul 2003-
2007. Seoses selle investeerimisvahendiga paigutab EIP laias
valikus riski hajutamise instrumente, et viia ellu strateegiat, mis 
on keskendunud erasektori toetamisele ning selliste avaliku
sektori infrastruktuuri projektide toetamisele, mis aitavad kaasa
erasektori investeeringutele. Investeerimisvahend on uuendatav
fond, mille laekumiste vood investeeritakse omakorda uutesse
projektidesse AKV riikides.

EIP antud vahendid AKV riikides ulatusid kokku 440 miljoni euroni,
millest 337 miljonit eurot anti selle investeerimisvahendi raames.
185 miljonit eurot suunati erasektorisse või ärilise juhtimisega
avalikku sektorisse ning 255 miljonit eurot rahandussektorisse
(pangad, riskikapital ja mikro-finantsfondid) VKEde toetuseks,
millest enamus on erasektoris.

AKV-ÜMT
2004. aastal antud laenud

(miljonit)

millest 
riskikapitalidKokku

Aafrika  295  247

Lääneosa 147  122

Lõunaosa ja India ookean 81  67

Idaosa 57  48

Kesk- ja Ekvatoriaal-Aafrika 10 10

Kariibi mere maad  33  25

Vaikse ookeani maad 12  6

Multiregionaalsed alad 100 100

AKV-ÜMT 440  378

Tähtsamad investeeringud:

• 90 miljoni euro laenuleping sõlmiti Luksemburgis 
paikneva ettevõtte EUROPEAN FINANCING PARTNERS
S.A. (EFP) asutamiseks, mis tegeleb investeeringute
vastavusse viimisega Euroopa kahepoolse arengu 
finantseerimise institutsioonidega (EDFI) erasektori
projektide rahastamiseks AKV riikides.

• 8 miljoni USD suurune osalus võeti teises Aafrika Lion
Mining Fund’is koos Proparco (Prantsusmaa), AuSelect 
Limited (Austraalia) ja Investec Bank Limited’iga (Lõuna-
Aafrika), et osaliselt toetada kaevandusettevõtteid
varases järgus.

• 54,6 miljoni euro suurune laenuleping, kaasa arvatud
25 miljoni euro suurune tagatisvahend, sõlmiti Lääne-
Aafrika Arengupangaga, mis oli esimene sellelaadne
tehing investeerimisvahendi raames.
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Lõuna-Aafrika

EIP andis 100 miljonit eurot laenu projektile Berg Water,
suuremale süsteemile veevarude parandamiseks ja veevarustuse
kindlustamiseks 3,2 miljoni elanikuga Kaplinna alal.

Lääne-Balkani maad

2004. aastal andis EIP Lääne-Balkani maades laene rekordilise
461 miljoni euro suuruses summas. Pank toetas investeeringuid
trans pordiinfrastruktuuridesse Horvaatias ja Serbias ja Mon te-
negros ühenduste parandamiseks Euroopa Liiduga. Esimene
raamlaen kohalikele ametiasutustele keskkonnasüsteemide
rajamiseks anti Horvaatias. Väikesed ja keskmise suurusega
ettevõtted said toetust Serbias ja Montenegros. Vlores, Albaanias,
rahastas pank elektrijaama ehitamist laiema kasuga kogu Balkani
energiasüsteemidele.

Eelolevatel aastatel jätkab EIP oma toetust regionaalsete ja
kohalike omavalitsuste infrastruktuuride (transport, energia
ja keskkond) rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks. Abi
erasektorile suurendatakse ning rohkem laene kanaliseeritakse
investeeringuteks tervishoiu- ja haridusprojektidesse.

Balkani maad
2004. aastal antud laenud

(miljonit)

Kokku

Serbia-ja-Montenegro  226

Horvaatia 195

Albaania 40

Balkani maad 461

• 22,5 miljonit eurot laenati SNIM’ile (Société Nationale
Industrielle et Minière) uue jõujaama jaoks Mauritaanias,
koos 5 miljoni USD suuruse osaluse omandamisega
ettevõttes,mis loodimajandusliku otstarbekuseanalüüsi
teostamiseks täiendava rauamaagi ladestu kasutusele
võtmiseks selles piirkonnas.

2004. aastal võeti ette märkimisväärne ettevalmistustöö
EIP uute esinduskontorite avamiseks Dakaris, Senegalis 
Lääne-Aafrika teenindamiseks; Nairobis ja Kenyas Ida- ja
Kesk-Aafrika teenindamiseks; ning Pretorias, Lõuna-
Aafrikas Aafrika lõunaosa ja India ookeani piirkondade
teenindamiseks. Need kontorid alustasid tegevust 2005. 
aasta alguses. Vaatluse all on kontorite avamise võimalus 
Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkondades.

Venemaa

EIP tegevust Venemaal valitseb praegu esmane volitus anda laenu
kuni 100 miljoni euro summas keskkonnaprojektidele Balti mere
rannikul, eelkõige Sankt-Peterburgi ja Kaliningradi aladel. 2003. 
aastal sõlmiti heitveeprojekti laenuleping Sankt-Peterburgis.
Seda projekti rahastati kahasse Euroopa Rekonstruktsiooni- ja
Arengupanga (EBRD) ja Põhjamaade Investeerimispangaga. Teine
laen tulvaveebarjääri ehitamiseks Sankt-Peterburgis kinnitati
2004. aastal ja selle kohta loodetakse leping sõlmida 2005. aasta
jooksul.

2004. aasta detsembris andis ECOFINi nõukogu loa uue ühen-
duse tagatise andmiseks, et katta täiendavat laenuandmist kuni
500 miljoni euro suuruses summas Venemaal, Valgevenes,
Moldovas ja Ukrainas.
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Aasia ja Ladina-Ameerika
2004. aastal antud laenud

(miljonit)

Kokku

Ladina-Ameerika  167

Mehhiko  70

Brasiilia 57

Panama 41

Aasia  66

Filipiinid  66

Aasia ja Ladina-Ameerika  233

Ühinevad riigid

Bulgaaria ja Rumeenia kaasasid 2004. aastal laene väärtuses
119 miljonit eurot. Pank toetas väheulatuslikke investeeringuid,
nimelt VKEde poolt üldiste laenude kaudu kogusummas
20 miljonit eurot Bulgaarias ja 50 miljonit eurot Rumeenias.
Bulgaarias andis pank täiendavat laenu 20 mln eurot ühendatud
maantee-raudteesilla ehitamiseks Doonau jõele. 29 miljoni euro
suurune laen suunati investeerimiseks linnade veeinfrastruk-
tuuri projektidesse Rumeenias.

Aasia ja Ladina-Ameerika (ALA)

2004. aastal ulatusid laenud projektideleAasias jaLadina-Ameerikas 
233 miljoni euroni, millest 167 miljonit eurot anti kolmele projektile
Ladina-Ameerikas (Brasiilia, Mehhiko ja Panama) ning 66 miljonit 
eurot kahele projektile Filipiinidel. EIP antud laenude eesmärgiks 
on Euroopa fi rmade ja pankade rahvusvahelise kohalviibimise
tugevdamine ALA riikidele ja Euroopa Liidule vastastikuse kasuga
projektide toetamise teel. Alates operatsioonide alustamisest ALA
riikides 1993. aastal on pank sõlminud peaaegu 80 laenulepingut 
kogusummas üle 3,5 miljardi euro.

Tema EkstsellentsiDr Bingu waMutharika,Malawi Vabariigi presidendi visiit
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EIP: juhtiv rahvusvaheline võlaemitent

Vahendite eraldamise strateegia aitas kaasa olulisele emissiooni kasvule 2003. aastal - 18% kasvuga 50 miljardi euroni. Pangal oli

ka teerajaja osa - nimelt pikaajalise emissiooni osas uute valdkondade arendamises, algatades AAA-reitinguga emissiooni uutes 

vääringutes ning elavdades emissiooni uinunud turusegmentides. Jätkuv toetus suurenenud ELi suveräänsete aktsionäride kogult,

mis oli võtmetoetus panga tippjärgu AAA-krediidivõime jaoks, jäi nurgakiviks panga positsioonile Euroopa juhtiva konsolideeritud

võlatagatiste väljastajana. Ka see, kuidas panga rahastamistegevus 2004. aastal turu poolt vastu võeti, tõestas panga seisundi edasist 

tugevnemist esmaklassiliste võlakirjade väljastajana.

Tulemuste ülevaade

Pank kogus vahendeid summas 50 miljardit eurot 282 tehingu 
kaudu 15 vääringus. Emissioon eurodes (17,4 miljardit eurot ehk
35% kogufinantseeringust) ja Ameerika dollarites (22 mld USD
ehk vastavalt 17,9 mld eurodes ehk 36%) moodustas suurema osa
(enne vahetustehinguid). Suurbritannia naelsterlingi vääringus
ulatus maht 6,5 mld GBP ehk vastavalt 9,6 mld euroni (19%
kogufinantseeringust). Panga kolm tuumikvääringut (EUR, GBP,
USD) moodustasid 90% finantseeringutest. Tugev vääringute
mitmekesistumine jätkus emissiooniga 12 täiendavas vääringus
(10% finantseeringutest), mis hõlmas ELi uute liikmesriikide ja
ühinevate riikide vääringuid (BGN, HUF, MTL, PLN, SIT), veel üht 
jätkuvalt Euroopa vääringut (SEK), ning Jaapani (JPY), Aasia/Vaikse
ookeani riikide (AUD, HKD, NZD), Kanada (CAD) ja Lõuna-Aafrika
vääringuid (ZAR).

