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EIP Grupi 2006. aasta aruanne koosneb kolmest osast:

➾   tegevusaruanne, milles antakse ülevaade EIP Grupi tegevusest möödunud aastal 

ning tulevikuväljavaadetest;

➾   finantsaruanne, milles esitatakse EIP Grupi, EIP, Cotonou investeerimisrahastu, FEMIPi 

sihtfondi ja EIFi finantsaruanded koos juurdekuuluvate selgitavate lisadega;

➾   statistikaaruanne, milles esitatakse EIP rahastatud projektide ja 2006. aastal kogutud 

vahendite nimekiri koos EIFi projektide nimekirjaga. See sisaldab ka kokkuvõtvaid 

tabeleid 2006. aasta ja viie eelneva aasta kohta.

Käesolevale brošüürile lisatud laserplaadilt leiab lugeja kogu kolmes osas sisalduva 
teabe ning nende osade elektronversioonid, mis on saadaval teistes keeltes.

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

Euroopa Investeerimispank
Tegevus aastal 2006 (miljonites eurodes)

Sõlmitud laenulepingud 45 761

Euroopa Liit �9 850
Partnerriigid 5 911
 

Heakskiidetud projektid 53 371

Euroopa Liit 45 559
Partnerriigid 7 811
 

Väljamaksed 36 802

Panga vahenditest �6 5�5
Eelarvevahenditest  267

Hangitud vahendid (enne vahetustehinguid) 48 050(1)

Ühenduse vääringutes 26 5�5
Ühendusevälistes vääringutes 21 515

31.12.2006 seisuga

Bilansiline jääk  

Laenud panga vahenditest �10 911

Antud tagatised  68

Rahastamine eelarvevahenditest 1 982

Lühiajalised, keskmise tähtajaga ja pikaajalised kogutud vahendid 246 576
Omavahendid 31 172

Bilansimaht 289 158
Majandusaasta kasum 2 566
Märgitud kapital 163 654

millest sissemakstud ja sissemaksmisele kuuluv 8 183

Euroopa Investeerimisfond 
Tegevus aastal 2006

Sõlmitud laenulepingud 2 728

Riskikapital (�4 fondi)  688(2)

Tagatised (54 tehingut) 2 040

31.12.2006 seisuga

Portfell 14 910

Riskikapital (244 fondi) � 774(2)

Tagatised (188 tehingut) 11 1�6
Omavahendid 694

Bilansimaht 771
Majandusaasta kasum 49
Märgitud kapital 2 000

millest sissemakstud 400

(1) 2006. aasta üldise vahendite 
kaasamise loa alusel kogutud 

vahendid, sealhulgas 2005. 
aastal 2,9 miljardi euro mahus 

täidetud „eelfundeerimine”.
(2) Millele lisanduvad NEOTEC ja 

Dahlia fondide fondid, mille jaoks 
on olemas eraldi rahastud, milles 

EIFi osalused on vastavalt  
50 miljonit eurot ja  

75 miljonit eurot (EIP riski-
kapitalimandaat ja EIF).
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Finantsaruanne 2006

E u r o p e a n  I n v e s t m e n t  B a n k  G r o u p

Volume II

Financial Report

Annual Report 2006

 VARAD 31.12.2006

1.  Sularaha pangakontodel ja kassas, saldod kesk- ja 
postipankades .................................................................................................................................... 14 676

2.  Keskpankade kaudu refinantseeritavad 
riigivõlakirjad  ....................................................................................................................................... 2 701 696

3. Laenud ja avansid krediidiasutustele
a) nõudmisel tagasimakstavad  .............................................................................. 165 224
b) muud laenud ja avansid  ............................................................................................ 14 598 �26
c) laenud  ......................................................................................................................................................... 115 846 949

130 610 499

4. Laenud ja avansid klientidele
a) laenud  ......................................................................................................................................................... 141 866 00�
b) spetsiaalsed eraldised  ................................................................................................... - 82 417

141 783 586

5. Võlaväärtpaberid, sealhulgas püsituluväärtpaberid
a) riigiasutuste välja lastud  ............................................................................................  719 292
b) teiste laenuvõtjate välja lastud ..................................................................... 10 572 110

11 291 402

6. Aktsiad ja muud muutuvtuluväärtpaberid  ............................... 1 671 533

7. Immateriaalne põhivara  ................................................................................................. 5 131

8. Kinnisvara, mööbel ja seadmed  ...................................................................... 219 884

9. Muud varad
a) mitmesugused võlgnikud  ...................................................................................... 29� 211
b) positiivne asendusmaksumus  ........................................................................ 14 �15 907

14 609 118

10.  Märgitud kapital ja saadaolev reserv, mis kuulub 
sissemaksmisele, kuid on seni sissemaksmata ................... 1 444 700

11. Ettemaksed ja viitlaekumised .............................................................................. 80 726

VARAD KOKKU 304 432 951

EIP Grupp: koondbilanss
2006. aasta 31. detsembri seisuga (tuhandetes eurodes)

 KOHUSTUSED 31.12.2006

1.  Võlgnevused krediidiasutustele
a) kokkulepitud makse- või etteteatamistähtajaga  ......... 218 967

218 967

2.  Võlasertifikaatidega tõendatud võlakohustused
a) väljalastavad võlaväärtpaberid  ..................................................................... 251 742 47�
b) muud  ............................................................................................................................................................ 1 090 202

252 832 675

3.  Muud kohustused
a) mitmesugused võlausaldajad  ......................................................................... 1 48� 201
b) mitmesugused kohustused  ................................................................................ �9 7�9
c) negatiivne asendusmaksumus  ...................................................................... 15 4�7 071

16 960 011

4.  Viitvõlad ja edasilükkunud tulu 344 285

5.  Eraldised
a) töötajate pensionifond  ................................................................................................ 869 174

869 174

 KOHUSTUSED KOKKU 271 225 112

6.  Kapital
– märgitud  ................................................................................................................................................... 16� 65� 7�7
– sissenõudmata  .............................................................................................................................. -155 471 050

8 182 687

7.  Konsolideeritud reservid
a) reservfond  ........................................................................................................................................... 16 �65 �74
b) täiendavad reservid  .......................................................................................................... 2 511 �42

18 876 716

8.  Struktureeritud rahastamisvahendile eraldatud vahendid 1 250 000

9.  Riskikapitalitehingutele eraldatud vahendid 1 663 824

10.  Üldise pangandusriski fond pärast vahendite eraldamist 0

11.  Majandusaasta kasum:
Enne vahendite eraldamist üldise pangandusriski 
fondist  ................................................................................................................................................................. 2 259 612
Üldise pangandusriski fondist aastaks eraldatud 
vahendid ......................................................................................................................................................... 975 000

 Eraldistesse paigutatav kasum 3 234 612

 OMAKAPITAL KOKKU 33 207 839

 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 304 432 951
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Oma 50. aastapäeva eel tugines Euroopa Inves-
teerimispank 2006. aasta tegevuses juhatajate 
nõukogu poolt aasta varem vastuvõetud uuele 
strateegiale. Uus strateegia keskendub kolmele 
eesmärgile: EIP tehingute võimendamine, rahas-
tamise koondamine ELis kuuele Euroopa priori-
teedile ja rahastamine väljaspool ELi kooskõlas 
liidu välispoliitikaga.

2006. aastal andis Euroopa Investeerimispank 
laene kokku 45,8 miljardit eurot. Toonase 25liik-
melise Euroopa Liidu riikide rahastamine moo-
dustas 87% panga tegevusest ja ulatus �9,8 
miljardi euroni. Euroopa Investeerimisfond, mis 
on EIP Grupi riskikapitaliharu ja VKEdele tagatiste 
andja, investeeris ligi 700 miljonit eurot riskika-
pitalifondidesse ning andis kokku kahe miljardi 
euro ulatuses tagatisi VKEde laenudele panka-
dest ja teistest finantsasutustest. EIP kogus oma 
tegevuse fundeerimiseks rahvusvahelistelt kapi-
taliturgudelt vahendeid kokku 48 miljardit eurot 
24 vääringus väljastatud üle �00 võlakirjaemis-
siooni kaudu.

Tegevuse võimendamine

Panga tehinguid saab kõige paremini võimen-
dada tihedamas koostöös teiste avalik-õiguslike 
ja eraettevõtetega, et ära kasutada eksperttead-
miste ja kogemuste ühendamisest ning toetuste 
laenuvahenditega kombineerimisest tekkivat 
sünergiat. Selles suhtes on EIP loomulik partner 
toetuste rahastamise asjatundja Euroopa Komis-
jon. 2006. aastal käivitati kolm uut ühisalgatust 
komisjoni Euroopa struktuurifondide kasutamise 
laiendamiseks – struktuurifondide mahtu on aas-
tateks 2007–201� märkimisväärselt suurendatud 

�08 miljardi euroni. Seega on võimalik eraldada 
osa struktuurifonde uue finantskorralduse jaoks 
VKEde ja mikroettevõtete (JEREMIE) või linnade 
sotsiaalarengu (JESSICA) toetuseks. Kolmas alga-
tus (JASPERS), mida rahastavad komisjon, EIP 
Grupp ja EBRD, pakub tasuta tehnilist nõu selliste 
infrastruktuuriprojektide kindlaksmääramiseks ja 
rakendamiseks, mis vastavad struktuurifondidest 
rahastamise tingimustele.

EIP ja komisjon on ühendanud oma jõud ka uuen-
duse ning teadus- ja arendustegevuse edendami-
seks. Uued rahastamisvahendid võimaldavad riske 
rohkem jagada ning kaasata täiendavat avaliku 
või erasektori kapitali. EIF omalt poolt vastutab 
komisjoni 2007.–201�. aasta konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogrammi alusel rahasta-
misvõimalustele juurdepääsu parandamise eest, 
eriti tegevust alustavate VKEde jaoks.

Kuus prioriteeti Euroopa Liidus

Euroopa Liidus püüdleb EIP Grupp selle poole, 
et aidata valitud projektide kaudu tulemusli-
kult kaasa liidu eesmärkide saavutamisele ning 
mobiliseerida nendele projektidele vahendeid ka 
muudest allikatest. See juhatajate nõukogu sea-
tud eesmärk, mille kohaselt eelistatakse projek-
tide kvantiteedile kvaliteeti, selgitab laenumahu 
väikest langust 2006. aastal (�9,8 miljardit eurot 
võrreldes 42 miljardi euroga 2005. aastal). Üld-
kokkuvõttes on EIP Grupp 2006. aastal antud lae-
nudega toetanud oma arvutuste kohaselt kokku 
ligi 120 miljardi euro mahus investeeringuid, mil-
lest kaks kolmandikku on tehtud Euroopa Liidu 
vähimarenenud piirkondades. Laenutegevuse 
stabiilsema mahuga ja töötajate arvu vähese 

Presidendi pöördumine
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kasvuga keskendub EIP Grupp väärtuse lisami-
sele, koondades vahendeid keerulisematele pro-
jektidele ja uuenduslikumatele finantstoodetele. 
Sellise tegevusega on pank otsustanud toetada 
investeeringuid kõigis 27 liikmesriigis, kuigi suh-
teliselt omistatakse rohkem tähtsust uutele liik-
mesriikidele.

EIP kuus prioriteeti, millele laenuandmine ELis 
2006. aastal keskendus, on järgmised: majanduslik 
ja sotsiaalne ühtekuuluvus, uuenduse toetamine, 
üleeuroopalised transpordivõrgud, keskkonna jät-
kusuutlikkus, VKEde toetamine ning säästev, kon-
kurentsivõimeline ja kindel energia. Igat prioriteeti 
on eraldi ja põhjalikult kirjeldatud käesoleva tege-
vusaruande esimeses osas ning kõik EIP laenud on 
loetletud eraldi avaldatud statistikaaruandes.

Euroopa Liidu välispoliitika toetamine

Väljaspool Euroopa Liitu seisneb EIP panus liidu 
abi- ja koostööpoliitika rahalise külje toetamises 
partnerriikides. Need riigid võib jagada laias laas-
tus kolmeks: kandidaatriigid ja potentsiaalsed 
kandidaatriigid, ELi naaberriigid lõunas ja idas 
ning partnerriigid Aafrikas, Kariibi mere ja Vaikse 
ookeani piirkonnas, Aasias ja Ladina-Ameerikas. 
EIP-l on igas riigis kindel roll, nagu selgitatakse 
käesoleva tegevusaruande vastavates osades.