Eurodes oli emissiooni kogumaht püsiv (17,4 mld EUR), kuid toimus
tugev kasv sihtotstarbelises emissioonis 4,7 mld euroni (võrreldes 
0,8 mld euroga 2003. aastal). Mahukas kasv finantseerimise
üldmahus tulenes peamiselt emissiooni kasvust USA dollarites 
(+62% USD 22 mld USD suhtes, +44% EUR ekvivalendi suhtes)
ja Suurbritannia naelsterlingites (+33% 6,5 mld GBP suhtes/
EUR 9,6 mld). Nii USD kui ka GBP puhul oli suurimaks kasvu 
allikaks võrdlusemissioon, mis vähemalt kahekordistus mõlemas
vääringus (14,5 mld Ameerika dollarini ja 5,9 miljardi Suurbritannia
naelsterlingini vastavalt). Ameerika dollarites oli samuti oluline
struktureeritud emissiooni kasv, mis kahekordistus 5,1 mld
USA dollarini. Struktureeritud emissiooni kogumaht suurenes 
kuni 9,9 mld euroni (2003: eurodesse arvestatult 9,3 mld)
147 tehingus.

2004. aastal sõlmitud laenulepingud
(miljonites eurodes)

Enne
vahetustehinguid

Pärast
vahetustehinguid

EUR 17 373 34,8% 22 355 44,8%

CZK 522 1,0%

GBP 9 583 19,2% 5 497 11,0%

HUF 880 1,8% 77 0,2%

MTL 23 0,0%

PLN 203 0,4% 251 0,5%

SEK 329 0,7% 165 0,3%

SIT 17 0,0%

Kokku 25-EL 28 408 57% 28 868 58%

AUD 1 065 2,1%

BGN 51 0,1%

CAD 193 0,4%

HKD 67 0,1%

JPY 1 418 2,8%

NZD 329 0,7%

USD 17 863 35,8% 20 777 41,7%

ZAR 474 0,9% 220 0,4%

EL-välised kokku 21 460 43% 20 997 42%

Kokku 49 868 100% 49 865 100%
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Järjekindel ja uuenduslik strateegia

Oma rahastamisstrateegias näitas EIP jätkuvalt järjepidevust ja
uuendustahet. Võrdkujuprogrammide puhul kaasnes sellega
jätkuvalt range tähelepanu täitmiskvaliteedi ja teisese turu
tegevustulemuste suhtes, aidates EIP võlakirjadel püsida aardena
ning toetades jätkuvalt suuri likviidseid võrdlusemissioone panga
kolmes tuumikvääringus. Lisaks jäi pank avatuks sihtotstarbeliste
liht- ja struktureeritud emissioonide võimalustele laia vääringute
valiku lõikes. 2004. aastal aitas vahendite eraldamise strateegia
kaasa emissiooni olulisele kasvule.

Võrdluskõverate edasine areng

EIP on ainus rahvusvaheline pank, mis väljastab võrdlusvõlakirju 
EUR, USD ja GBP vääringute tulukõvera lõikes. 2004. aastal
tugevdas võrdlusemissioon kolmes tuumikvääringus likviidsust 
ja pakkus laiemas valikus maksetähtaegu.

Eurodes loodi uue esmakordse EARNi emissiooniga (Euro
Area Reference Note – euroala võrdlusobligatsioon) väärtuses
4 mld eurot ja maksetähtajaga 15 aastat pikaajaline segment
juhtivate suveräänsete emitentide kõrval, kinnitades panga
suveräänset kategooriat. Nii see 2004. aastal lõpule viidud
15aastase tähtajaga emissioon kui ka 5 mld euro suurune
3aastane EARNi võrdlusemissioon aitasid märkimisväärselt kaasa
investoribaasi mitmekesistamisele Euroopas geograafiliselt 
ning, 15aastase emissiooni puhul, ka selliste pikaajaliste
investorite hulgas nagu kindlustajad ja pensionifondid. 2004.
aasta lõpus hõlmas EARNi võrdlustulukõver 13 emissiooni,
mis katavad tähtaegu 2005. aastast kuni 2020. aastani, nii et
ringluses on võlakirju kogumahuga üle 63 miljardi euro. See
jääb kõige kõikehõlmavamaks tulukõveraks kvaasisuveräänsete
võlaemitentide puhul. 

Suurbritannia naelsterlingite turul oli pank jätkuvalt juhtivaks
„kuldobligatsioonide“ (kvaliteedilt riigivõlakirjadega võrreldavate
väärtpaberite) emitendiks oma ligi12% turuosaga ilmakullakatteta
püsikursiga emissiooni kogumahust. 2004. aastal on EIP jätkanud
oma naelsterlingikõvera tugevdamise strateegia elluviimist uute
maksetähtaegadega ja täiendades likviidsust olemasolevates 
emissioonides. Laias valikus võimaldatavad maksetähtajad – 16 
erinevat tähtaega 2005. aastast kuni 2054. aastani – illustreerivad
EIP laiaulatuslikku haaret GBP turul.

Ameerikadollariteosas oli pankainus rahvusvaheliste laenuvõtjate
hulgas,kes emiteeris kõikides tähtsates võrdlusmaksetähtaegades,
mis hõlmavad kuut uut üldemissiooni kokku 14,5 miljardi USD
suuruses summas, 2, 3, 5 ja 10aastaste maksetähtaegadega
ja tagasiostetavate obligatsioonidega võrdlustehingute
kaudu. EIP püsis riigiüleste pankade hulgas suurima ja kõige
sagedasema emitendina USA dollarites ning on ainus väljaandja
oma kategoorias, kes pakub sellist kõikehõlmavat tulukõverat
maksetähtaegadega ajavahemikus 2005 kuni 2014.

Areng jamitmekesistamine

Pikaajalisel emissioonil oli arendav osa turusegmentides, kus
on piiratud arv suveräänseid emitente või investoritel napib
kõrgekvaliteetseid alternatiive. Ligi 25% kogu finantseerimisest 
tehti kümneaastaste või pikemate maksetähtaegadega ning
vahendeid koguti 10 vääringus. Tähtsamad toimingud hõlmasid
15aastast võrdlusemissiooni eurodes, 10aastast võrdlusemissiooni
Ameerika dollarites, 50aastast GBP, 40aastast CAD, 10aastast JPY
inflatsiooniga seonduvat emissiooni ja Sloveenia tolari 10aastast 
emissiooni.

Veel üheks oluliseks arenguvaldkonnaks olid ELi uute liikmesriikide
ja ühinevate riikide vääringud, milles emissioon ulatus eurodesse
arvestatult 1,2 miljardini. Selles piirkonnas pank mitte üksnes ei
tugevdanud likviidsust ja pakkunud laiemas valikus maksetähtaegu,
vaid ka emiteeris kolmes uues vääringus (Malta liirides, Sloveenia
tolarites ja Bulgaaria levides), olles igaühe puhul esimene
AAA-reitinguga või esmaklassiline suveräänne emitent peale
kohalike valitsuste. Suurema osa emissioonist selles piirkonnas 
moodustasid Ungari forindid (75% ehk vastavalt eurodesse
arvestatult 880 miljonit) ja Poola zlotid (17% ehk 203 miljoni euro
ekvivalent). Nagu eelnevatel aastatelgi, oli pank selles piirkonnas 
suurim emitent peale kohalike iseseisvate emitentide.

Toodete mitmekesistamise hulgas 2004. aastal võib esile
tõsta muutuva intressimääraga lühiajalist võlakirja 3 miljardi
euro summas, mis oli suurim emissioon oma kategoorias;
10 lepinguosalisega EMÜ riikide turu elustamine 1 mld euro
suuruse 15aastase tehinguga; ja esimene JPY inflatsiooniga
seonduv muu emissioon peale Jaapani valitsuse väljastatud
vahendite. Ka Suurbritannia naelsterlingites pank peaaegu 
kahekordistas inflatsiooniga seonduva emissiooni mahtu 350
miljoni GBP summani, enamjaolt PPP-projektide finantseerimiseks
Ühendkuningriigis.



EIP Grupp40

$""#

$""$

$""%

$""&

#" $" %" &" '" (""

Laenude areng ajavahemikul 2001 kuni 2004

EUR USD GBP muud

Mitmekesistamist väljendasid veelgi mitmed tegevused laias
valikus vääringute ja turgude lõikes. Rootsi krooni turul andis
pank välja suurima 10aastase SEKi euroobligatsiooni (2,5 mld
SEK/ 274 mln EUR). Aasias jäi Jaapani turg suureks finantseerimise
allikaks,nii JPY (nimelt „Samuraid”) emissioonikui kavälisvaluutade
(„Uridashid”) emissiooni osas Austraalia dollarites ja Uus-Meremaa
dollarites.Valitud turgudel elustasid panga emissioonid teatavaid
turusegmente, nimelt Austraalia dollarites (kaks siseriiklikku 
„Kangaroo” võrdlusemissiooni) ja Kanada dollarites (rekord
40aastane maksetähtaeg). Lisaks enam kui kahekordistas pank

emissiooni Lõuna-Aafrika randides 3,9 mld ZAR (474 mln EUR),
tugevdades oma positsiooni suurima välisemiteerijana. Täiendav
mitmekesistamise allikas oli emissioon „sünteetilistes” Türgi
liirides, kus rahavooge tähistatakse Ameerika dollarites.

Pank avardas ka oma investorite baasi. Peale laiendatud
esindatuse Euroopas kasvas ka USD kapitalimahutuste ulatus
Ameerika investoritega – keskmiselt üks kolmandik USD võrdlus-
emissioonidest investeeriti US kontodega.

Auhinna pälvinud EIP kapitaliturgudemeeskond
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Turu tunnustus

Turu tunnustust panga laenuvõtmise strateegiale ja tegevusele
2004. aastal illustreeris rida auhindu, mis peegeldasid tagasisidet 
turul osalejatelt. EIP sai väljaandelt IFR tippauhinna „Aasta 2004
laenaja” kõikide laenuvõtjate hulgas kõikide aktivaklasside
lõikes üldiselt, ning eraldi auhinnad ka Euroopa parima laenaja
ja parima laenaja kohta agentuuride/riigiüleste pankade hulgas 
üldiselt. Lisaks sai panga 15aastane euro võrdluslaen IFR auhinna
parima võlakirjade sarja eest riigiüleste emitentide, suveräänsete
emitentide ja suurte agentuuride hulgas. Lisaks pälvis pank
mitmeid auhindu turul osalejate hulgas Euroweek’ipoolt läbiviidud
küsitluses, sealhulgas „Kõige muljetavaldavama laenaja” ja „Kõige
uuenduslikuma laenaja” ning ka „Aasta tehingu” auhinna. Ka
Euromoney‘lt sai pank „Lääne-Euroopa parima riigiülese laenaja” 
auhinna.



EIP juhtimine
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Koostöö nõukoguga

2004. aastal jätkas pank regulaarselt panustamist ECOFINi
nõukogu töösse, osaledes nõukogu koosolekutel ja tehes 
oma kapitaliinvesteeringute rahastamise alase asjatundlikkuse
kättesaadavaks mitte üksnes ECOFINi ettevalmistavatele
organitele, vaid ka mitmetele nõukogu teiste konfiguratsioonide
tööd koordineerivatele ja ettevalmistavatele komiteedele ja
töörühmadele.

Oma ettekannetes ECOFINile andis pank aru oma panusest
Euroopa kasvuinitsiatiivi ning arengutest EIP laenuandmises,
eelkõigeTENi projektidele ja investeeringutele, mida toetab panga
initsiatiiv „Innovatsioon 2010”.

2004. aasta kevade Euroopa Ülemkogu rõhutas panga osa
jätkuvat tähtsust Lissaboni protsessis. Kinnitades puhaste
tehnoloogiate elulise tähtsusega panust äri- ja keskkonnasektorite
vaheliste sünergiate täiel määral ära kasutamisesse, tervitas
Euroopa Ülemkogu komisjoni keskkonnatehnoloogiate
tegevuskava ja pöördus panga poole palvega mobiliseerida
rida rahastamisvahendeid keskkonna parandamise võimaluste
edendamiseks, aitamaks saavutada Lissaboni strateegia
majanduslikke ja sotsiaalseid eesmärke.

Ülemkogu pöördus EIP poole ka abi osutamise palvega
välispoliitikate teostamises. Nii oli eelkõige välislaenude andmise
volituste puhul ja nimelt uue pikendatud laenuandmise volituse
puhul Venemaal, Valgevenes, Ukrainas ja Moldovas.

Koostöö Euroopa Komisjoniga

Komisjoni ja EIP vaheline koostöö on kestev protsess. 2004. aastal
selle koostöö läbi vaatamiseks ja koordineerimiseks asutatud
ühine töörühm alustas oma esimeste järelduste juurutamist,
mida toetati 2004. aasta veebruaris volinike ja EIP halduskomitee
aastakoosolekul.

Toimingute korra ja tööprotsesside osas algab EIP Grupi ja
erinevate komisjoni talituste koostöö poliitika formuleerimisega
ülevalt poolt ning kahe institutsiooni vahelise dialoogiga,
laienedes seejärel riigi või sektori strateegiate ja programmide
kaudu allapoole, kuni investeeringuni üksiku projekti tasandil.

Sellist koostööd tugevdati tööprotsesside osas veelgi igapäevase
kahepoolse suhtlemise korra kehtestamisega teeninduse tasandil
konkreetsete projektiettepanekute käsitlemisel. 2004. aastal
nõustus pank ka komisjoni uuendatud nõustamiskorraga üldiste
ja mid-cap laenude kohta EIP põhikirja artikli 21 alusel. Selle
kokkuleppe ajendiks oli panga uue VKEde määratluse omaks 
võtmine komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitusel 2003/361/EÜ,
ningmid-cap laenude sisse toominekeskmise suurusegaettevõtete
toetamiseks.Kooskõlas panga läbipaistvuse poliitikaga paneb pank
sellised kokkulepped ja vastastikuse mõistmise memorandumid
komisjoniga üles oma kodulehele.

EIP Grupi toodete kombineerimisel EL eelarvest saadavate
vahenditegaoneesmärgiks optimeerida toetuste ja laenuvahendite
kombinatsiooni, saavutamaks parima väärtuse maksumaksjate
raha jaoks.See saavutatakse ühenduse toetustefinantsvõimenduse
abil EIP ja, lõpuks, teiste partnerite rahaliste vahenditega,
andes selliselt täiendavaid stiimuleid liikmesriikidele ja teistele
abisaajateleEL poliitikate teostamiseks.MehhanismidhõlmavadEL
eelarvekasutamist rahalise toetuseandmiseks tagatissüsteemidele,
riskikapitali ja tehnilise abi pakkumiseks EL eelarvest ning EIP kui
tehnilise nõustaja laiemaks kasutamiseks. EIP ja eelarvevahendeid
ühendavate finantstoodete hoogsat arengut laiendatakse samuti
tegevustes väljaspool ELi, nagu näiteks tegevuses Euroopa-
Vahemere investeerimise ja partnerluse finantseerimisinstru-
mendi (FEMIP) raames, milles EIP juhitud operatsioone toetavad
riskikapital, tehniline abi, intressitoetused ja eelarve tagatised.

Euroopa institutsioonide
ja rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide partner

Ühenduse pikaajalise rahastamise institutsioonina tegutseb EIP tema aktsionäride poolt juhatajate nõukogu ja Euroopa Ülemkogu 

foorumitel kehtestatud suuniste alusel. Alaline dialoog Euroopa institutsioonidega, milles valmistatakse ette, tehakse ettepanekuid

ning otsustatakse liidu poliitikad, on seega otsustava tähtsusega.
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Konkreetsete EL poliitikate toetamise vahendite ühisprogram-
meerimise mitmesuguseid vorme kasutatakse ka olemasolevate
vahendite mõju maksimeerimiseks koordineerimise, finants-
võimenduse ja stiimulite loomise kaudu. Väljapaistvaks näiteks 
on regionaalabi programmeerimine EIP struktuurilise kavandatud
laenuandmise raames, mille kaudu EIP operatsioonid toetavad
mitmeaastaseid investeeringukavasid,mida juhivadametiasutused
liikmesriikides, ning mis teenivad EL majandusliku ja sotsiaalse
ühtekuuluvuse eesmärke. Selline laenuandmine on tavaliselt 
tihedalt seotud ühenduse toetusraamistikega seonduvate
operatsioonidega struktuurifondide raames.

Dialoog Euroopa kodanike valitud esindajatega

Pärast 2004. aasta juuni valimisi ühines Euroopa Parlamendiga
(EP) olulisel arvul uusi liikmeid uutest ja vanadest liikmesriikidest. 
Arvukatele Euroopa Parlamendi liikmetele anti taustaülevaade EIP
Grupi tegevustest. EIPGrupp jätkas dialoogi parlamendiga,osaledes
parlamendi komiteede, nimelt majandus- ja rahandus-, eelarve-,
regionaalpoliitika- ja transpordikomiteede kohtumistel, ning
otsekontaktide kaudu Euroopa Parlamendi liikmetega. Euroopa
Parlamendi nõudmisel esitati üksikasjaline kontrollaruanne
mitmete EP soovituste teostamise staatuse kohta koos andmetega
läbipaistvuse, valitsemise, keskkonnapoliitika jaVKEde toetamise
kohta. Ka EP majandus- ja rahanduskomitee korraldatud
ekspertistungil andis president Maystadt üksikasjalikku teavet 
EIP panuse kohta Lissaboni strateegiasse.

Jätkates 2001. aastal algatatud dialoogi panga ja Euroopa
Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) vahel, pöördus EIP president
ka komitee täiskogu istungi poole, et anda ülevaade EIP panusest 
Lissaboni strateegiasse. EMSK uurimisrühma liikmed,kes vaatlevad
EIP rolliavaliku jaerasektori partnerluses,korraldasidLuksemburgis 
kohtumise EIP direktoraatidega. EMSK kutsuti ka osalema EIP
kohtumisel VVOdega.

Lõpuks, täiendamaks seda kõikehõlmavat dialoogi juhtivate
Euroopa Liidu poliitikategijatega, kohtus EIP Euroopa Liidu 
Regioonide Komiteega, et esitada oma panus transpordiinfra-
struktuuri rahastamisesse.

EIP asepresident Philippe de Fontaine Vive Curtaz,Maailmapanga president 
James Wolfensohn ja EIP president PhilippeMaystadt.
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Partnerlus teiste rahvusvaheliste finantsinstitutsioonidega
(IFId)

Oma operatsioonide tõhususe tugevdamiseks väljaspool
liitu tegi EIP erilisi jõupingutusi koostöö edendamiseks teiste
rahvusvaheliste finantsinstitutsioonidega, nimelt EBRD (eelkõige
Balkani maades ja Venemaal), Maailmapanga Grupi ja Aafrika
Arengupangaga.

Lääne-Balkani riikides on juba saavutatud piirkonnale vahendite
andjate kõrgetasemeline koordinatsioon infrastruktuuri juhtgrupi
egiidi all, mis koosneb Euroopa Komisjoni, Maailmapanga, EBRD,
Euroopa Arengupanga Nõukogu ja EIP ekspertidest.