2006. aasta detsembris tunnustati Euroopa Ülem-
kogul EIP tegevuse tähtsust väljaspool ELi, andes 
pangale aastateks 2007–201� uusi välismandaate 
kokku 27,8 miljardi euro ulatuses, mis on rohkem 
kui kolmandiku võrra eelmistest mandaatidest 
rohkem. Nende mandaatide peamine eesmärk on 
tulevasi liikmesriike ühinemiseks ette valmistada 

ning toetada ELi naabruspoliitikat. Uued mandaa-
did AKV riikides hakkavad kehtima 2008. aastal.

Hea juhtimistava

Uued algatused ja finantstooted Euroopa Lii-
dus ning uued mandaadid väljaspool ELi näita-
vad, et pärast 49 tegevusaastat on EIP endiselt 
tänapäevane ja dünaamiline finantsasutus. Pank 
järgib ka juhtimises parimaid rahvusvahelisi tava-
sid. Viimastel aastatel on võetud rida meetmeid 
kontrollifunktsioonide parandamiseks, läbipaist-
vuse suurendamiseks ning kodanikuühiskonnaga 
suhete arendamiseks. Ettevõtte vastutus on tõus-
nud alaliselt päevakorrale ning nimelt selles vald-
konnas saab tulevikus nii mõndagi parandada. 
Käesoleva tegevusaruande teises osas käsitletakse 
ettevõtte üldjuhtimist nagu ka EIP ettevõtte vas-
tutuse aruandes, mida peaks kõik panga tegevuse 
sellest küljest huvitatud lugema koos käesoleva 
aruandega.

Philippe Maystadt
Euroopa Investeerimispanga Grupi  

president
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Strateegiline tegevuskava aastateks 
2007–2009

Euroopa Investeerimispanga tegevuskava aluseks on 2005. aastal algatatud uus strateegiline lähe-
nemisviis. Uue strateegia puhul on pank valmis edendama projekte, millel on kõrge potentsiaalne 
lisandväärtus, isegi kui tegemist on suurte riskidega. Üksikasjalik tegevuskava on esitatud üldsu-
sele kättesaadavas dokumendis „Strateegiline tegevuskava” („Corporate Operational Plan”), mis 
hõlmab kolme aastat, s.o 2007–2009. Euroopa Liidus on pangal kuus prioriteeti: majanduslik ja 
sotsiaalne ühtekuuluvus laienenud liidus, uuenduse toetamine, üleeuroopaliste võrkude ja juur-
depääsuvõrkude arendamine, keskkonna jätkusuutlikkus, väikeste ja keskmise suurusega ettevõ-
tete toetamine ning säästev, konkurentsivõimeline ja kindel energia.

ELi ja EIP ressursside ja kogemuste 
ühendamine

Euroopa laenuandmisprioriteete on kohanda-
tud nii, et need kajastaksid 2007.–201�. aasta 
finantsperspektiivis kavandatud Euroopa Liidu 
tegevussuundi ning nendega seotud uusi ELi 
eelarvevahendite ja EIP laenude vahelisi kaas-
rahastamismehhanisme ning uusi algatusi, mil-
lesse on kaasatud pank, komisjon ja liikmesriigid. 
2006. aastal lepiti kokku rida uusi operatiivalga-
tusi, mis mõjutavad eelolevatel aastatel oluliselt 
panga tegevust laenuandjana, nõustajana ning 
ELi vahendite ja programmide haldajana.

2006. aastal loodi kolm algatust – JASPERS, JERE-
MIE ja JESSICA (nn „kolm J-i”). Kõikides nendes 
kasutatakse omal moel ära sünergiat, mis tuleneb 
ekspertteadmiste ühendamisest ning toetuste ja 
laenuvahendite sidumisest. Ühtlasi aitavad need 
algatused veelgi tõsta kõige EIP pakutava kvali-
teeti ja tõhusust klientidele.

➾  JASPERS (Joint Assistance in Supporting Pro-
jects for European Regions – ühisabi projek-
tide toetamiseks Euroopa piirkondades) on 
tehnilise abi programm, mis keskendub pea-
miselt selliste suurte projektide kindlakste-
gemisele ja ettevalmistamisele, mida saaks 
rahastada struktuurifondidest. JASPERSi tugev 
meeskond, mida juhitakse panga peakorterist 
Luxembourg’is, ent millel on ka kohalikud esin-

dajad ja eksperdid Varssavis, Viinis ja Bukarestis, 
aitab 12 uuel liikmesriigil koostada kõrgetase-
melisi projekte, et saada maksimaalselt kasu 
olulistest struktuurifondide ja Ühtekuuluvus-
fondi toetustest, mida on võimalik taotleda aas-
tatel 2007–201�. EIP ja EBRD lähetatud töötajad 
koos Euroopa Komisjoni palgatud ekspertidega 
annavad nõu, tagavad kooskõlastamise, töö-
tavad välja ja vaatavad läbi projektide ülesehi-
tuse, kõrvaldavad kitsaskohad, täidavad lüngad 
ja teevad kindlaks probleemid. Juba on alus-
tatud ettevalmistustöid projektidel, millesse 
investeeritakse üle 25 miljardi euro.

➾  JEREMIE (Joint European Resources for Micro 
to Medium Enterprises – Euroopa ühisressur-
sid mikro-, väike- ja keskmistele ettevõtetele) 
on EIP Grupi ja Euroopa Komisjoni ühisalgatus, 
mille eesmärk on parandada väikeettevõtete 
juurdepääsu rahastamisele, sh starditoetustele 
ja väikelaenudele. JEREMIE annab liikmesriiki-
dele ja nende piirkondadele võimaluse kasu-
tada osa oma struktuurifondidest, et hankida 
just mikro- ja väikeettevõtete toetamiseks 
ettenähtud rahastamisvahendeid. Vahendeid 
haldab Euroopa Investeerimisfond, keda pank 
ja teised laenuandjad täiendavad ja toetavad, 
ning vahendeid võimaldatakse asutustele, kes 
tegutsevad riskikapitali, VKEde rahastamise ja 
väikelaenude valdkondades.

➾  JESSICA (Joint European Support for Sus-
tainable Investment in City Areas – Euroopa 
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Strateegiline tegevuskava aastateks 2007–2009

ühine toetus linnapiirkondade jätkusuutlikele  
investeeringutele) on Euroopa Komisjoni polii-
tiline algatus, mida EIP toetab ning milles osa-
leb ka Euroopa Nõukogu Arengupank. JESSICA 
kasutab uusi finantskorraldusmehhanisme, 
et toetada investeerimist jätkusuutlikku  
linnauuendusse ELi regionaalpoliitika raames. 
Liikmesriigid võivad kasutada osa oma struk-
tuurifondide eraldistest investeerimiseks linna-
arengufondi (Urban Development Fund), mis 
keskendub tulusatele linnaprogrammidele. 
Peamine roll on kavandatud pangale, kuna 
ta saab neid programme kaasrahastada või 
liikmesriikide ametiasutused võivad ta isegi 
otseselt nimetada JESSICA fondide osalus-
fondi juhiks.

Riskijagamine toetab panga uut strateegiat

Kahe uue rahastamisvahendiga koondatakse ELi 
eelarvevahendid ja EIP laenud. Riskijagamisrahastu, 
mis on keskendunud peamiselt erasektori investee-
ringutele teadus-, arendus- ja uuendustegevusse, 
ühendab ELi eelarvevahendid ja EIP reservid, et 
anda riskitagatis selliste projektide ja teostajate 
laenudele, mis on küll investeerimisjärgust mada-
lama krediidireitinguga, ent stimuleerivad Euroopa 
majanduse jaoks elutähtsaid tehnoloogiainvestee-
ringuid. Samamoodi kasutab ühenduse laenuta-
gatisvahend üleeuroopaliste transpordivõrkude 
jaoks ELi eelarvevahendeid ja EIP reserve, et tagada 
tuluga seonduvaid riske piiratud ajavahemikul 
pärast üleeuroopaliste võrkude valmimist, juhul kui 
liiklus kujuneb aeglaselt. Need uued EL-EIP vahen-
did täiendavad teisi uudseid tooteid, mis on välja 
töötatud koostöös kommertspankadega.

Energia saab põhiprioriteediks

Energia on saanud võtmeküsimuseks Euroopa 
Liidu poliitilises tegevuskavas ning panga jaoks, 
kes on võtnud selle ka üheks prioriteetsetest ees-
märkidest oma 2007.–2009. aastate strateegili-
ses tegevuskavas. EIP laenud energiasektoris ei 
ole uudiseks, ent selle muutmine prioriteetseks 
valdkonnaks tähendab, et sellele pühendatakse 
rohkem kõrgetasemeliste spetsialistide tööd ja 
rahalisi vahendeid.

Uue prioriteetse eesmärgi nimetus on „Säästev, 
konkurentsivõimeline ja kindel energia“ ning kõik 
kolm tegurit on võrdselt olulised. Kooskõlas ELi 
poliitikasuundadega on EIP laenutegevuse jaoks 
kindlaks määratud viis valdkonda: taastuvenergia; 
energiatõhusus; teadus-, arendus- ja uuendus-
tegevus energiavaldkonnas; sisetarnete (sh üle-
euroopaliste energiavõrkude) ja välistarnete (sh 
torujuhtmed ja veeldatud maagaasi terminalid) 
kindlus ja mitmekesistamine.
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Aastate 2007–2009 strateegilises tegevuska-
vas seati ka kvantitatiivsed eesmärgid: 4 mld 
euro ulatuses laenulepinguid aastas kõigis viies  
valdkonnas kokku ELis ja väljaspool. Vahe-ees-
märk on anda 600–800 mln eurot laenu aastas 
taastuvenergia projektide jaoks, kusjuures 50% 
laenudest peaks olema ette nähtud elektriener-
gia tootmiseks taastuvenergia tehnoloogiaid 
kasutades.

Prioriteedid väljaspool Euroopa Liitu

Väljaspool Euroopa Liitu tegutseb EIP lähiaas-
tail mitme uue mandaadi alusel. Saadaolevaid 
vahendeid on suurendatud. Uute mandaatide alu-
sel võib EIP ajavahemikul 2007–201� anda laene 
27,8 mld euro ulatuses, võrreldes 20,7 mld euroga 
2000.–2006. aasta mandaatide alusel.

Ühinemiseks valmistuvatele riikidele kavandatud 
laenud on kuni 8,7 miljardit eurot. Need riigid on 
läbirääkija- ja kandidaatriigid Horvaatia, Türgi ja 
endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, ning 
samuti potentsiaalsed kandidaatriigid Albaania, 
Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, Serbia ja 
Kosovo. Varasem ühinemiseelne mandaat oli 
10,2 mld euro jaoks, ent see hõlmas laenuand-
mist kaheteistkümnes uues liikmesriigis, mis on 
nüüdseks ELiga ühinenud.

EIP laenuandmine Euroopaga lõunas ja idas piir-
nevates riikides juhindub Euroopa naabruspolii-
tikast. Kui prioriteetseks peab Euroopa Liit oma 
naaberriike, näitab asjaolu, et neile riikidele on aja-
vahemikul 2007–201� ette nähtud 12,4 mld eurot, 
mis on kõigi aegade suurim mandaat väljaspool 
ELi. See mandaat võimaldab EIP-l vastata kõrge-
tele ootustele Vahemere piirkonna partnerriikides 
(8,7 mld eurot võrreldes 4,6 mld euroga aastatel 
2000–2006, v.a laenud Türgile) ning samal ajal 
alustada tehinguid idapoolsetes riikides (Vene-
maa, Ukraina, Moldova, samuti Armeenia, Aser-
baidžaan ja Gruusia).