Vahemere piirkonnas edendatakse 2004. aasta mais täiustatud
koordinatsiooni Euroopa Komisjoni, Maailmapanga ja EIP vahel
ühiselt sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi kaudu.

Teistes piirkondades väljaspool ELi aitavad operatsioonide
järjepidevust kindlustada  rahvusvahelised ja Euroopa
kahepoolsete institutsioonide partnerlused. Partnerlused ulatuvad
korralistest mitteametlikest kohtumistest töötajate tasemel,
korralistest teabevahetustest ja koordineeritud menetlustest
asjaomaste ametkondadega kuni ametlike vastastikuse mõistmise
memorandumite sõlmimiseni. 

EIP asepresident IsabelMartín Castellá ja ARA president Enrique V. Iglesias 
sõlmivad EIP ja Ameerika Riikide Arengupanga vahelise vastastikusemõistmise
memorandumi

Kiirete edusammude saavutamiseks oma uute volituste teostuses
Venemaa, Ukraina, Moldova ja Valgevene ees tegi EIP 2004.
aasta novembris teatavaks oma kavatsuse ühineda olemasoleva
vastastikuse mõistmise memorandumiga Euroopa Komisjoni,
Maailmapanga ja EBRD vahelise koostöö kohta uute sõltumatute
riikidega. Lisaks sõlmis pank 2004. aasta 13. detsembril Ameerika
Riikide Arengupangaga vastastikuse mõistmise memorandumi,
milles täpsustatakse koostöö valdkonnad ja -kord Ladina-
Ameerikas. Pank töötab käesoleval ajal ka selle nimel, et parandada
veelgi koostöödAafrikaArengupangagaVahemere jaAlam-Sahara
piirkonnas.
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Läbipaistvus ja aruandekohustus

Viimastel aastatel on Euroopa Investeerimispank teostanud rida kõrgetasemelisi poliitikaid, strateegiaid ja menetlusi, et viia oma

juhtimistöö kooskõlla parimate tavadega. 

Strateegiline eesmärk

EIP strateegiline tegevusplaan on üles ehitatud kahele
peamisele strateegilisele eesmärgile: väärtuse lisandumine
kõikides operatsioonides ning läbipaistvus ja aruandekohustus 
välissuhtluse kaudu. 2004. aastal saavutas pank märkimisväärset 
edu nende oluliste eesmärkide teostamisel.

Panga läbipaistvuspoliitika juhtpõhimõtted pandi paika 2004.
aastal EIP kodulehel avaldatud dokumendis „Läbipaistvus –
aruanne ja väljavaated” („Transparency – Report and Prospects”). 
See dokument annab ülevaate panga avalikkuse teavitamise
poliitikast ja teeb ettepanekuid laiaulatuslikeks täiustusteks.
Teine võtmedokument, mis samuti avaldati 2004. aastal panga
kodulehel, on „Avaldus EIP juhtimise kohta” (“Statement on
Governance at the EIB”). 

Välja pakutakse rida uusi toimingud, millest paljud on juba
rakendust leidnud:

• Rohkem teavet juhtimise, eetika ja tasustamise kohta
Teave avaldati või avaldatakse direktorite nõukogu liikmete
teiste ametikohtade kohta; avaldatakse üksikasjalised andmed
nende hääletamisest hoidumiste kohta huvide konflikti
juhtudel; halduskomitee liikmete poolt allkirjastatud rahaliste
huvide avaldus ja kehtiv käitumiskoodeks; üksikasjalikud
andmed direktorite nõukogu ja auditikomitee liikmete
tasustamise kohta on avaldatud nagu ka teave tippjuhtkonna
premeerimissüsteemide kohta; töötajate pensioniskeemi
eeskirjad ja töötajate soodustused, nagu näiteks kindlustus ja
sõidurahad, on samuti avaldatud.

• Tähtsad dokumendid ja teave finantsaruandluse ja kontrollide
ning hinnangute valdkonnas on avalikkusele tutvumiseks
kättesaadavad
Need hõlmavad auditeerimata koondbilansi ja kasumi-
aruande poolaastakokkuvõtteid; auditikomitee aastaaruannet;
siseauditi põhikirja; andmeid pettusevastaste meetmete
kohta (nagu kokkulepitud OLAFi ja komisjoni õigustalitusega); 
ulatuslikumat teavet krediidiriski ja tururiski poliitikate kohta,
ning teavet juhtkonna kontrolli struktuuri kohta.

• Pangandustegevuse alase teabe avaldamine
Kui õigusjärgsetel konfidentsiaalsuse põhjustel ei ole
keelatud, esitatakse panga kodulehel projektide nimekirjas 
kõik rahastamisega seoses käsitletavad projektid. Eriti
püütakse tagada seda, et nimekiri sisaldaks kõiki väljaspool
ELi läbiviidavaid projekte; kõiki avaliku sektori projekte,
olenemata nende geograafilisest asukohast; kõiki projekte,
mille kohta on hankekonkursside kutsed avaldatud ELTs või
mille keskkonnaekspertiisi nõue on juba avaldatud. Teave
projektide kohta sisaldab keskkonnaekspertiisi mittetehnilist
kokkuvõtet või, väljaspool ELi, keskkonnamõju aruannet ning
ka viidet asjaomase keskkonnaekspertiisi dokumentidele
ja hanketeadetele. Raamkokkulepped partnerriikidega
avalikustatakse alati, kui õiguslik raamistik seda võimaldab,
ning sõltuvalt pangandussuhete piirangutest.

• Pankkaalubvõimalust avadaavalikkuselevalikuliselt tutvumiseks
täiendavalt oma poliitikaid, peamiselt kodulehe vahendusel. 
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SuhtedVVOdega

Suurem läbipaistvus edendab ka ühiskondlikku dialoogi, eelkõige
valitsusväliste organisatsioonidega (VVOd), mis annavad avalike
huvigruppidena väärtusliku panuse poliitika arendamisse. Nad
aitavad kindlustada, et sellised institutsioonid, nagu EIP on
vastuvõtlikud ja teadlikumad kohalikest probleemidest ning
võivad anda kasulikku lisateavet projekti tasandil.

EIP ja VVOde vahelise suhte võtmeelement on tööseminarid, mis 
toimuvad kaks korda aastas. Need annavad EIP spetsialistidele ja
asjaomastele VVOdele võimaluse arutleda ühist huvi pakkuvatel
teemadel. Tööseminarid korraldatakse regionaalsel tasandil,
võimaldamaks eelkõige kohalikel ja piirkondlikel VVOdel
kohtuda EIP töötajatega. EIP osalejate hulka võivad kuuluda
ka halduskomitee ja direktorite nõukogu liikmed. EIP ja VVOde
kõnelejate ettekanded avaldatakse panga kodulehel. 2004. aastal
korraldas pank tööseminari Varssavis, samas kui teine, Lõuna-
Aafrikas kavandatud tööseminar lükati edasi kuni 2005. aastani.

EIP töötajad osalevad VVOde korraldatud üritustel. 2004. 
aastal osales EIP tööseminaril, mille korraldas EMÜ pankade
vaatluse võrk (Bankwatch Network) taastuvenergia teemalisel
maailmakonverentsil Bonnis ja kahel EIP teemalisel seminaril,
mille korraldasid ühiselt Euroopa Parlamendi liikmed jaVVOd. EIP
töötajad ja Poola VVOd kohtusid kaks korda, et arutada skeeme,
mida EIP rahastas Poola tulvaveekahju ülesehituse II laenu raames 
(Polish Flood Damage Reconstruction II Loan). 

Audit, kontroll ja hindamine

Kontrollifunktsioonid on hea juhtimise jaoks hädavajalikud. Kogu
EIP tegevust kontrollitakse kas seadustega kehtestatud kontrollide
korras, mis põhinevad sisekorralduslikel sätetel, või mida teostavad
välised sõltumatud kontrollorganid.

Auditikomitee on EIP juhtorgan, mis annab aru juhatajate
nõukogule, ELi liikmesriikide rahandusministritele. Komitee
kontrollib, et panga operatsioone juhitakse vastavalt põhikirjas 
ja kodukorras sätestatud vorminõuetele ja korrale, ning et panga
raamatupidamisarvestust peetakse asjakohaselt. Auditikomi-
teed abistab selle ülesande täitmisel välisaudiitorite fi rma Ernst 
& Young. EIP siseaudit jälgib pidevalt sisekontrolli süsteeme ja
sellega seonduvaid menetlusi. Riskijuhtimise direktoraat jälgib
krediidi-, turu- ja tegevusriske, samal ajal kui juhtimiskontroll

keskendub protsessile strateegia ülekandmiseks eesmärkidele ja
tegevuskavadesse. 2004. aastal lõi pank spetsiaalse vastavusbüroo,
mille ülesanne on kindlustada, et pank täidab kõiki kehtivaid
seadusi, määrustikku, käitumiskoodeksit ja heade tavade
standardeid.

Tegevushinnangu osakond teostab ex post hinnanguid ja nii
koordineeritakse enesehindamise protsessi pangas. Panga
rahastatud projektide ja programmide esinduslikku näidist
hinnates julgustab see kogu institutsiooni õppima kogemusest 
ja optimeerima enda lisatud väärtust. Ex post hinnangu aruanded
avaldatakse panga kodulehel kooskõlas panga läbipaistvuse
poliitikaga. 2004. aastal tegi tegevushinnangu osakondex post EIP
hinnangud lennuliinide, lennuvälja infrastruktuuride rahastamise
ja üldiste laenude kohta Vahemere volituste raames. 2005. aasta
alguses liideti siseauditi ja tegevushinnangu osakonnad üheks 
peainspektsiooniks, mis ühendab kaks peamist sõltumatut ex post
kontrollifunktsiooni ühte osakonda.

Euroopa Audiitorite Kohus auditeerib EIP käsutusse usaldatud
ühendusevahenditekasutamist. Pank teeb tihedat koostöödOLAFi,
Euroopa Pettusevastase Ametiga ning Euroopa ombudsmaniga. 
Vastavalt oma „Hea halduskäitumise koodeksile EIP töötajatele
nende suhetes avalikkusega” seadis pank 2004. aastal sisse
ametliku kaebuste mehhanismi, mis kindlustab, et kõik kaebused
pälvivad peasekretäri tähelepanu.
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EIP Grupi juhtimisstruktuur ja personal

Avatuse ja aruandluse edendamise tarm iseloomustab 2004. aastal jätkuvalt panga tegevust ka personalipoliitika osas. Suurt rõhku 

asetati töötajate teavitamisele ja suhtlemisele nii asutusesiseselt kui -väliselt. Pank on ka taotlenud oma töökeskkonna kvaliteedi

parandamist kutsetervishoiu ning töö ja pereelu tasakaalu osas.

Värbamine ja laienemine

EuroopaLiidu laienemisegaonkavärbaminemuutunudelavnenud
tegevusegavaldkonnaks.Värbamisefoorumid uutes liikmesriikides 
tugevdavad panga kohustusevõttu tasakaalustatud personali
komplekteerimise kindlustamiseks. Panga töötajate arv kasvas
1 259 inimeseni: seega oli kasv 3,8% võrreldes 2003. aastaga. See
hõlmab ka uutest liikmesriikidest palgatud 39 töötajat.

Töötajatega suhtlemine

Kaasaegsele organisatsioonile esmatähtsa töötajatega suhtlemise
tähtsust tõstetiesileka 2004. aastal. Personaliosakond,kui üks panga
kesksetest talitustest, oli partneriks keskses teenuste uuringus,
personaliküsitluses, mis hõlmas ka personaliosakonna pakutavate
teenuste tõhusust. See uuring, mida kavatsetakse korrata ka
eelolevatel aastatel, annab lõpuks tegevusalased võtmenäitajad
personaliosakonna funktsioonide kohta ning need sisestatakse
panga tasakaalustatud punktitabelisse (Balanced Scorecard).
Jõupingutusi tehti ka teistes valdkondades, et parandada personali
teavitamist ja kaasata nende huvi institutsiooni üldeesmärkidesse
ja tegevusse, nimelt grupi sisevõrgu ja personali infobrošüüride
ja infolehe avaldamise kujul. 

Muud poliitikad

Pank on pööranud erilist tähelepanu poliitikate kavandamisele
ja teostamisele, mis kindlustavad personali õiglase kohtlemise
igas mõttes. On võetud pidev kohustus võrdsete võimaluste
suunas. Ühine tervishoiu- ja ohutuse komitee teostab järelevalvet 
kõikides personali tervishoiu ja heaolu alastes küsimustes.
Personaliosakond on alustanud selliste küsimuste käsitlemist,
nagu stress töökohas ja suitsuvaba „puhta õhu” poliitika. Pank
on ka võimaldanud konfidentsiaalsete nõustajate rühma loomist 
kolleegide nõustamiseks isiklikes küsimustes seoses väärikusega
töökohal. Ühiskomiteed pensioni- ja tervisekindlustuseküsimustes
on jätkuvalt töötanud vastastikku vastuvõetavate viiside suunas 
teenistuse ja personalile pakutavate eeliste moderniseerimiseks.
Üldiselt toimuvad läbirääkimised personaliesindajate ja mitmete
töörühmadega koostöö vaimus. 

2004 1 259

2003 1 213

2002 1 113

2001 1 097

2000 1 033

EIP personal

Personaliarendus

2003. aastal kehtestatud alustele tuginedes on pank keskendunud
kahele tähtsale personali ja isikliku arengu küsimusele: tõhusa
karjääri arendamise poliitika protsessi määratlemise alustamine
ja juhtmeeskonna pädevuste tugevdamine juhtkonna oskuste
arendamise programmi kaudu, mida nüüd laiendatakse tipp-
professionaalidele.
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Personali esindus

Panga personali küsimusi käsitlevad personaliosakond
(PO) ja personaliesindajate kolleegium (PE) PO juhatuse ja
personaliesindajate korralistel koosolekutel ning spetsiifiliste
teemade töörühmade ja ühiskomiteede kaudu. 2004. aastal
töötasid tervisekindlustussüsteemi ja pensionisüsteemi
ühiskomiteed eriti pingsalt, et jätkuvalt kohandada nende
kahe hoolekandesüsteemi arvepidamismeetodeid Euroopa
parimate tavadega. Töörühmadest väärib erilist nimetamist
personali töölevõtmise tingimustega tegelev rühm panga uutes 
esinduskontorites väljaspool Euroopa Liitu.

Võrdsed võimalused

Võrdsete võimaluste ühiskomitee (COPEC) jälgib võrdsete
võimaluste poliitika teostamist karjääriarenduse, värbamise,
koolituse ja sotsiaalhoolekande infrastruktuuri osas.

2004. aastal tähistas COPEC oma 10. aastapäeva ning sõlmis ja
pikendas COPEC’i konventsiooni. Personaliosakond esitas 2004. 
aasta lõpus halduskomiteele aruande naiste võrdsete võimaluste
teemal. Halduskomitee kohaldas selle soovitused, mis hõlmasid
väliskonsultandi palkamist nõustamiseks soolise tasakaalu teemal
ja tegevuskava arendamiseks aastateks 2005-2009.
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Auditikomitee

EIP juhtorganid

Juhatajate nõukogu koosneb kõigi 25 liikmesriigi nimetatud
ministritest, tavaliselt rahandusministritest. Juhatajate
nõukogu kehtestab panga krediidipoliitika üldjuhised, kinnitab
aastaaruanded ja aastabilansi, otsustab panga osalemise
rahastamistehingutes väljaspool Euroopa Liitu ning panga
kapitali suurendamised. Ta nimetab ametisse direktorite nõukogu,
halduskomitee ja auditikomitee liikmed.

Direktorite nõukogul on ainupädevus teha otsuseid laenude
ja tagatiste andmise ning laenude võtmise kohta. Direktorite
nõukogu kannab hoolt, et panga haldamine toimuks asjakohaselt,
ta tagab, et panka juhitakse vastavalt asutamislepingu ja panga
põhikirja sätetele ning juhatajate antud üldjuhistele. Juhatajate
nõukogu nimetab direktorite nõukogu liikmed ametisse viieks 
aastaks ametiaja pikendamise võimalusega pärast nende
nimetamist liikmesriikide poolt, ning direktorid on vastutavad
ainult panga ees.

Direktorite nõukogu koosneb 26 liikmest, iga liikmesriik nimetab
ametisse ühe direktori ja Euroopa Komisjon ühe direktori. 
Nimetatakse 16 asedirektorit, mis tähendab, et riikide grupid
jagavad mõnda nendest ametikohtadest.

Direktoritenõukogu professionaalseasjatundlikkuse täiendamiseks
teatavatel tegevusaladelvõibnõukogu lisaks kaasatamaksimaalselt
6 eksperti (3 direktorit ja 3 asedirektorit), kes osalevad nõukogu 
koosolekutel nõustamisülesannetes, omamata hääleõigust.

Otsused võetakse vastu liikmete häälteenamusega, mis koosneb
vähemalt ühest kolmandikust hääleõigusega liikmete häältest,
kes esindavad vähemalt 50% märgitud kapitalist.

Halduskomitee on panga alaline kollegiaalne täitevorgan. See
koosneb üheksast liikmest. Halduskomitee vastutab presidendi
alluvuses jadirektoritenõukogu kontrolliallEIP jooksvaäritegevuse
eest, ta valmistab ette direktorite nõukogu otsused ja tagab
nende otsuste rakendamise. President juhib direktorite nõukogu 
nõupidamisi. Halduskomitee liikmed vastutavad ainult panga
ees; halduskomitee liikmed määrab ametisse juhatajate nõukogu
direktorite nõukogu ettepaneku põhjal kuueks aastaks ametiaja
pikendamise võimalusega. 

Auditikomitee on vahetult juhatajate nõukogu ees vastutav
sõltumatu organ, mis kontrollib pangaoperatsioonide teostamise
ja raamatupidamisarvestuse nõuetekohasust. Finantsaruannete
kinnitamise ajal juhatajate poolt väljastab auditikomitee
oma aruanded nende finantsaruannete kohta. Auditikomitee
aruanded tema töö tulemuste kohta eelneva aasta jooksul
saadetakse juhatajate nõukogule koos direktorite nõukogu
aastaaruandega.

Auditikomitee koosneb kolmest liikmest ja kolmest vaatlejast,
kelle nimetavad ametisse juhatajad kolmeaastase ametiajaga. 