Aasias ja Ladina-Ameerikas annab EIP ajava-
hemikul 2007–201� laene kuni �,8 mld eurot.  
Lõuna-Aafr ik as  ettenähtud summa on 
900 mln eurot (eelmisel perioodil 825 mln 
eurot). Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani 
piirkonna riigid kuuluvad Cotonou partnerlus-
lepingu alla, mis sõlmiti 2000. aastal 20 aastaks.  
EIP laenude maht määratakse kindlaks järgnevates 
finantsprotokollides. Praeguse protokolli alusel on 
ette nähtud 2 mld eurot Cotonou investeerimis-
rahastust, mis on käibefond, mida rahastavad liik-
mesriigid Euroopa Arengufondi kaudu. Lisaks on 
ette nähtud 1,7 mld eurot panga omavahenditest. 
Alates 2008. aastast täiendatakse investeerimisra-
hastut veel 1,1 mld euro võrra ning omavahenditest 
antakse laene kahe miljardi euro ulatuses. Sellele 
summale tuleks lisada 400 mln eurot intressitoe-
tusteks ja tehniliseks abiks1.

Strateegiline tegevuskava aastateks 2007–2009

1  EIP tegevust väljaspool ELi asuvates 
riikides antud mandaadi alusel on 
täpsemalt kirjeldatud käesoleva tege-
vusaruande asjaomastes osades.

20062002 200� 2004 2005

Heakskiidetud, allakirjutatud ja väljamakstud 
projektid (2002–2006)
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Strateegiline tegevuskava aastateks 2007–2009

Jätkusuutlikkus ja hea juhtimistava

Jätkusuutlik areng on panga kogu tegevuse põhi-
nõue nii Euroopa Liidus kui väljaspool. Jätkusuut-
liku arenguga seondub tavaliselt kolm eesmärki: 
keskkonnakaitse, sotsiaalne õiglus ja ühtekuulu-
vus ning majandusõitseng. Neid kolme eesmärki 
kinnitati taas Euroopa Ülemkogul 2006. aasta 
juunis, kus võeti vastu ELi säästva arengu uuen-

datud strateegia. Sellest lähtuvalt täiustab EIP 
oma projektide kindlakstegemise, hindamise ja 
jälgimise meetodeid, et tagada jätkusuutlikkuse 
piisav ja järjepidev arvessevõtmine projekti  
lisandväärtuse hindamisel. Pank parandab  
jätkuvalt oma säästva arengu alast suutlikkust 
ning hoiab oma sidusrühmi ja üldsust võetud  
meetmetega kursis. Seoses sellega tuleks märkida, 
et EIP vaatab praegu läbi oma veebis avaldatud  
seisukohta säästva arengu teemal.

EIP direktorite nõukogu 
kinnitab igal aastal panga 
strateegilise tegevuskava 
järgmiseks kolmeks aastaks
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EIP Grupi tegevus aastal 2006



Tegevusaruanne 2006 1� EIP Grupp

Ühised eesmärgid ja sektorid

Peamised sektorid, millele pank andis vaeseimates 
piirkondades 2006. aastal laenu, olid transport ja 
telekommunikatsioon (4�%), energia (14%) ning 
vesi, kanalisatsioon ja jäätmemajandus (18%).

Transpordisektoris andis EIP laenu �20 mln eurot 
M�/M�5 kiirtee lõikude ehitamiseks. See kiir-
tee on üleeuroopalise võrgu osa ning ühendab 
Ungari pealinna Budapesti riigi idaosas asuvate vä-
hemarenenud piirkondadega. Kiirtee valmimine 
on väga oluline Ungari idapoolsete osade aren-
guks ning nende lõimimiseks Euroopa Liitu. Liiklus 
on pärast Ungari ühinemist ELiga kasvanud ning 
investeeringud parandavad ka liiklusohutust.

Tööstus- ja teenindussektoris andis EIP 25 mln 
eurot Hansapangale Eestis keskmise suurusega 
ettevõtete (kuni �000 töötajat) investeerin-
gute rahastamiseks Baltimaades. Eestis kasutab  
Hansapank EIP vahendeid ise ning Lätis ja  
Leedus harupankade kaudu. EIP eesmärk on 
parandada ettevõtete juurdepääsu keskmise 
tähtajaga ja pikaajalisele rahastamisele. Balti-
maades on pangalaenud ettevõtete jaoks olu-
line rahastamisallikas, kuna uute lihtaktsiate või 
võlakirjade emissioonid ei ole sageli arvestatav 
võimalus.

Põhja-Šoti mägismaal laenas EIP 60 miljonit Inglise 
naela investeerimiseks kooli ehitusse ja korrasta-
misse. Avaliku ja erasektori partnerlusena loodud 
piirkonna nõukogu haridusteenistuse (Highland 
Council Education Service) projekt hõlmab kümmet 
kooli: kolm keskkooli, viis uut algkooli (sh üks, kus 

Tasakaalustatud areng kogu  
Euroopa Liidus

Regionaalareng ELis 
Üksiklaenud 2006: 20,2 mld eurot
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2  Piirkonnad, mille SKT inimese kohta on 
alla 75% ELi keskmisest, ja struktuuri-
listes raskustes piirkonnad.

Euroopa  Investeerimispank on alati olnud n.ö piirkondade pank,  tegeledes abistatavate 
piirkondadega, mis saavad toetusi ka struktuurifondidest. 2006. aastal anti üle kahe kol-
mandiku  EIP  laenudest  Euroopa  Liidu  vaeseimatele  piirkondadele2.  Alates  2004.  aastast 
on  pärast  12  uue  liikmesriigi  ühinemist  ELi  vaeseimates  piirkondades  elavate  inimeste 
hulk Euroopa elanikkonnas nii arvuliselt kui ka osakaalu poolest oluliselt kasvanud. Need 
Euroopa osad on olulisel kohal ka ELi ühtekuuluvuspoliitikas vastavalt selle elluviimisele 
2007.–2013. aasta programmitöö perioodil.

Piirkondadele antud laenud ulatusid EL-25 riikides 2006. aastal kokku 26,7 mld euroni, mis 
moodustab  67%  laenude  kogumahust.  Koos  Bulgaaria  ja  Rumeenia  projektidele  antud  
739 mln euroga ulatuvad piirkondade laenud EL-27 riikides kokku 27,5 mld euroni.
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õpetatakse gaeli keelt), üks ühine alg- ja keskkool 
ning uus kool hariduslike erivajadustega lastele. 
Projekt edendab hariduskeskkonda, tagades ka 
elukestva õppe laiemale kogukonnale. Aja jook-
sul annab see olulise panuse piirkonna majandus-
kasvu ja arengusse.

Mitmed piirkondade projektid toetavad ka teisi 
prioriteetseid eesmärke. 2006. aastal anti 59% Lis-
saboni tegevuskava toetamiseks ettenähtud otse-
laenudest abistatavatele piirkondadele, samuti 
nagu 65% loodus- ja linnakeskkonna parendamise 
laenudest ning 7�% üleeuroopaliste võrkude ja 
Euroopa peamiste võrkude, sh energiavõrkude, 
jaoks mõeldud laenudest.

Bulgaaria ja Rumeenia

Bulgaaria ja Rumeenia ühinesid ELiga 1. jaanua-
ril 2007. EIP on neis kahes riigis rahastanud pro-
jekte alates 1990. aastast ning 2006. aasta lõpus 
ulatusid laenud Bulgaarias kokku 1,� mld euroni 
ja Rumeenias 4,9 mld euroni. EIP laenud katsid 
kõiki nende riikide olulisemaid majandussekto-
reid ja toetasid investeeringuid, mida vajati ELi 

ühinemiskriteeriumidele vastamiseks ja üldise-
malt nende edaspidise ELi lõimumise hõlbus-
tamiseks.

Nüüd, kui Bulgaaria ja Rumeenia on ELi liikmed, 
saavad nad panga rahastamist kasutada täies 
ulatuses. EIP ja nende riikide vahel 2006. aastal 
kokkulepitud abi raamprogrammid näitavad 
oodatavaid tegevustasemeid kahes uues liikmes-
riigis. Kuigi rahastamine toimub konkreetsete pro-
jektiettepanekute põhjal, näitavad kokkulepped, 
et EIP laenud riikide investeerimiskavadele aja-
vahemikus 2007–201� võivad ulatuda ligikaudu  
500–700 mln euroni Bulgaarias ja ühe miljardi 
euroni Rumeenias. Nende riikide ja EIP vahe-
line koostöö keskendub ELi struktuurifondide 
rahastuga, s.o JASPERSi, JEREMIE ja JESSICAga 
kaasrahastamisele ning valitsuste ja erasektori 
partnerite abistamisele avaliku ja erasektori 
partnerluse projektide koostamisel ja raken-
damisel.

Laenud struktuuriprogrammidele

Alates 2001. aastast on pank sõlminud mitmeid 
raamlaenulepinguid, millega toetatakse struktuu-
rifondidest kaasrahastatavaid 2000.–2006. aasta 
tegevusprogramme liikmesriikides. Raamlaenu-
dest rahastatakse mitmeosalisi tegevusi, mida 
viib tavaliselt ellu avalik sektor ning mis kuuluvad 
investeerimisprogrammi, sageli näiteks infrastruk-
tuuriprojektide jaoks. Kõnealuse nn struktuurse 
laenamise eesmärk on toetada struktuurifondide 
kavasid. Struktuurilaenude programmid, mida 
esialgu kasutati Hispaania ja Itaalia vaeseimates 
piirkondades, on nüüd kasutusel ka Saksamaal, 
Tšehhi Vabariigis, Küprosel, Ungaris, Lätis, Poolas, 
Slovakkias ja Sloveenias. Heakskiidetud laenud 
ulatuvad üle �,5 mld euro.

JASPERSi, JEREMIE ja JESSICA algatustega jõuab 
panga ja struktuurifondide vaheline koostöö 
uuele tasandile.

Tasakaalustatud areng kogu Euroopa Liidus

3 Varem „üldised laenud”.

Regionaalareng ELis
Laenude jagunemine sektorite kaupa (2006)

(miljonit)

Summa  %

Side 8 760 44

Energia 2 857 14

Tervishoid, haridus 2 4�6 12

Vesi, kanalisatsioon, jäätmemajandus 2 115 10

Linnaarendus 1 446 7

Tööstus 1 4�8 7

Muud teenused 1 169 6

Üksiklaenud kokku 20 220 100

Krediidiliinid� 6 500
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Tasakaalustatud areng kogu Euroopa Liidus

JASPERS:  
tehniline abi projektide  
koostamiseks

2006. aastal ühendas Euroopa Komis-
jon jõud Euroopa Investeerimispanga ja 
Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengu-
pangaga ning koostas algatuse JASPERS 
(ühisabi Euroopa piirkondlike projektide 
toetamiseks), et edendada ELi struktuuri-
fondidest abi taotlevate projektide koosta-
mist ning aidata liikmesriikidel kasutada 
Euroopa Liidu toetusi kiiremini ja tulemuslikumalt. 2007.–2013. aastal on piirkondadel või-
malik saada toetusi kokku 308 mld eurot.

JASPERSi raames osutatakse abisaajatele tehnilist abi tasuta. Selle teenuseid saab kasutada 
kõikides lähenemiseesmärgi alla kuuluvates ELi liikmesriikides kvaliteetprojektide koosta-
miseks, ent eelistatakse suuremaid projekte ja 12 uue liikmesriigi projekte. Projektide koosta-
mise abi antakse infrastruktuuriprojektidele, mille eesmärk on uuendada transpordivõrke, 
samuti keskkonnaprojektide ning energiatõhusust ja taastuvenergia kasutamist edendavate 
investeeringute jaoks. JASPERS toetab ka ühendveosüsteemide ja linnatranspordi paran-
damist.

JASPERSit rakendab meeskond, kuhu kuulub ligikaudu 20 eksperti ja abitöötajat EIP-st ja 
EBRD-st. Komisjoni rahalisel toetusel loodetakse 2007. aasta suveks palgata veel 32 inseneri 
ja ökonomisti. JASPERSit juhitakse EIP peakorterist Luxembourg’is ja kolmes piirkondlikus esin-
duses Varssavis, Viinis ja Bukarestis. 2006. aasta lõpus oli selle algatuse raames abi saanud  
juba üle 100 investeerimisprojekti ja programmi, mille investeeringumaksumus oli kokku 
25 mld eurot.