Nende organite tööd reguleerivad sätted on kehtestatud panga põhikirjas ja kodukorras. EIP juhtorganite liikmete nimekirju ja nende elulookirjeldusi koos 
lisateabega tasustamiskokkulepete kohta uuendatakse regulaarselt ja avaldatakse panga kodulehel:www.eib.org.
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Halduskomitee

EIP kapitali jagunemine

0 10 000 000 000 20 000 000 000

Summa (EUR) %

Saksamaa 26 649 532 500 DE 16,284

Prantsusmaa 26 649 532 500 FR 16,284

Itaalia 26 649 532 500 IT 16,284

Ühendkuningriik 26 649 532 500 GB 16,284

Hispaania 15 989 719 500 ES 9,770

Belgia 7 387 065 000 BE 4,514

Madalmaad 7 387 065 000 NL 4,514

Rootsi 4 900 585 500 SE 2,994

Taani 3 740 283 000 DK 2,285

Austria 3 666 973 500 AT 2,241

Poola 3 411 263 500 PL 2,084

Soome 2 106 816 000 FI 1,287

Kreeka 2 003 725 500 GR 1,224

Portugal 1 291 287 000 PT 0,789

Tšehhi Vabariik 1 258 785 500 CZ 0,769

Ungari 1 190 868 500 HU 0,728

Iirimaa 935 070 000 IE 0,571

Slovakkia Vabariik 428 490 500 SK 0,262

Sloveenia 397 815 000 SI 0,243

Leedu 249 617 500 LT 0,153

Luksemburg 187 015 500 LU 0,114

Küpros 183 382 000 CY 0,112

Läti 152 335 000 LV 0,093

Eesti 117 640 000 EE 0,072

Malta 69 804 000 MT 0,043

Kokku 163 653 737 000 100,000

Kapital: Iga liikmesriigi osa panga kapitalis arvutatakse vastavalt 
selle riigi majanduslikule osakaalule Euroopa Liidus (väljendatud
SKTs) tema ühinemise ajal.

Kokku ulatub panga märgitud kapital üle 163,6 miljardi euro.
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EIP halduskomitee
Halduskomitee liikmete kolleegium ja nende pädevusse kuuluvad ülesanded

PhilippeMAYSTADT
Panga president 
ja direktorite nõukogu esimees

Wolfgang ROTH
Asepresident

– Finantseerimisoperatsioonid
Hispaanias, Belgias, Portugalis,
Luksemburgis, Aasias ja Ladina-
Ameerikas

– Struktureeritud rahastu ja
 uued rahastamisvahendid;  

väärtpaberiteks muutmine
– Õigustoimingud (tegevuslikud

aspektid)
– Ühendus Ameerika Riikide

Arengupanga (IDB) ja Aasia
Arengupangaga (AsDB)

– VKEde
finantseerimisoperatsioonid

IsabelMARTÍN CASTELLÁ
Asepresident

Peter SEDGWICK
Asepresident

– Finantseerimisoperatsioonid
Ühendkuningriigis

– Keskkonnakaitse
– Suhted VVOdega; avatus ja läbipaistvus
– Tegevusriskid
– Sise- ja välisaudit ja suhted

auditikomiteega
– Nõuetelevastavus
– Suhted Euroopa Audiitorite Kohtuga
– Suhted Euroopa Pettusevastase

Ametiga (OLAF)
– EIF direktorite nõukogu liige

– Finantseerimisoperatsioonid
Prantsusmaal, Magrebi ja Mashreq’i
riikides, Iisraelis ja Gaza/Läänekaldal

– Euroopa-Vahemere investeerimise
ja partnerluse finantseerimisinstrument 

 (FEMIP)
– Rahanduspoliitikad
– Kapitaliturud
– Kassa

Philippe de FONTAINEVIVE CURTAZ
Asepresident

Gerlando GENUARDI
Asepresident

– Finantseerimisoperatsioonid
Itaalias, Kreekas, Küprosel ja
Maltas ning Balkani edelaosa
riikides 

– Eelarve
– Raamatupidamisarvestus 

ja finantsriski kontroll
– Infotehnoloogia

Sauli NIINISTÖ
Asepresident

– Finantseerimisoperatsioonid
Rootsis, Soomes, Leedus,
Lätis, Eestis, Norras,
Islandil, Venemaal ja
Ukrainas

– i2i programm
– Operatsioonide ex

post hinnang
– Majandus- ja

rahandusuuringud
– Ühendus Põhjamaade

Investeerimispangaga (NIB)
– EIFi direktorite nõukogu liige

– Finantseerimisoperatsioonid
Poolas, Tšehhi Vabariigis ja Slovakkias

– Üleeuroopalised võrgud
– Koostöö Euroopa Komisjoniga

ühinemisjärgsetes küsimustes

Ivan PILIP
Asepresident

Torsten GERSFELT
Asepresident

– Finantseerimisoperatsioonid Madalmaades, Taanis, Iirimaal, AKV riikides 
ja Lõuna-Aafrikas

– Cotonou lepingu investeerimisvahend
– Ex ante projektide hindamine
– Regionaalareng
– Üldised laenud (üldaspektid)
– Kutsekoolitus
– Ühendus Aafrika Arengupangaga (AfDB)

– Suhted Euroopa institutsioonidega
– Institutsioonilised küsimused, üldstrateegia
– Peainspektor, finantskontrolöri, siseauditi

ja vastavusbüroo juhi aruanded
– Eelarvekomitee esimees
– Krediidirisk
– Personaliküsimused
– EBRD juhataja

– Finantseerimisoperatsioonid
Saksamaal, Austrias, Ungaris,
Sloveenias ning Horvaatias,
Bulgaarias, Rumeenias ja Türgis

– Teabe- ja suhtluspoliitika
– Võrdsete võimaluste poliitika
– Peakorteri laiendamine ja

hooned
– EBRD asejuhataja
– Võrdsete võimaluste ühiskomitee

(COPEC) esimees
– EIP kunstikomitee esimees
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Peasekretariaat ja
õigusosakond

Eberhard UHLMANN
Peasekretär ja
õigusosakonna peadirektor

u Institutsioonidevahelised suhted ja
Brüsseli kontor
Dominique de CRAYENCOUR
Direktor

“ Juhtorganid, sekretariaat, protokoll
Hugo WOESTMANN
Kaasdirektor

“ Auditisoovituste elluviimine, EIP Grupi arendamine
Helmut KUHRT

“ Ressursside haldamine ja laienemine
Ferdinand SASSEN

“ Institutsioonilised küsimused
Evelyne POURTEAU
Kaasdirektor

 ≠ Gudrun LEITHMANN-FRÜH

Õigusosakond

u Ühenduse ja finantstoimingud; 
Euroopa-välise rahastamise õigusabi
Marc DUFRESNE
Direktor

≠ Jean-Philippe MINNAERT
(Andmekaitse volinik)

≠ Luigi LA MARCA

“ Finantsküsimuste õiguslikud aspektid
Nicola BARR

“ Institutsiooniliste ja personaliküsimuste
õiguslikud aspektid
Carlos GÓMEZ DE LA CRUZ

“ Vahemere (FEMIP), Aafrika, Kariibi mere,
Vaikse ookeani maad (Cotonou lepingu
investeerimisvahend), Ladina-Ameerika ja
Aasia
Regan WYLIE-OTTE
Kaasdirektor

u Euroopa laenutehingute õigusabi
--
Direktor

“ Tegevuspoliitika
Roderick DUNNETT
Kaasdirektor

“ Saksamaa, Poola, Tšehhi Vabariik, Slovakkia,
Kesk-Euroopa, Venemaa, Ukraina
Gerhard HÜTZ
Kaasdirektor

≠ Gian Domenico SPOTA

“ Hispaania, Portugal
Ignacio LACORZANA

≠ Maria SHAW-BARRAGAN

“ Ühendkuningriik, Rootsi, Taani, Soome,
Iirimaa, Balti riigid, EFTA riigid
Patrick Hugh CHAMBERLAIN

“ Prantsusmaa, Belgia, Madalmaad, Luksemburg
Pierre ALBOUZE

“ Itaalia, Malta, Kagu-Euroopa
Manfredi TONCI OTTIERI
Kaasdirektor

Üldhaldus

Rémy JACOB
Peasekretäri asetäitja

Juhtimiskontroll

u Finantskontroll

Luis BOTELLA MORALES
Finantskontrolör

 “ Keskraamatupidamine

Henricus SEERDEN

 “ Kliendi raamatupidamine ja halduskulud

Frank TASSONE

“ Planeerimine, eelarve ja kontroll

Theoharry GRAMMATIKOS
Kaasdirektor

 ≠ Yannick MORVAN

Korraldus
Patricia TIBBELS

u Suhtekorraldus ja teave

--
Direktor

“ Suhted meediaga

Paul Gerd LÖSER

“ Ettevõtte ajalugu ja sisesuhtlus

Éric VAN DER ELST

“ Institutsiooniline turundus ja tooted

Adam McDONAUGH

 ≠ Yvonne BERGHORST

“ Raamatukoguteenused, andmebaasid
Kontaktid ja kliendid

Duncan LEVER

Üldküsimused

u Pariisi kontor: suhted Pariisis asuvate
või esindatud rahvusvaheliste
organisatsioonidega

Henry MARTY-GAUQUIÉ
Direktor

“ Ostud ja haldusteenused

Manfredo PAULUCCI de CALBOLI
Kaasdirektor

“ Töökeskkonna juhtimine

Agustin AURÍA
Kaasdirektor

“ Tõlkeosakond

Georg AIGNER
Kaasdirektor

≠ Kenneth PETERSEN

Uue hoone töörühm
Enzo UNFER

Euroopa
finantseeringute
osakond

Thomas HACKETT
Peadirektor

u Operatsioonide tugi

Jürgen MOEHRKE
Tegevuse peakoordineerija

“ Koordineerimine
Dominique COURBIN

“ Infosüsteemid ja rakendused
Thomas FAHRTMANN

“ Laenutegevuse tugi
Bruno DENIS

u Ühendkuningriik, Iirimaa, Taani, EFTA
riigid
Thomas BARRETT
Direktor

“ Pangad, tööstus ja üleminek väärtpaberitele
Robert SCHOFIELD

“ Infrastruktuurid
Tilman SEIBERT
Kaasdirektor

 ≠ Ale Jan GERCAMA

“ Struktureeritud finantseeringud ning avaliku 
ja erasektori partnerlusoperatsioonid (PPP)
Cheryl FISHER

u Hispaania, Portugal
Carlos GUILLE
Direktor

“ Hispaania - PPP, infrastruktuurid, sotsiaal-ja
linnasektor
Christopher KNOWLES
Kaasdirektor