Teravam tähelepanu

Struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi 2007.–
201�. aasta programmitöö perioodiks on välja 
toodud kolm eesmärki:

➾  lähenemine: toetada majanduskasvu Euroopa 
Liidu vaeseimate piirkondade lähenemise saa-
vutamiseks;

➾  piirkondlik konkurentsivõime ja tööhõive: enne-
tada väljaspool lähenemispiirkondi majanduse 
muutusi konkurentsivõime suurendamisega 
ning toetada rohkemate ja paremate töökoh-
tade loomist;

➾  Euroopa territoriaalne koostöö: piiriülene, riiki-
devaheline ja piirkondadevaheline koostöö, et 
veelgi edendada ELi lõimumist.

EIP kohtub 
piirkondadega 
Brüsselis
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Tasakaalustatud areng kogu Euroopa Liidus

Selles uuendatud ühtekuuluvuspoliitikas toeta-
takse struktuurifondidest ja Ühtekuuluvusfon-
dist kõige rohkem lähenemist, kuna piirkondliku 
konkurentsivõime ja tööhõive-eesmärk tuginevad 
suures ulatuses Lissaboni tegevuskavale.

ELi uue raamistiku kajastamiseks asendab 
pank 2007. aastal oma tavapärase sotsiaalse ja 
majandusliku ühtekuuluvuse eesmärgi (varem 
„regionaalarenguks” nimetatud) nn lähenemisees-
märgiga. Väljaspool lähenemispiirkondi toetab EIP 
jätkuvalt järgmisi ELi poliitikaeesmärke: uuendus, 
keskkonnakaitse, üleeuroopalised võrgud, sääs-
tev, konkurentsivõimeline ja kindel energia ning 
VKEde toetamine.

EIP lähenemiseesmärki teenivad laenud hõlma-
vad kindlaksmääratud lähenemispiirkondi, samuti 
piirkondi, kus abi andmist järk-järgult alustatakse 
või lõpetatakse, kokku 11� piirkonda EL-27 riiki-
des, mille rahvaarv on 190 miljonit. Lähenemis-
eesmärk jääb panga põhisihiks ning lähiaastail 
on selle osakaal aastasest laenumahust hinnan-
guliselt 40%.
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Sellest ajast alates on EIP andnud selle algatuse 
alusel laene 45,7 mld eurot. 2006. aastal ulatus 
ELis uuendustegevuseks antud laenude maht 
10,4 mld euroni, s.o eelnenud aastaga sama tase, 
ning seetõttu on väga tõenäoline, et ületatakse 
panga eesmärk sõlmida jooksval aastakümnel 
laenulepinguid 50 mld euro ulatuses.

2000. aastast alates on ligi 70% toetust saanud 
investeeringutest koondunud ELi vaeseimatesse 
osadesse. 2006. aastal moodustasid uuenduspro-
jektid vaeseimates piirkondades 5,6 mld eurot 
ehk 59% EIP uuendustegevuse laenude mahust 
(2005. aastal oli see näitaja 8,8 mld eurot ehk 84%). 
Uuenduse rahastamine abistatavates piirkonda-
des aitab korvata selliste investeeringute rikkai-
matesse piirkondadesse koondumise tendentsi, 
suunates teadmisi mahajäänud piirkondadesse. 
Sel viisil kombineerib EIP Lissaboni tegevuskava 
oma poliitika muude prioriteetide, sotsiaalse ühte-
kuuluvuse ja lähenemisega.

Kolm ulatuslikku sektorit

Lissaboni tegevuskavas kavandatud Euroopa 
majanduse rajamiseks tehnoloogilisele ajakohas-
tamisele ning inimkapitali kujundamisele teed 
sillutav algatus „Innovatsioon 2010” keskendub 
kolmele investeeringuvaldkonnale:

➾    teadus-, arendus- ja uuendustegevus – avaliku ja 
erasektori investeeringud teadusuuringutesse, 
tippkeskuste ja akadeemiliste teaduskeskuste 
arendamine ning järgnevad investeeringud 
(tooted ja protsessid) erasektoris;

➾  haridus ja koolitus: ülikooliõpingute toetamine 
õpingutele ja elukestvale õppele juurdepääsu 
parandamise teel, teadusuuringute lõimimine 
kolmanda taseme hariduse projektidesse, 
aidates rahastada sellega seonduva IT-infra-
struktuuri uuendamist, digitaalset kirjaoskust 
ja e-õpet;

➾    tehnoloogialevik ning info- ja sidetehnoloogia 
areng, mis hõlmab tavavõrkude ja lairibaühen-
dusega mobiilsidevõrkude ja -tehnoloogiate 
käikulaskmist, sidevõrkude loomist erinevates 
sektorites (näiteks tervishoius ja transpordis) 
ning e-kaubanduse platvormide arendamist.

Panga haruettevõte Euroopa Investeerimisfond 
täidab Lissaboni strateegia elluviimisel samuti 
olulist osa, investeerides riskikapitalifondidesse, 
mis annavad VKEdele omakapitalivahendeid. 
2006. aastal sõlmis fond 688 mln euro väärtuses 
riskikapitalilepinguid, mille järel ulatusid tema 
kohustused aasta lõpuks kokku �,8 mld euroni, 
mis on investeeritud 244 fondi.

Teadus-, arendus- ja uuendustegevus

Teadus-, arendus- ja uuendustegevus (TAU) on 
olnud viimastel aastatel kõige olulisem tegevus-
valdkond, mille laenude maht oli 2006. aastal 
6,7 mld eurot ehk pool Saksamaal investeerita-
vatest rahalistest vahenditest. Ligikaudu 1,9 mld 
eurot läks Saksamaa autotööstusele. Selle vald-
konna projektid pakuvad pangale suurt huvi, 
kuna lisaks sellele, et need aitavad arendada ELi 
juhtivaid uue tehnoloogia valdkondi, toetavad 

Lissaboni tegevuskava kehtestamisega 2000. aastal seadis Euroopa Liit endale strateegilise 
eesmärgi luua konkurentsivõimeline, uuenduslik ja teadmistepõhine Euroopa majandus, 
mis suudab tagada  jätkusuutliku majanduskasvu rohkemate  ja paremate töökohtadega 
ning suurema sotsiaalse ühtekuuluvuse. 2000. aastal käivitas EIP Grupp algatuse „Innovat-
sioon  2010”,  mis  on  laenukanal  Lissaboni  tegevuskava  toetavate  investeeringute  rahas-
tamiseks.

Uuenduse toetamine
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need sageli ka muid ELi poliitikaeesmärke, nagu 
energiatõhusust ja süsihappegaasi heitkoguste 
vähendamist.

EIP rahastab teadus-, arendus- ja uuendustege-
vust nii avalikus kui erasektoris. Näiteks Poolas 
andis EIP rahandusministeeriumi kaudu 500 mln 
eurot laenu, et rahastada osa 2006. aasta eelarves 
teaduse ja tehnoloogia infrastruktuuri ja seadme-
tesse tehtavateks kapitaliinvesteeringuteks ette-
nähtud summadest, Poola Teadusteakadeemia ja 
riigi teadusülikoolide, akrediteeritud avalik-õigus-
like ülikoolide, ülikoolide tehnikakolledžite ning 
muude samalaadsete institutsioonide teadlaste 
jooksvaid palgakulusid, samuti teadlastele anta-
vaid uurimisstipendiume. Vastupidiselt EL-25 rii-
kides väljakujunenud tavale jääb Poolas valitsus 
peamiseks teadus- ja arendusvaldkonna inves-
toriks, kusjuures erasektori teadus- ja arendus-
tegevuse kulutuste osakaal on selle valdkonna 
kogukuludes viimastel aastatel vähenenud. Välis-
ettevõtted on asutanud Poolasse tootmistehaseid, 
ent nende teadus- ja arendustegevus kipub jääma 
välisriigis asuvasse emaettevõttesse. EIP laenude 
eesmärk on aidata riiki teadus- ja arenduskulu-
tuste negatiivse suundumuse muutmises, stabili-
seerides ja järkjärgult suurendades avaliku sektori 
teadus- ja arendustegevuse investeeringuid ees-

märgiga võimendada erasektori investeeringuid, 
parandades üldist teaduse infrastruktuuri.

Hispaanias rahastas pank Universitat de Barcelona 
ülikoolilinnaku teaduspargi laiendamist. Projekti 
eesmärk on anda täiendavaid vahendeid, mis on 
sobilikud biomeditsiiniettevõtetele ja bioteaduste 
uurimisinstituutidele. Teaduspargis on nii avaliku 
kui erasektori uurimisrühmad ning park pakub 
laias valikus tehnoloogilisi vahendeid.

Teiste riikide ülikoolidest on Mainzi, Kaiserslau-
terni, Tübingeni ja Freiburgi ülikoolid, mis on kõik 
Saksa tippteadusülikoolid, saanud ligi 900 mln 
eurot investeerimiseks peamiselt alusuuringu-
tesse ja tänapäevastesse uurimisvahenditesse.

Haridus ja koolitus

EIP on andnud üle 1,9 mld euro väärtuses laene 
mitmesugustele inimkapitaliinvesteeringutele 
alates koolide ja ülikoolide ehitamisest või reno-
veerimisest kuni tegelike koolitusprogrammideni. 
Näiteks Veneetsia ülikoolis rahastas pank 25 mil-
joni euro suuruse laenuga õppevahendite ajako-
hastamist. Veneetsia ülikool on tuntud teatavate 

Uuenduse toetamine



Tegevusaruanne 2006 19 EIP Grupp

Sarajevo
Belgrade

Niksic

^

‘

Zagreb
Ljubljana

Budapest

BratislavaWienMünchen

Roma

Tiranë

Sofia

Skopje Istanbul

Athinai

Bucuresti

Nicosia

Ankara

Barcelona

Madrid

Lyon

Lisboa

Porto

Paris

London

Cork

Dublin

Belfast

Edinburgh

Bruxelles

Amsterdam Berlin

Frankfurt

Hamburg

København

Praha

Warszawa

Oslo
Stockholm

Helsinki St Petersburg

Tallinn

Riga

Vilnius

Minsk

Moskva

Kiyev

Kishinev
Odessa

Luxembourg

Islas Canarias

Milano

9 7 9

2 1 1

1

3

1

7 10

2

1 2

12

7 17 46

2 2

1

1

1

1

4

1 8 10

2 4 8

2 1 3
1

2 5 10

2 1

1

2

2

4 1 6

3

1 4 2

18

3

10 12

3

5 14

1

8

2 1

1 1

GUYANA

Sõlmitud laenulepingud: Algatus „Innovatsioon 2010”
(2000–2006)

15 000

10 000

5 000

0

20 000

10 �49
11 590

2� 02�

IST

Haridus/koolitus

T&A

Projektide arv

25 000

(miljonit) EIP laenuandmine i2i raames
2000–2006

Uuenduse toetamine



Tegevusaruanne 200620EIP Grupp

humanitaarainete poolest. Selle ülikooli majan-
dus-, võõrkeelte, kirjandus- ja filosoofiateadus-
kondi peetakse Itaalia parimateks. Ühtlasi aitab 
projekt kaasa Veneetsia linna maailmapärandi 
säilitamisele, kuna mitmed ajaloolised ehitised ja 
piirkonnad renoveeritakse ja remonditakse.

Saksamaa ülikoolides rahastas EIP alusuuringuid. 
Saksamaal seadis EIP sisse ka 200 mln euro suu-
ruse krediidiliini KfW pangas Saksamaa valitsuse 
korraldatud ja KfW läbiviidava oskustööliste kut-
seharidus- ja ettevõtlusprogrammi väikelaenude 
osa rahastamiseks. Eesmärk on anda osalejatele 
teadmisi ja oskusi eelkõige juhtimises, raamatu-
pidamises ja õiguses ning ettevõtlusega alusta-
miseks või oma valdkonnas suurema vastutusega 
ametikohale asumiseks vajalikke kõrgetasemelisi 
kutseoskusi. Programm on osa Saksamaa haridus-
süsteemist, mis toetab inimeste mitteakadeemilist 
elukestvat õpet. Sellel on oluline roll kõrge kvali-
fikatsiooniga tööjõu tagamises kogu tootmis- ja 
teenusteahelas, võimaldades tööjõu paindlikkust 
ning järkjärgulist ja kumulatiivset uuendust.