≠ Marguerite McMAHON

“ Hispaania - Pangad, tööstus, energia ja
telekommunikatsioon
Fernando de la FUENTE
Kaasdirektor

Madridi kontor
Andrea TINAGLI

“ Portugal
Rui Artur MARTINS

Lissaboni kontor
Pedro EIRAS ANTUNES

u Prantsusmaa, Beneluxi maad
Laurent de MAUTORT
Direktor

“ Prantsusmaa - infrastruktuurid
Jacques DIOT
Kaasdirektor

“ Prantsusmaa - ettevõtted
Jean-Christophe CHALINE

“ Belgia, Luksemburg, Madalmaad
Henk DELSING
Kaasdirektor

≠ Luca LAZZAROLI

Organisatsiooni struktuur (seisuga 1. juuli 2005. a.)
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(seisuga 1. juuli 2005. a.)

u Saksamaa, TšehhiVabariik, Slovakkia
Joachim LINK
Direktor

“ Saksamaa (põhjaosa maakonnad)
Peggy NYLUND-GREEN

Berliini kontor
Margarethe QUEHENBERGER

“ Saksamaa (lõunaosa maakonnad)
Kim KREILGAARD

“ Tšehhi Vabariik, Slovakkia
Jean VRLA

≠ Paolo MUNINI

u Itaalia,Malta
Antonio PUGLIESE
Direktor

“ Infrastruktuur ja avalik sektor
Bruno LAGO
Kaasdirektor

≠ Flavio SCHIAVO CAMPO de GREGORIO

“ Pangad ja ettevõtted
Alexander ANDÒ

≠ Eugenio LEANZA

u Kesk-Euroopa
Emanuel MARAVIC
Direktor

“ Austria, Horvaatia
Franz-Josef VETTER

“ Ungari, Sloveenia
Cormac MURPHY

“ Bulgaaria, Rumeenia
Rainer SAERBECK

u Lõuna-Euroopa
Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
Direktor

“ Kreeka
Themistoklis KOUVARAKIS
≠ Alain TERRAILLON

Ateena kontor
Christos KONTOGEORGOS

“ Balkani maad, Küpros
Romualdo MASSA BERNUCCI

“ Türgi
Patrick WALSH
Kaasdirektor

u Balti meremaad

Andreas VERYKIOS
Peadirektori asetäitja

“ Poola, Euratom
Heinz OLBERS

“ Balti riigid, Venemaa
Constantin SYNADINO

≠ Ann-Louise AKTIV VIMONT

“ Soome, Rootsi
Michael O’HALLORAN

Euroopa-välise
finantseerimise osakond

Jean-Louis BIANCARELLI
Peadirektor

“ Nõustamine majandus-ja arenguküsimustes
Daniel OTTOLENGHI
Arengu peaökonomist
Kaasdirektor

≠ Bernard ZILLER

u Vahemeremaad (FEMIP)
Claudio CORTESE
Direktor

≠ Alain NADEAU

“ Magreb
Bernard GORDON

Tunisi kontor
Diederick ZAMBON

Rabati kontor
René PEREZ

“ Machrek
Jane MACPHERSON

Kairo kontor
Luigi MARCON

“ Spetsialiseerunud tehingud
Jean-Christophe LALOUX

u Aafrika, Kariibi mere,Vaikse ookeani
maad (Cotonou lepingu 
investeerimisvahend)
Martin CURWEN
Direktor

“ Lääne-Aafrika ja Alam-Sahara
Gustaaf HEIM

Dakari kontor
Jack REVERSADE

“ Kesk- ja Ida-Aafrika
Tassilo HENDUS

Nairobi kontor
Carmelo COCUZZA

“ Aafrika lõunaosa ja India ookeani maad
Justin LOASBY
Kaasdirektor

Pretoria kontor
David WHITE

“ Kariibi mere ja Vaikse ookeani maad
David CRUSH

“ Ressursid ja areng
Jacqueline NOËL
Kaasdirektor

“ Portfellihaldus ja strateegia
Flavia PALANZA

u Ladina-Ameerika ja Aasia
Francisco de PAULA COELHO
Direktor

“ Ladina-Ameerika
Alberto BARRAGÁN

“ Aasia
Matthias ZÖLLNER

≠ Philippe SZYMCZAK

Finantsosakond

René KARSENTI
Peadirektor

u Kapitaliturud
Barbara BARGAGLI PETRUCCI
Direktor

“ Euro
Carlos FERREIRA DA SILVA

≠ Aldo ROMANI

“ Euroopa (eurotsooniväline), Aafrika
David CLARK

“ Ameerika, Aasia, Vaikse ookeani maad
Eila KREIVI

“ Suhted investoritega ja turundus
Peter MUNRO

u Kassa
Anneli PESHKOFF
Direktor

“ Käibekapitali haldus
Francis ZEGHERS

≠ Timothy O’CONNELL

“ Varade ja kohutuste haldus
Jean-Dominique POTOCKI

“ Portfellihaldus
James RANAIVOSON

“ Finantskorraldus ja nõustamisteenused
Guido BICHISAO

u Prognoosid ja tehingute sõlmimine ning
arveldamine
Gianmaria MUSELLA
Direktor

≠ Charles ANIZET

“ Laenude operatiivtugi ja tehingubüroo
Ralph BAST

“ Kassa tehingubüroo
Yves KIRPACH

“ Laenuvõtmise tehingubüroo
Erling CRONQVIST

“ Süsteemid ja menetlused
Georg HUBER
Kaasdirektor

“ Koordineerimine ja finantspoliitikad
Maria Luce SAMPIETRO

≠ Ghislaine RIOS
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Üksikasjalist teavet osakondade koosseisu, peadirektorite ja juhtorganite vastutavate isikute elulookirjelduste kohta ning täiendavat teavet panga kogu personali
tasustamise kohta uuendatakse regulaarselt ja avaldatakse EIP kodulehel: www.eib.org.

“ Telekommunikatsioon ja infotehnoloogiad
Carillo ROVERE

u Tööstus ja teenused
Constantin CHRISTOFIDIS
Direktor

≠ Jean-Jacques MERTENS
Kaasdirektor

“ Töötlev tööstus ja eluteadused
John DAVIS

≠ Eberhard GSCHWINDT
≠ Philippe GUINET

“ Tootmine ja teenused
Hans-Harald JAHN

≠ Pedro OCHOA
≠ Peder PEDERSEN
≠ Rüdiger SCHMIDT

“ Inimkapital
Stephen WRIGHT

Riskijuhtimise osakond

Pierluigi GILIBERT
Peadirektor

u Krediidirisk
Per JEDEFORS
Direktor

“ Ettevõtted, avalik sektor, infrastruktuurid
Stuart ROWLANDS

“ Finantsinstitutsioonid
--

≠ Per de HAAS

“ Projektide finantseerimise risk, Euroopa
Investeerimisfond (EIF)
Klaus TRÖMEL
Kaasdirektor

u Finants- ja tegevusriskid
Alain GODARD
Direktor

“ APG ja tururiskide haldamine
Giancarlo SARDELLI

“ Tuletistehingud
Luis GONZALEZ-PACHECO

“ Tegevusriskid
Antonio ROCA IGLESIAS

“ Koordineerimine ja tugi
Elisabeth MATIZ
Kaasdirektor

Personaliosakond

Alfonso QUEREJETA
Direktor

≠ Jean-Philippe BIRCKEL

“ Juhtimissüsteemid
Zacharias ZACHARIADIS
Kaasdirektor

“ Personal
--

“ Areng
Luis GARRIDO

≠ Ute PIEPER-SECKELMANN
≠ Bruno TURBANG

“ Haldus
Michel GRILLI

Infotehnoloogia

Patrick KLAEDTKE
Teabe peadirektor

“ Menetluste planeerimine, ühildamine ja tugi
Joseph FOY

“ Ettevõtterakendused
Simon NORCROSS

≠ Derek BARWISE

“ Infrastruktuurid ja tehnoloogiad
José GRINCHO

Peainspektsioon

Peter MAERTENS
Peainspektor

“ Siseaudit
Ciaran HOLLYWOOD

≠ Siward de VRIES
≠ Luciano DI MATTIA

“ Operatsioonide hindamine
Alain SÈVE
Kaasdirektor

≠ Campbell THOMSON

Peajärelevalveametnik

Konstantin ANDREOPOULOS

Halduskomitee nõunik
strateegia ja EIP Grupi läbirääkimiste
küsimustes

Francis CARPENTER
Peainspektor 

Haldusnõukogu
Euroopa Rekonstruktsiooni- ja
Arengupank

Terence BROWN
EIP esindav juhataja

Projektide osakond

Michel DELEAU
Peadirektor

Mateo TURRÓ CALVET
Kaasdirektor
(Üleeuroopalised võrgud ja PPP)

“ Majandus- ja finantsuuringud
Éric PERÉE

u Strateegia tugi
Patrice GÉRAUD
Direktor

≠ Gianni CARBONARO
(Linnaarendus)

“ Laenupoliitikad
Guy CLAUSSE
Kaasdirektor

≠ Guy BAIRD (Brüsseli kontor)

≠ Eugenia KAZAMAKI-OTTERSTEN
(Ühtekuuluvuspoliitika)

“ Kvaliteedijuhtimine ja projektide seire
Angelo BOIOLI

“ Ressursside haldamine
Daphné VENTURAS
Kaasdirektor

“ Keskkonnaüksus
Peter CARTER
Kaasdirektor

u Infrastruktuurid
Christopher HURST
Direktor

≠ Philippe OSTENC
Kaasdirektor
(Hanketellimused)

≠ Axel HÖRHAGER
(Balkanimaad ja majanduslik koordineerimine)

“ Raudtee- ja maanteetransport
José Luis ALFARO

≠ John SENIOR

“ Lennu-, mere- ja linnatransport
Andrew ALLEN
(Üldinfrastruktuurid ja ressursside haldamine)

≠ Mario AYMERICH

“ Vesi ja sanitaarsüsteemid
José FRADE
Kaasdirektor

≠ Michel DECKER

u Energia, telekommunikatsioon,
jäätmehooldus
Günter WESTERMANN
Direktor

≠ Juan ALARIO GASULLA
Kaasdirektor

“ Elekter, taastuvenergia ja jäätmehooldus
René van ZONNEVELD

≠ Heiko GEBHARDT
≠ Nigel HALL

“ Nafta ja gaas
Angus NICOLSON

≠ François TREVOUX
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EIFi juhtivorganid

EIFi juhivad ja haldavad kolm järgmist organit:

• aktsionäride üldkoosolek (EIP, Euroopa Liit, 34 finantsinstitutsiooni), mis koguneb vähemalt kord aastas; 

• seitsmest liikmest ja seitsmest asendusliikmest koosnevdirektorite
nõukogu, mis otsustab fondi operatsioonid; 

• tegevdirektor, kes vastutab fondi juhtimise eest kooskõlas selle
põhikirja ja direktorite nõukogu kinnitatud põhijuhiste ja suuniste
sätetega.

Fondi raamatupidamisarvestust auditeerib kolmeliikmeline
auditinõukogu, mis nimetatakse ametisse üldkoosolekul.

EIFi struktuur

Francis CARPENTER Tegevdirektor 
Thomas MEYER Osakonnajuhataja, Riskijuhtimine ja seire

RobertWAGENER Peasekretär 

Marc SCHUBLIN Osakonnajuhataja, Poliitika ja institutsiooniline koordineerimine/nõustamisteenused
Jacques LILLI Juhtimisalane nõustaja
Maria LEANDER Osakonnajuhataja, Õigusosakond
Frédérique SCHEPENS Raamatupidamine ja kassa
Petra de BRUXELLES Personaliosakond

John A. HOLLOWAY Operatsioonide direktor

Jean-Philippe BURCKLEN Osakonnajuhataja, Riskikapital 1
(Belgia, Hispaania, Prantsusmaa, Kreeka, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Ühendkuningriik)

Ulrich GRABENWARTER Osakonnajuhataja, Riskikapital 2 
(Saksamaa, Austria, Küpros, Taani, Eesti, Soome, Ungari, Iirimaa, Läti, Leedu, Malta, Poola,
Portugal, Slovakkia, Tšehhi Vabariik, Sloveenia, Rootsi, ühinevad riigid)

Matthias UMMENHOFER Osakonnajuhataja asetäitja

Alessandro TAPPI Osakonnajuhataja, Tagatised, Väärtpaberitele üleminek ja „MAP”
Christa KARIS Osakonnajuhataja asetäitja

Üksikasjalist teavet fondi juhtorganite (koosseis, liikmete elulookirjeldused, tasustamine) ja talituste (koosseis, peadirektori ja direktorite elulood, kogu 
personali tasustamine) kohta uuendatakse regulaarselt ja avaldatakse EIFi kodulehel:www.eif.org.
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EIP Grupi rahastamise nõuetele
vastavad projektid

Euroopa Liidus ja ühinevates riikides peavad rahastamiseks arvessevõetavad projektid teenima
ühte või enamat järgnevat eesmärki:

• majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamine: äritegevuse edendamine majandusliku 
arengu toetamiseks vähemarenenud piirkondades;

• teadmuspõhise ja innovatsioonitaotlusliku ühiskonnaarendamisesse panustavate investeeringute
täiendamine;

• infrastruktuuri ja teenuste parandamine tervishoiu- ja haridussektorites, võtmepanustajad
inimkapitali kujundamises;

• ühenduse ulatusega transpordi-, telekommunikatsiooni- ja energiatranspordi infrastruktuuri
võrkude arendamine;

• keskkonnahoid ja elukvaliteedi parandamine, nimelt taastuv- või alternatiivenergiatele
tuginedes;

• energiavarustuse kindlustamine põlisvarade mõistliku kasutamise, säästmise ja impordi
mitmekesistamise kaudu;

• VKEde arengule kaasa aitamine nende tegevuskoha rahanduskeskkonna edendamise kaudu 
järgmiste vahendite abil:

– keskmise- ja pikaajalised EIP üldised laenud;
– EIFi riskikapitali operatsioonid;
– EIFi VKEde tagatised.

Partnerriikides osaleb pank liidu arenguabi ja koostööpoliitika rakendamises pikaajaliste
laenude abil omavahenditest või allutatud laenude ja riskikapitali kaudu ELi või liikmesriikide
eelarvevahenditest. Pank on tegev:

• mitte-liikmesriikides Vahemere maades, aidates saavutada Euroopa-Vahemere partnerluse
eesmärke vabakaubandusala loomiseks 2010. aastaks;

• Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikides (AKV), Lõuna-Aafrikas ja ÜMTl, kus ta edendab
põhiinfrastruktuuride ja kohaliku erasektori arengut;

• Aasias ja Ladina-Ameerikas, kus ta toetab liidu ja asjaomaste riikide jaoks teatavat tüüpi
vastastikuse huviga projekte;

• Balkani riikides, kus ta panustab stabiilsuspakti eesmärkidesse, suunates laenuandmist eelkõige
mitte üksnes põhiinfrastruktuuride ümberehituse ja regionaalse ulatusega projektidele, vaid ka
erasektori arendamisele.



Euroopa Investeerimispank

100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

www.eib.org – U info@eib.org

3 (+352) 43 79 1
5 (+352) 43 77 04

Väliskontorid

Belgia Rue de la loi 227 / Wetstraat 227

B-1040 Bruxelles / Brussel

3 (+32-2) 235 00 70

5 (+32-2) 230 58 27

Hispaania Calle José Ortega y Gasset, 29, 5°

E-28006 Madrid

3 (+34) 914 31 13 40

5 (+34) 914 31 13 83

Itaalia Via Sardegna 38

I-00187 Roma

3 (+39) 06 47 19 1

5 (+39) 06 42 87 34 38

Kreeka 364, Kifi ssias Ave & 1, Delfon

GR-152 33 Halandri / Athens

3 (+30) 210 68 24 517

5 (+30) 210 68 24 520

Portugal Avenida da Liberdade, 190-4°, A

P-1250-147 Lisboa

3 (+351) 213 42 89 89

5 (+351) 213 47 04 87

Prantsusmaa 21, rue des Pyramides

F-75001 Paris

3 (+33-1) 55 04 74 55

5 (+33-1) 42 61 63 02

Saksamaa Lennéstraße 11

D-10785 Berlin

3 (+49-30) 59 00 47 90

5 (+49-30) 59 00 47 99

Ühendkuningriik 2 Royal Exchange Buildings

London EC3V 3LF

3 (+44) 20 73 75 96 60

5 (+44) 20 73 75 96 99

EIP Grupi aadressid



Palun vaadake panga kodulehelt võimalikke muutusi olemasolevate kontorite nimekirjas ja üksikasjalisi andmeid kontorite kohta, mis võidi
avada pärast käesoleva brošüüri avaldamist.

Egiptus 6, Boulos Hanna Street

Dokki, Giza 12311, Cairo

3 (+20-2) 336 65 83

5 (+20-2) 336 65 84

Keenia Africa Re Centre, 5th floor

Hospital Road, PO Box 40193,

KE-00100 Nairobi

3 (+254-20) 271 03 79

5 (+254-20) 271 32 78

Lõuna-Aafrika 5 Greenpark Estate

27 George Storrar Drive

Groenkloof

0181 Tshwane (Pretoria)

3 (+27-12) 425 04 60

5 (+27-12) 425 04 70

Maroko Riad Business Center Aile sud, 4e

Boulevard Er-Riad

Rabat

3 (+212) 37 56 54 60

5 (+212) 37 56 53 93 

Senegal 3, rue du Docteur Roux

BP 6935, Dakar-Plateau

3 (+221) 889 43 00

5 (+221) 842 97 12

Tuneesia 70, avenue Mohamed V

TN-1002 Tunis

3 (+216) 71 28 02 22

5 (+216) 71 28 09 98

Euroopa Investeerimisfond

43, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg

www.eif.org – U info@eif.org

3 (+352) 42 66 88 1
5 (+352) 42 66 88 200

Belgia Rue de la loi 227 / Wetstraat 227

B-1040 Bruxelles / Brussel

3 (+32-2) 235 00 70

5 (+32-2) 230 58 27
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EIP tänab kõiki kaasaaitajaid ja fotograafe seda aruannet illustreerivate ülesvõtete eest:

Boehringer Ingelheim GmbH (lk 18, 27), Daniel Jamme - Photothèque Eiffage, arhitekti: Sir Norman Foster (lk 22), Euroopa Komisjon (EK) 
(lk 26, 28), Euroopa Parlamenti - CIC „Arhitektide Liit: Vanden Bossche sprl, C.R.V. s.a., CDG sprl, Studiegroep D. Bontinck” (lk 43, 44, 45),

Ülejäänud ülesvõtted ja illustratsioonid pärinevad EIP fotokogust.
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