Ka tervishoiusektor, mis on vahel seotud hariduse 
ja koolitusega, täidab inimkapitali kujundamisel 
mõistagi olulist rolli. Seepärast on EIP rahasta-
nud ka haiglate ajakohastamist ja uuendamist, 
nt Prantsusmaa Arras’e haigla Pas-de-Calais’s ja 
haiglad Marseille’s ja Nice’is, samuti Rotterdami 
ülikoolihaigla Madalmaades ning Royal London 
ja Barts’i haiglad Ühendkuningriigis.

Info- ja sidetehnoloogiavõrgud

Investeeringuid nendesse võrkudesse toetati 
EIP laenudega kokku üle 1,� mld euro ulatu-
ses. Need võrgud on olulised uuenduse levikuks 
ning andmete ühiskasutuseks. Olulise tähtsu-
sega on lairibaühendusega juurdepääsuvõrkude 
käikulaskmine. Pank andis 160 mln eurot laenu 
Telecom Italiale lairibatehnoloogia investeerin-
guteks Prantsusmaal. Projekt on osa selle teostaja 

strateegiast töötada välja konkurentsivõimelisi 
projekte valitud uutel turgudel Saksamaal, Madal-
maades ja Prantsusmaal.

Prahas rahastas pank Deutsche Post’i uut infotee-
nustekeskust, mis hõlmab ettevõtte postipaki-, 
kiirsaadetiste-, posti- ja logistikatoimingud. Uus 
keskus loob Deutsche Post World Net’ile ühtse  
IT-platvormi. Ettevõtte teenused tuginevad suures 
osas konkurentsieelisele tõhusas protsessitehno-
loogias, mida muudetakse tõhusamaks juhtiva 
uue tehnoloogia rakendamisega.

Panga laenud info- ja sidetehnoloogiavaldkonnas 
hõlmavad ka audiovisuaalprojekte. EIP toetuse 
eesmärk on tugevdada selle valdkonna rahvusva-
helist konkurentsivõimet. Tavaliselt keskenduvad 
audiovisuaalsektori laenud riskijagamiskredii-
dile, mille andmine korraldatakse spetsialisee-
runud finantsasutuste kaudu. Samuti laenas EIP 
2006. aastal 75 mln eurot BBC Worldwide’ile inves-
teeringuteks BBC uude audiovisuaalprogrammi 
ajavahemikus 2006–2008. Uued saated on pea-
miselt dokumentaalfilmid, loodus- ja meelelahu-
tussaated.

Riskijagamislaenud

Uuendussektor on eriline selle poolest, et see töö-
tab sageli uutel tehnoloogiatel, kus see on teeraja-
jaks. Selle tulemusel ei saa investeeringuid sageli 
toetada tavalaenudega, vaid nende jaoks on vaja 
riskijagamiseks mõeldud finantstooteid.

Sellist asjade käiku arvestades on EIP loonud 
struktureeritud rahastamisvahendi, mis võimal-
dab toetada investeerimisjärgust madalama 
krediidireitinguga prioriteetseid projekte ja pro-
jektiteostajaid vastavate kõrgemate krediidi-
riskide tagamisega, pannes selleks kõrvale osa 
panga ülejäägist. Rahastamisvahend ei ole mõel-
dud üksnes uuendustegevusele, vaid seda saab 
kasutada ka muudes valdkondades. 2006. aastal 

Uuenduse toetamine
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kiitis juhatajate nõukogu heaks eraldiste kasvu 
750 mln eurolt 1250 mln eurole ning otsustas 
ühtlasi kehtestada struktureeritud rahastamis-
vahendi tulevaste kapitalieraldiste ülempiiriks 
�750 mln eurot.

Osa struktureeritud rahastamisvahendist suu-
natakse uuele Euroopa Komisjoni osalusega 
riskijagamiskavale, s.o riskijagamisrahastusse. 
Komisjon suunab osa seitsmendas teadus- 
uuringute raamprogrammis ettenähtud vahen-
deid krediidiriski tagamiseks. Alates 2007. aas-
tast parandab riskijagamisrahastu eraettevõtete 
ja avalik-õiguslike organisatsioonide juurdepääsu 
laenukapitalile, pakkudes täiendavaid finantstoo-
teid, nagu tingimuslikud ehk allutatud laenud, 
vaherahastamine, tuletisinstrumendid, kaudsed 
ja aktsiakapitali laiendamise vormis instrumendid. 
Riskijagamisrahastu nõuab palju ressursse perso-
nali näol, ent toodab lisandväärtust ning sobib 
ideaalselt Lissaboni tegevuskava edendamiseks.

Tulemused arvudes

(eurodes)

2006 2005 2000–2006

Teadus-, arendus- ja uuendustegevus 6,7 mld 6,2 mld 2� mld

Haridus/koolitus 1,9 mld 2,� mld 11,1 mld

Info- ja sidevõrgud 1,� mld 1,9 mld 9.,9 mld

i2i ELis kokku 10,4 mld 10,7 mld 44,8 mld4

4 Sisaldab 300 mln eurot Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni (CERN) laboritele Šveitsis.

Uuenduse toetamine
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Otselaenud keskkonnainvesteeringute projekti-
desse ulatusid 2006. aastal 10,9 mld euroni, mis 
on 24% kõigist antud laenudest. Keskkonnainves-
teeringuid saab rahastada ka krediidiliinide kaudu. 
Itaalias sai Dexia Crediop 50 mln euro suuruse kre-
diidiliini spetsiaalselt väikeste keskkonnainvestee-
ringute kavade jaoks ning Saksamaal sai Helaba 
(Landesbank Hessen-Thüringen) 151 mln euro 

ning BayernLB �00 mln euro suuruse krediidiliini 
väikesemahuliste uuendus-, keskkonna- ja tervis-
hoiuprojektide rahastamiseks.

Kliimamuutusega võitlemine

Arvestades kliimamuutuse tempo ja tõsiduse 
kasvu 2006. aastal, on kliimamuutuse küsimused 
keskkonnakavas jätkuvalt kõige olulisemad. Juhin-
dudes Kyoto protokollist, mille eesmärk on vähen-
dada aastateks 2008–2012 kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 8% võrra, võrreldes 1990. aasta tase-
metega, anti 2,� mld eurot laene investeerimiseks 
taastuvenergiasse ja energiatõhususse.

Näiteks Hispaanias toetas EIP 70 mln euro suuruse 
laenuga investeeringut esimesse suuremastaabi-
lisse tööstuslikku päikeseenergia soojuselektri-
jaama Euroopa Liidus. See jaam asub umbes 

Keskkonna jätkusuutlikkus

EIP tegevus seoses keskkonna jätkusuutlikkusega hõlmab kõiki keskkonnaküsimusi, sh klii-
mamuutust, looduse ja puutumatu loomastiku kaitset, tervishoidu, loodusvarasid ja jäät-
memajandust ning ka linnakeskkonna elukvaliteedi parandamist.

Keskkond ja elukvaliteet
Üksiklaenud aastal 2006

(miljonit eurot)

Kokku

Kliimamuutus 2 158,7

Keskkond ja tervishoid 2 ��4,5

Linnakeskkond 4 058,1

Loodus, bioloogiline mitmekesisus ja loodusvarad 47�,8

Loodusvarad ja jäätmemajandus 624,4

Üksiklaenud kokku 9 650,0

Keskkond ja elukvaliteet
Üksiklaenud 2002–2006: 52,9 mld eurot
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60 km kaugusel Granadast Sierra Nevada põhja-
osa laias orus, mis on suure päikesekiirgustaseme 
tõttu ideaalne paik. Andasoli elektrijaam katsetab 
samuti uut kõrgtemperatuuri soojussalvestus-
süsteemi, et suurendada igapäevast elektriener-
gia tootmist üle 12 tunni tasemele talvel ja kuni  

20 tunnini suvel. Päikeseenergia elektrigeneraa-
torid asendavad fossiilkütusel töötavad jaamad 
ning aitavad seega võidelda kliimamuutuse vastu.  
Loodetakse, et see jaam on eeskujuks, mis aitab 
kaasa päikeseenergia kontsentreerimise uue 
põlvkonna tehnoloogia kasutamise levikule ELis.  

EIP keskkonnaprofiil

EIP laenutegevus mõjutab elukvaliteeti, ent seda teeb ka pank kui selline ise: tema kontorid ja 
töötajad. See ongi panga keskkonnaprofiil.

EIP töötab pidevalt selle nimel, et parandada kesk-
konnaalaseid tulemusnäitajaid oma hoonete ja 
kontorite majapidamises. Peamised tegevusvald-
konnad on energiatõhususe parandamine, jäät-
mete kogumine ja ringlussevõtt ning järkjärguline 
keskkonnahoidliku hanketegevuse juurutamine 
tervikliku keskkonnajuhtimissüsteemi osana.

Panga uus hoone, mida ehitatakse Luxembourg’is 
peakontori kõrvale, on andnud võimaluse käsit-
leda keskkonnaküsimusi juba eos. Eesmärk on 
viia büroohoone ehitamisest ja tööst tulenev nega-
tiivne keskkonnamõju miinimumini, soodustades 
samas tingimusi, mis tagavad hoone asukate heaolu. Uute hoonete keskkonnamõju on arvesse 
võetud juba projekteerimisel. Üks küsimusi oli ratsionaalne energiakasutus – valitud tehnoloo-
giad aitavad vähendada energiatarbimist üle 50% võrreldes tavaliste büroohoonetega.

EIP uus hoone, mis peaks valmima 2008. aasta alguses, on esimene ehitiste keskkonnasääst-
likkuse hindamise meetodil (BREEAM) sertifitseeritud ehitusprojekt Euroopa mandril ja sai 
selle nõuete kohaselt hindeks „väga hea”.

Keskkonna jätkusuutlikkus
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EIP laen võitis aasta parima taastuvenergia rahas-
tamistehingu eest projektirahastamistehingu 
auhinna (Project Finance Deal Award).

Samal ajal on jätkunud ELi kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteemi areng. 
Selle süsteemi raames on ligi 12 000 tööstusele 
ELis kehtestatud süsinikdioksiidi heitkoguste piir-
määrad ning nad saavad oma sellealaste õiguslike 
kohustuste täitmiseks vastavaid lube osta ja müüa. 
EIP-l on aktiivne roll ka süsinikuturu arengus. Ta 
on loonud kaks süsihappegaasi saastekvootidega 

kauplemise fondi ning osaleb nende juhtimises; 
üks nendest fondidest on loodud koostöös EBRD-
ga ja teine Maailmapangaga ning mõlemad hak-
kasid tööle 2006. aasta lõpus.

EBRD-EIP mitmepoolne süsihappegaasi saaste-
kvootide fond (MCCF), millel on kohustusi 165 mln 
euro ulatuses kuuelt liikmesriigilt ja kuuelt  
energiaettevõttelt, peaks oluliselt suurendama 
süsihappegaasi saastekvootide kehtestamist kõi-
kides riikides Kesk-Euroopast Kesk-Aasiani. Sellel 
piirkonnal on tohutu potentsiaal kasvuhoonegaa-

Linnakeskkond ja JESSICA

Linnakeskkonna kaitse on saanud Euroopa tegevuse üheks põhieesmärgiks. Euroopa Liidu, 
riikide, piirkondade ja kohalike omavalitsuste poliitikud on üha enam teadlikud piirkondade 
mahajäetuse ja sotsiaalse tõrjutuse mõjudest linnapiirkondade elukvaliteedile ja majandus-
tulemustele. EIP laenustrateegia kajastab ELi poliitikat ning edendab linnastute arendamist, 
et ära hoida laialivalgumist, vähendades nõudlust väljaspool asuvate piirkondade vabade 
maatükkide arendamise järele. Linnaasustuse kokkukoondamine on ka energiatõhusam, 
vähendades vajadust autoga sõita ning lihtsustades linnatranspordi kasutamist. EIP on huvi-
tatud ka vanalinnade rikkalikust kultuuri- ja arhitektuuripärandist, mis on väärtuslik ressurss  
linnapiirkondade noorendamisel. 2006. aastal laenas EIP 4,1 mld eurot linnauuenduste ja  
transpordi jaoks Euroopa Liidus.

Poolas Sileesia vojevoodkonna põhjaosas 
asuv Częstochowa on väike 250 000 ela-
nikuga linn, ent seal asub ka XIV sajan-
dist pärinev Jasna Góra klooster, mis on  
üks kuulsamaid kristlaste palverännaku- 
sihte ja mida külastab aastas üle nelja 
miljoni inimese. Sellest tuleneb ebapro-
portsionaalne nõudlus linnainfrastruk-
tuuri järele. Külastajad on kohaliku 
majanduse jaoks väga olulised, sellepä-
rast andis EIP 2006. aastal 29 mln eurot 
laenu linnainfrastruktuuri ja munitsipaal-
teenuste täiustamiseks.

Keskkonna jätkusuutlikkus
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Paljudel Euroopa linnadel on linnaarenduskavad, kus on kindlaks tehtud füüsiliselt unarusse 
jäetud ning üldisema sotsiaalse ja majandusliku puuduse ilmingutega alad, mis nõuavad erilist 
tähelepanu. Näiteks Prantsusmaal hakkas EIP 2006. aastal partneriks 500 mln euro suuruses 
riiklikus linna-ja ühiskonnataastuskavas, et toetada kohalike omavalitsuste investeeringuid 
200 olulises linnapiirkonnas kogu riigis.

Investeeringud jätkusuutlikku linnaühistransporti käivad käsikäes linnauuendusega ning 
aitavad kaasa linnakeskkonna arengule, soodustades isikliku auto kasutamisest loobumist. 
Näiteks Rumeenias andis EIP 63 mln eurot laenu Bukaresti metroo laiendamiseks ja ajakohas-
tamiseks. Laen täiendab varem samaks otstarbeks 215 mln euro ulatuses antud laene. His-
paanias Valencias rahastas pank vanade diiselrongidega töötava iganenud linnalähiraudtee 
asendamist uue metroolaiendusega, mis suundub sama marsruuti pidi, ent mille võimsus ja 
teenindussagedus on suurem.

2006. aastal valmistati ette JESSICA (Euroopa ühine toetus linnapiirkondade jätkusuutlikele 
investeeringutele), mis on Euroopa Komisjoni uus poliitiline algatus, mida EIP toetab linna-
uuenduste edendamiseks piirkondades, mis saavad 2007.–2013. eelarveperioodil toetust ELi 
struktuurifondidest (Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond). Seda algatust 
toetab samuti Euroopa Nõukogu Arengupank ning osaleda võivad ka teised rahvusvahelised 
finantsasutused ühes kommertspankade ja erasektoriga.

JESSICA eesmärk on anda uute finantstoodete abil täiendav tõuge linnauuendusteks. Selles 
tehakse vahemakseid struktuurifondidest investeerimiseks linnaarengufondidesse korduv- ja 
taaskasutatavate finantsmehhanismide kaudu, peamiselt omakapitali, tagatiste ja allutatud 
laenude kaudu. Taaskasutatavaid vahendeid võib uuesti investeerida linnaprojektidesse ja toe-
tustena kasutada. Linnaarengufondide ühine joon on äriline lähenemisviis, kuna eeldatakse 
vähemalt investeeringu tasa teenimist, ning asjaolu, et investeerida tuleb tulutoovatesse pro-
jektidesse selgelt määratletud integreeritud linnauuendus- ja linnaarenduskavade raames. 
Liikmesriigid võivad nimetada EIP fondijuhiks. Kui nad seda teevad, muutub EIP laenudega 
kaasrahastamine lihtsamaks ning panga erialased teadmised ja kogemused linnauuenduste 
vallas on pidevalt käepärast.

JESSICA eeliseks on, et see:

➾   kogub täiendavaid laenuvahendeid avaliku ja erasektori partnerlustele ja muudele piirkon-
dade linnaarendusprojektidele;

➾   pakub finants- ja juhtimisalaseid teadmisi spetsialiseerunud institutsioonidelt, nagu EIP 
ja Euroopa Nõukogu Arengupank;

➾   loob tugevamaid stiimuleid projektide edukaks rakendamiseks abisaajate poolt, kom-
bineerides toetusi laenude ja muude rahastamisvahenditega;

➾   tagab pikaajalise jätkusuutlikkuse tulenevalt Euroopa Regionaalarengu Fondi käibefon-
dile iseloomulikest omadustest ning Euroopa Sotsiaalfondi maksetest fondidesse, mis on 
spetsialiseerunud linnaarengusse investeerimisele.

Keskkonna jätkusuutlikkus
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side heitkoguste tulusaks vähendamiseks energia-
tõhususe arendamise kaudu, mida nii EIP kui EBRD 
on valmis rahastama. Sellise investeeringuga kaas-
nevad vahetatavad süsihappegaasi saastekvoodid 
ning MCCFiga ühinedes saavad riigid (kes peavad 
olema EBRD või EIP aktsionärid) ja ettevõtted osta 
süsihappegaasi saastekvoote, mis on kehtestatud 
asjaomases piirkonnas EIP või EBRD rahastatud 
projektidele. Samas vaimus on Maailmapank ja EIP 
loonud Euroopa süsihappegaasi saastekvootide 
fondi (CFE), mille kaudu saaksid ELi liikmesriigid 
ja ettevõtted omandada süsihappegaasi saaste-
kvoote ning mis toimiks nende kvootidega kauple-
mise kohana Maailmapanga või EIP koostatud ja 
rahastatud projektide jaoks. Esimene sissemakse 
CFEsse oli 50 mln eurot.

EIP, EBRD ja Maailmapanga süsihappegaasi saas-
tekvootide valdkonda kaasamise üks eeliseid 
on otsene juurdepääs nende enda projektidele, 
millest paljudel on potentsiaal tekitada saaste-
kvootide ülejääki. Kõigil kolmel institutsioonil on 
projektide asukohariikidega ja projektidega seo-
tud isikutega väljakujunenud suhted, mis on loo-
dud aastate jooksul nende projektide toetamise 
käigus. Nende algatuste edendamiseks saab EIP 
anda tehnilist abi, mis makstakse eriotstarbel loo-
dud kliimamuutuse tehnilise abi rahastust, millest 
antakse rahalisi vahendeid süsihappegaasi saas-
tekvootide ülejääki tekitavate investeerimispro-
jektide arendamiseks. See rahastu hakkas täielikult 
toimima 2006. aastal.

Veeprojektid

Veevarude majandamine on Euroopa Liidu kesk-
konna-, regionaal- ja arengupoliitika keskne 
teema. Viimase kümne aasta jooksul on ELis inves-
teeringuid tinginud peamiselt keskkonnanor-
mide karmistamine, eelkõige ELi direktiividega, 
mis käsitlevad heitveekogumist ja -puhastamist, 
joogivee ja suplusvee kvaliteeti. Tulevikus on pea-
mine investeeringuid ajendav dokument veepo-

liitika raamdirektiiv, mis edendab varude säästvat 
majandamist jõgikondade tervikmajandamise 
kaudu. Eesmärk on saavutada 2015. aastaks kõigi 
ELi veekogude hea ökoloogiline seisund.

Enamik rahastatud projekte sisaldab olemasole-
vate varustus-, kogumis- ja puhastusvõrkude 
ajakohastamist ja laiendamist laiaulatusliku riik-
liku, piirkondliku või kohaliku kapitalikulude 
programmi osana. Seetõttu sai Águas de Portu-
gal 2006. aastal 420 mln eurot investeeringuteks 
piirkondlikesse elukondlike ettevõtete kont-
sessioonidesse suuremahuliseks veevarustu-
seks ning heitveekogumiseks ja -puhastamiseks 
kogu Portugalis. Investeeringutest saab kasu ligi 
viis miljonit Portugali elanikku, mis on peaaegu 
pool Portugali elanikkonnast. Keskne eesmärk 
on vähendada ohte rahvatervisele, parandades 
veevarude, näiteks põhjavee, jõgede ja ranniku-
vete kvaliteeti, vähendades samas joogivee tar-
nekulusid ja suurendades pinnavee potentsiaali 
vabaajategevuseks.

Üksnes keskkonnaohutud projektid

EIP kui Euroopa institutsioon vastutab selle eest, 
et kõik tema Euroopas rahastatavad projektid on 
kooskõlas ELi keskkonnapoliitika, -põhimõtete ja 
-normidega. Liikmesriikides ja kandidaatriikides 
kontrollib EIP vastavust asjaomastele ELi ja riigi 
keskkonnaõigusaktidele, eelkõige ELi direktiivile 
keskkonnamõju hindamise kohta ning tööstus-
saastet, vee- ja jäätmemajandust, õhu- ja pin-
nasereostust, töötervishoidu ja -ohutust ning 
looduskaitset käsitlevatele ELi direktiividele.

Väljaspool Euroopat kohustub pank samuti jär-
gima võimalikult kõrgeimaid standardeid, võt-
tes nõuetekohaselt arvesse kohalikke tingimusi. 
Mõnel juhul võib ELi keskkonnastandardite täie-
lik kohaldamine osutuda majanduslikel või juhti-
mispõhjustel liiga keeruliseks, ent seda tuleks teha 
hilisemas järgus.

Keskkonna jätkusuutlikkus
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Pank tegi selle poliitika kohta avaliku avalduse, 
andes 2006. aastal välja Euroopa keskkonnapõhi-
mõtted (European Principles for the Environment). 
Need ELi keskkonnaalast lähenemisviisi jõusta-
vad põhimõtted on EIP ulatuslike volituste avalik 
kinnitus keskkonnajuhtimisvaldkonnas. Euroopa 
keskkonnapõhimõtted on vastu võtnud veel neli 
mitmepoolset rahastamisasutust: Euroopa Nõu-
kogu Arengupank, EBRD, Põhjamaade Inves-
teerimispank (NIB) ja Põhjamaade Keskkonna 
Finantseerimise Korporatsioon. Seega võimal-
davad Euroopa keskkonnapõhimõtted, mida 
Euroopa Komisjon kindlalt toetab, institutsioonide 
keskkonnategevust suuremal määral ühtlustada, 
tagades tervikliku ja nähtava mehhanismi pro-
jektiteostajate kaasamiseks keskkonnaküsimuste 
lahendamisse.

Sotsiaalne hindamine

Tavapäraselt on EIP kasutanud „keskkonna” mõis-
tet laias määratluses, mis hõlmab mitmeid seon-
duvaid sotsiaalküsimusi. Neile küsimustele pöörati 
2006. aastal pidevalt tähelepanu, kuna sotsiaalne 
hindamine on muutumas oluliseks huvivaldkon-
naks, eriti väljaspool Euroopa Liitu asuvate pro-
jektide puhul.

Pank järgib sotsiaalsete probleemide leevenda-
misel kehtivaid häid tavasid, mille on välja tööta-
nud rahvusvahelised finantsasutused sotsiaalseks 
hindamiseks arengumaades. Panga lähenemis-
viis põhineb võimalike kahjustavate sotsiaalsete 
mõjude kindlaksmääramisel ning vastavatel lee-
vendus- ja hüvitusmeetmetel. Investeeringuana-
lüüsis uuritakse alati märkimisväärseid mõjusid 
tulude jagunemisele ja investeeringu tõenäolist 
mõju vaesuse leevendamisele. See hõlmab ka töö-
normide, töötervishoiu ja -ohutuse, ümberasumis-
küsimuste ning põliselanikele ja kultuuripärandile 
kaasnevate mõjude hindamist. Uuritakse ka sidus-
rühmade osalemist ja nendega konsulteerimist 
ning muid juhtimisküsimusi. Sel viisil on võimalik 
saada täielik ülevaade sotsiaalsetest võimalustest, 
mida EIP rahastatud projektid võivad anda koha-
likele kogukondadele ja neid ümbritsevale ühis-
konnale laiemalt.

2006. aastast alates on Euroopa Investeerimis-
panga tegevust jätkusuutliku keskkonna toetami-
sel kirjeldatud põhjalikumalt panga iga-aastases 
ettevõtte vastutuse aruandes, mida on võimalik 
tellida.

Keskkonna jätkusuutlikkus
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Üleeuroopaliste võrkude (TENid) arendamine on 
võtmetegur siseturu rajamisel ning majandus-
liku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamisel. 
EIP on juhtiv pikaajaliste infrastruktuurilaenude 
andja ELis ning üleeuroopaliste transpordiinfra-
struktuurivõrkude rahastamine on üks panga 
põhitegevusi.

Üleeuroopalised võrgud said ELi prioriteetseks 
eesmärgiks 199�. aastal ning sellest ajast alates 
on pank toetanud neid laenudega 77 mld euro 
ulatuses. Üleeuroopalised võrgud koos teadus-, 
arendus- ja uuendustegevusega on ka Euroopa 
majanduskasvu 200�. aasta tegevuskava kesk-
mes. Selle Euroopa pikaajalise kasvupotentsiaali 
suurendamise eesmärgil tehtud algatuse raames 
on kindlaks määratud �0 prioriteetset transpor-
diprojekti, millest EIP toetab praegu 21 projekti. 
Pank on samuti kohustunud andma üleeuroopa-
listele võrkudele ajavahemikul 2004–201� laene 
75 mld eurot.

Üleeuroopalised võrgud aastal 2006

2006. aastal ulatusid EIP laenud üleeuroopalis-
tele transpordivõrkudele EL-25 riikides kokku  
7,� mld euroni, millest �,2 mld eurot (4�%) läks 
maanteeprojektidele, 2,8 mld eurot (�8%) raud-
teele, mis on ELi ja EIP jaoks prioriteetne trans-
pordiliik, ning ülejäänud osa sadamatele ja 
lennujaamadele.

Üleeuroopalistele võrkudele antud EIP laenudes 
oli oluline osa Hispaanial ja Portugalil. 2006. aas-
tal ulatusid üleeuroopalistele võrkudele antavad 
laenud nendes riikides �,171 mld euroni, millest 
tervelt 2,9 mld eurot anti Hispaaniale ja 1,1 mld 
eurot prioriteetsetele üleeuroopalistele võrku-
dele. Hispaanias toetati Madrid-Barcelona-Fi- 
gueres ja Córdoba-Málaga kiirrongiraudteede 
ning Portugalis Linha do Norte ehitamist. Baski-
maal rahastas pank magistraalteede infrastruk-
tuuri uuendamist.

  
5  Selles osas käsitletakse üleeuroopalisi 

transpordivõrke. Üleeuroopalisi ener-
giavõrke käsitletakse osas „Säästev, 
konkurentsivõimeline ja kindel ener-
gia”, mis seati 2006. aastal EIP omaette 
poliitikaeesmärgiks.

Energia- ja transpordisektoreid nimetatakse sageli tänapäeva tööstusühiskonna arteriteks 
ning nende tõhus toimimine on eluliselt tähtis Euroopa tervise ja elujõu tagamiseks. Ener-
gia ja transport on teineteisest sõltuvad, kuna transport vajab energiat ja energiavarustus 
sõltub suures osas transpordiühendustest5.

Üleeuroopalised võrgud 
2002–2006: 36 mld eurot
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Poolas andis pank �00 mln eurot laenu riigi lää-
neosas asuva kolme kiirtee lõikude ehitamiseks 
või remondiks, et parandada transpordiühendusi 
ja ligipääsu teistele ELi liikmesriikidele: A1 kiirtee 
lõik, mis ühendab Katowicet ja selle linnaosi Tšehhi 
piiriga, A4 kiirtee lõik, mis ühendab Katowicet 
Saksa piiriga, ning A6 kiirtee lõik Szczecini lähe-
dal, mis tagab ühenduse Saksa piirini ja sealt 
edasi Berliini.

Prantsusmaal on EIP kaasatud mitmesse kiirraud-
tee investeeringusse: TGV Atlantique, TGV Nord 
Europe, TGV Méditerranée ja TGV Est. 2006. aastal 
toetas pank Dijoni ja Saksa piiri vahelise uue kiir-
raudteeliini LGV Rhin-Rhône’i idasuuna esimese 
osa ehitamist. Uus liin täidab lünga prioriteetses 
üleeuroopaliste raudteevõrkude projektis, mil-
lega edendatakse rongiliiklust teljel Lyon/Genf-
Duisburg-Antwerpen/Rotterdam. Kuna projekti 
esimene etapp parandab ligipääsu piirkonnale, 
mis saab toetust struktuurifondidest, on sellel ka 
positiivne mõju regionaalarengule. Laenu oluline 
joon, mis rõhutab EIP vahendite rahalist lisand-
väärtust, on asjaolu, et 150 mln euro suurune laen 
anti kuni 50 aastaks.

2006. aastal rahastati üleeuroopalistesse võrku-
desse kuuluvaid lennujaamu, lennujuhtimiskes-
kusi ja sadamaid Austrias, Itaalias, Madalmaades, 
Saksamaal, Hispaanias ja Kreekas, kokku 1,� mld 
euro ulatuses.

7�8 mln eurot anti projektidele, mida teostatakse 
peamiste transporditeede läheduses naaberriiki-
des. Pank andis 210 mln eurot laenu Horvaatias 
Rijeka-Zagrebi kiirtee viimase lõigu ehitami-
seks, mis asub üleeuroopalises transpordikorido-
ris Ungari piirist läbi Horvaatia Sloveenia piirini. 
112 mln eurot anti Norrale E-18 kiirtee neljarea-
lise lõigu ehitamiseks, mis on jätkuks Põhjamaade 
kolmnurgaks nimetatud prioriteetsele üleeuroo-
paliste transpordivõrkude projektile, mis ühen-
dab Norrat, Rootsit, Soomet ja Taanit üksteisega 
ja teiste Euroopa Liidu riikidega.

Rahastamine ja ekspertteadmised

Üleeuroopalistele võrkudele antud EIP laenude 
järelhinnangus6, mille koostas panga sõltumatu 
tehingute hindamise osakond ja mis avaldati 
2006. aastal, järeldati, et panga peamine tugev 
külg seisneb selles, et ta annab rahalisi vahendeid 
(sageli väga suures mahus) vastavalt laenusaaja 
vajadustele ja konkurentsivõimelistel tingimustel. 
Pank on aga andnud lisaks olulise mitterahalise 
panuse. EIP-l on kogemused ja ekspertteadmi-
sed ning tema osalemine projektide koostamise 
varases järgus võimaldab sõlmida õigeaegseid 
kokkuleppeid osalejate, projekti ülesehituse ja 
finantsstruktuuri kohta.

EIP-l on oluline roll erainvesteeringute kaasami-
sel üleeuroopalistesse võrkudesse ning ta on osa-
lenud avaliku ja erasektori partnerlustes alates 
1980ndate lõpust, kui Ühendkuningriigis töötati 
välja esimene selline partnerlus. EIP on üks suure-
maid avaliku ja erasektori partnerluste rahastajaid 
ja tema laenuportfelli maht üle 100 partnerluse 
ning 20 miljardi euro. Austria ametiasutuste taotlu-

Üleeuroopalised  transpordivõrgud
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sel osales EIP 2006. aastal esimeses Austria avaliku 
ja erasektori partnerluses valminud kiirteeprojektis 
(ühtlasi üleeuroopaliste võrkude projektis). Pank 
andis �50 mln eurot laenu Viini kirdeosas põhja 
kiirtee A5 (Northern Motorway) lõunaosa lõigu 
ning Viini põhjaosa perimeetri kiirtee (Northern 
Perimeter Expressway) ja välimise ringtee kiirtee 
(Outer Ring Expressway) lõikude kavandamiseks, 
ehitamiseks ja käikulaskmiseks. Investeeringud on 
suunatud veel ühele prioriteetsele üleeuroopali-
sele võrgule – Gdansk-Katowice-Zilina/Brno-Viin 
projektile. Projekt on kavandatud kontsessioonina, 
mis põhineb kasutusmaksudel ja nn virtuaalsetel 
teemaksudel tähtajaga �� aastat. EIP osalus selles 
avaliku ja erasektori partnerluse projektide lipulae-
vas on märkimisväärselt parandanud laenusaaja 
jaoks tingimusi, millega kaasneb ka madalam mak-
sumus avalikule sektorile.

Mõnede üleeuroopaliste transpordivõrkudega 
seotud krediidiriski käsitlemiseks saab EIP kasu-
tada oma struktureeritud rahastamisvahendit, 
mis võimaldab tal anda laenu ka projektidele, 
mis on investeerimisjärgust madalama krediidi-
reitinguga. Alates 2007. aastast võetakse samuti 
kasutusele struktureeritud rahastamisvahendi 
reservidest ja ELi eelarvevahenditest rahastatav 
üleeuroopaliste transpordivõrkude laenutagatis-
vahend, mis toimib püsikrediidina, et katta vähese 
liikluse tõttu tulude puudujäägi riski algusperioo-
dil. Lisaks eeldatakse, et JASPERSi7 kaudu antav 
tehniline abi mõjutab oluliselt üleeuroopaliste 
transpordivõrkude arendamist ja rakendamist.

6  Hinnang („Evaluation of Cross-Border 
TEN Projects”) on kättesaadav EIP 
kodulehel www.eib.org.

7  Vt osa „Tasakaalustatud areng kogu 
Euroopa Liidus”.

Üleeuroopalised  transpordivõrgud
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Krediidiliinid: EIP meetod VKEdeni 
jõudmiseks
 

EIP meetod väikeste ja keskmise suurusega ette-
võtete toetamiseks on pakkuda vahendajapan-
kadele atraktiivseid vahendeid, mida nad saavad 
seejärel kasutada VKEde investeeringute rahas-
tamiseks. Need krediidiliinid on EIP, vahendajate 
ja laenusaajate VKEde jaoks väga oluline rahas-
tamisvahend. EIP oma rahastamisvalmidusega 
ning vahendajapangad ja finantsasutused oma 
ekspertteadmistega kohalikust turust ühendavad 
jõud, et parandada väikeettevõtete juurdepääsu 
rahalistele vahenditele. Ilma vahendajatele ava-
tud krediidiliinideta rahastaks pank üksnes suure-
mahulisi projekte. VKEdele vajaminevad summad 
varieeruvad suuresti, aga krediidiliinide alusel on 
üheks investeeringuks võimalik saada maksimaa-
lselt 12,5 mln eurot.

2006. aastal sõlmiti Euroopa Liidus 107 uut EIP 
krediidiliinilepingut 118 vahendaja kaudu. Ühte-
kokku sai EIP-lt laenu ligikaudu �0 000 VKEd. Kogu 
Euroopa Liidus avati VKEde jaoks 75 krediidiliini 
kogumahus 6 mld eurot.

Nagu EIP otselaenude puhul, võivad ka krediidilii-
nide kaudu antavad EIP laenud avaldada võimen-
davat mõju, kaasates muid rahastamisallikaid. 
2006. aastal seatigi just sel eesmärgil sisse ligi 
100 mln euro suurune krediidiliin Brüsseli piir-
konna regionaalsele investeerimisühingule Société 
Régionale d’Investissement de Bruxelles. EIP vahen-
deid antakse VKEde kaasrahastamiseks, et toetada 

nende investeeringuid tööstusse ja teenindus-
sektorisse, sh investeeringuid energiasse, kesk-
konnakaitsesse, haridusse ja tervishoidu. VKEde 
investeeringute valik toimub ettepanekute alusel, 
mille vahendab ühingule tunnustatud kommerts-
pankade grupp, mille osalised pakuvad omavahen-
ditest kaasrahastamist riskijagamise põhimõttel.

VKEde juurdepääsu rahastamisele suurendab ka 
vahendajate mitmekesisus. Mida suurem on EIP 
vahendeid mis tahes turul kasutavate vahenda-
jate arv, seda tihedam on konkurents VKEdest 
klientide võitmiseks ning seda soodsamad on 
tingimused VKEde jaoks. Näiteks Tšehhi Vabarii-
gis lisandus uus vahendaja Komerčni Banka. See 
on üks suuremaid Tšehhi kommertspanku ning 
tal on laialdased teadmised kohalikust turust, eel-
kõige tänu tugevale harukontorite võrgule. EIP-lt 
2006. aastal saadud �7,5 mln euro suuruse kredii-
diliiniga sai see pank kümnendaks vahendajaks 
Tšehhi Vabariigis.

EIP krediidiliine võib suunata ka teatavatele täp-
selt kindlaks määratud VKE segmentidele. Näiteks 
Saksamaal avati 2006. aastal koostöös Deutsche 
Bank’iga esimene täielikult keskmise suurusega 
teadus-, arendus- ja uuendusinvesteeringutele 
spetsialiseerunud krediidiliin. 100 mln eurot 
EIP vahenditest suunatakse teadus-, arendus- ja 
uuendusinvesteeringutesse (projekti maksumus 
kuni 25 mln eurot, millest pool rahastatakse EIP 
vahenditest), mida rakendavad suuremad VKEd, 
aga ka teised eraõiguslikud ettevõtted või ava-
liku ja erasektori ettevõtted (nt teaduskonsort-
siumid).

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
toetamine

EIP ja Euroopa Investeerimisfond ühendavad oma ekspertteadmised ja kogemused VKEde 
toetamiseks Euroopa Liidus. Nende rahastamisvahendid tagavad ühiselt selle, et EIP Grupp 
suudab rahastada võimalikult laias valikus VKEde investeeringuid. Äsja avatud EIP kredii-
diliinid ja EIFi investeeringud riskikapitali ning VKEde tagatised ulatusid 2006. aastal kokku 
8,6 mld euroni ning EIP-lt või EIFilt sai toetust ligikaudu 209 000 VKEd.



Tegevusaruanne 2006 �� EIP Grupp

Deutsche Bank’i krediidiliini eesmärk on toetada 
mahult suurimaid VKEde investeeringuid. Teised 
krediidiliinid on mõeldud väiksema mahuga, s.o 
väikeettevõtete ja alla kümne töötajaga mikro-
ettevõtete investeeringute jaoks. Näiteks Poo-
las andis EIP 50 mln eurot Raiffeisen Leasing 
Polska’le, et rahastada investeeringuid alates 
10 000 eurost kuni 250 000 euroni. Vahendeid 
kasutatakse tööstusprojektide rahastamiseks, 
peamiselt transpordivahendite ostuks, ning tee-
nuste või turismisektori projektide jaoks. See 
finantstehing on uuenduslik ja seisneb varaga 
tagatud väärtpaberite ostus, mille aluseks on 
Raiffeisen International Group’i kuuluva Poola 
liisinguettevõtte Raiffeisen Leasing Polska lii-
singulepingutest tulenevad nõuded. Selline 
ülesehitus võimaldab EIP-l osaleda VKEde rahasta-
mises muude vahendite kui krediidiliinide kaudu. 
Euroopa Investeerimisfond on samuti kaasatud 
tehingu tagatise andjana.

Euroopa Investeerimisfond (EIF)

Euroopa Investeerimisfond on ainus VKEde rahas-
tamisele keskendunud Euroopa Liidu asutus. EIP 
on fondi enamusaktsionär, kellele kuulub 61,2% 
fondi aktsiatest, ja teised aktsionärid on Euroopa 
Komisjon (kellele kuulub �0%) ja finantsasutu-
sed 16 riigist (kellele kuulub ülejäänud 8,8%). EIFi 
tegevus keskendub riskikapitalile, tagatistele ja 
nendega seonduvatele toodetele. Euroopa Inves-
teerimisfond toetas 2006. aastal 18� 000 VKEd, 
millest ligikaudu kolmandik olid alla kümne töö-
tajaga väikeettevõtted.

Euroopa Investeerimisfond tegutseb fondide 
fondina, mis investeerib käibekapitali, eelkõige 
kõrgtehnoloogia valdkonnas tegutsevaid vara-
ses järgus VKEsid toetavatesse fondidesse. Samuti 
annab ta finantsasutustele VKEde ja väikelaenude 

JEREMIE

2006. aastal loodi algatus JEREMIE (Euroopa ühisressursid mikro-, väike- ja keskmistele ette-
võtetele), mis on veel üks VKEde toetamise vahend täiustamaks EIP Grupi finantstoodete vali-
kut.

JEREMIE on Euroopa Komisjoni ja EIP Grupi ühisalgatus, mille eesmärk on pakkuda ELi liik-
mesriikidele võimalust kasutada osa oma struktuurifondide eraldistest 2007.–2013. aasta eel-
arveperioodil vahendaja hallatava käibefondi loomiseks. Algatuse eesmärk on parandada 
väikeettevõtete juurdepääsu rahastamisele, sh anda eriotstarbel kujundatud finantstoodete 
paketist starditoetust ja väikelaene regionaalarengu piirkondades. EIF koostas JEREMIEga 
tegeleva meeskonna. Koostöös liikmesriikide ametiasutustega hindavad sellesse meeskonda 
kuuluvad spetsialistid – kuni 2007. aasta lõpuni – lisandväärtust, mida JEREMIE võib igal 
konkreetsel juhul anda. Vastastikuse mõistmise memorandumid sõlmiti 2006. aastal Slovaki 
Vabariigi, Kreeka, Rumeenia ja Portugaliga ning veel mitmes liikmesriigis on läbirääkimised 
lõpusirgel.

JEREMIE on VKEde rahastamise uuenduslik lähtepunkt, mis hõlmab nii struktuurifondide olulist 
võimendamist kui ka käiberahastu loomist osalusfondi kaudu. See pakub uusi võimalusi ning 
on samm edasi endisest üksnes toetustel põhinevast struktuurifondide rahastamise lähene-
misviisist.

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete toetamine
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tagatisi. Nagu EIP, annab ka Euroopa Investeerimis-
fond VKEdele toetust fondi partneriteks olevate 
finantsvahendajate kaudu, kes on riskikapitali-
fondid ja pangad. Euroopa Investeerimisfond 
kasutab omavahendeid, mis ulatusid 2006. aasta 
lõpus 694 mln euroni, ja fondile osanike ja kol-
mandate isikute poolt mandaatide alusel usalda-
tud vahendeid.

2006. aastal paigutas EIF 688 mln eurot8 riskika-
pitali kohustustesse, mille kogumaht ulatus aasta 
lõpus kokku �,8 mld euroni. 244 fondi paigutatud 
investeeringutega on EIF juhtiv asutus Euroopa 
riskikapitali valdkonnas. See tuleneb mitte üksnes 
fondi investeeringute mahust ja ulatusest, vaid 
ka tema katalüsaatorirollist. Asudes ise vähemus-
positsioonile ning andes fondidele nn EIFi kvali-
teedimärgi, stimuleerib ta vahendeid paigutama 
laias valikus investoreid, eelkõige erasektorist. 
2006. aastal on fond jätkanud oma investeerimis-
strateegia laiendamist varases järgus fondidest 
edasi, lisades ka keskmises ja hilises järgus fondid 
ning investeerides tehnoloogiasiirdesse eesmär-
giga lihtsustada teadusuuringutelt tulu teenimist. 
Lisaks tegi EIF 2006. aastal Euroopa Komisjoni 
vahendeid kasutades esimese investeeringu puh-
tasse ökofondi ehk keskkonnatehnoloogiafondi 
(Environmental Technologies Fund).

EIFi tagatisetehingud ulatusid 2006. aastal 2 mld 
euroni, kusjuures tagatiste portfelli kogumaht oli 
aasta lõpuks 11,1 mld eurot, sisaldades 188 tehin-
gut. EIF pakub VKEde tagatistes kaht peamist 
tooteliini: krediidikindlustust ja krediidikvaliteedi 
parandamist (väärtpaberistamine).

EIFi krediidikindlustus hõlmab garantiisid või vas-
tugarantiisid partneri VKE või väikelaenude või 
liisingute portfelli suhtes, mille puhul fond võtab 
enda kanda kuni 50% portfelli iga laenu- või liisin-
gulepingu krediidiriskist. Selle tulemusel pakub 
ta partnerile kapitalituge, luues seega võimaluse 
täiendavate VKE laenude jaoks. Partneriteks on 
pangad, liisingufirmad, tagatisi pakkuvad ettevõt-
ted ja üldised investeerimisfondid. Osa sellest EIFi 

tegevusest toimub mandaadi alusel koos Euroopa 
Komisjoni rahaliste vahenditega, osa aga omava-
hendite arvelt.

EIF toetab ka finantsasutustes teenusepaketina 
pakutavate VKE laenude ja liisingute väärtpaberis-
tamist, et müüa neid kapitaliturgudel. 2006. aas-
tal tehti ligi 20 uut krediidikvaliteedi parandamise 
tehingut, nende hulgas ka esimene mitme riigi 
ja mitme allika tasemel (pank, mis kogub kokku 
VKEde varad) väärtpaberistamine, mis hõlmas 
KfW’i, Raiffeisenbank’i Tšehhi Vabariigis ja Raiffei-
senbank Polska’t Poolas. Pealegi ostis EIP osa nen-
dest varadest (vt eespool käsitletud teemat seoses 
panga poolt Raiffeisen Leasing Polska VKEde ja 
väikelaenude rahastamisega). EIF loob lisandväär-
tust, kasutades oma AAA-reitingut VKEde tagatis- ja 
väärtpaberistamistehingute võimendamiseks.

8  EIFi tegevuse kohta peetakse eraldi 
arvestust ning see ei kajastu EIP lae-
numahtude näitajates.

EIFi võetud kohustused 
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9  Vt osa „Keskkonna jätkusuutlikkus”.

Pärast 1970ndate naftakriise ja nende järelmõju-
sid ei ole energiaküsimused Euroopa tegevuska-
vades kunagi varem nii olulisel kohal olnud. Kolm 
põhiprobleemi ELi ja EIP jaoks on varustuse jät-
kusuutlikkus, konkurentsivõimelisus ja kindlus. 
Jätkusuutlikkus seondub piiratud, mitteuuene-
vate ressursside kasutamisega ning kumulatiivse 
mõjuga looduskeskkonnale, eelkõige süsinikdiok-
siidi heitkoguste poolest. Konkurentsivõimelisus 
on olulise tähtsusega Euroopa Liidu majandus-
arengus, arvestades energia keskset rolli kõigis 
majandussektorites. Varustuskindlus kajastab 
Euroopa kasvavat sõltuvust välistarnetest, mil-
lele lisanduvad mitmed ohutegurid rahvusvahe-
lisel tasandil.

Energiasektoris on EIP laenudeks valitud viis vald-
konda: taastuvenergia; energiatõhusus; ener-
giaalane teadus-, arendus- ja uuendustegevus; 
sisetarnete (sh üleeuroopaliste energiavõrkude) 
varustuskindlus ja mitmekesistamine; ning ener-
gia välistarnete varustuskindlus. Alates 2007. aas-
tast peaks energiasektoris antavad laenud ELis ja 
väljaspool ulatuma ligikaudu nelja miljardi euroni 
aastas. Sellest kogusummast tuleb 600-800 mln 
eurot suunata taastuvenergiaprojektidele ning 
pool panga poolt uuele elektritootmisele antud 
laenumahust tuleks siduda taastuvenergiateh-
noloogiatega.

Taastuvenergia

2006. aastal ulatusid taastuvenergiaprojektide lae-
nud 524 mln euroni (2007. aastaks seatud eesmärk 
on vähemalt 600-800 mln eurot), mis moodustas 

�1% panga laenudest elektritootmisele. Viie aasta 
jooksul ehk aastatel 2002–2006 küündis nende lae-
nude maht 2,2 mld euroni, mis moodustab keskmi-
selt �5% elektritootmisele antud laenude mahust.

Hispaanias andis pank 2006. aastal 450 mln eurot 
laenu Iberdrola’le, kes on tuuleenergiaturu liider 
maailmas. See kõigi aegade suurim EIP laen taas-
tuvenergiale kulus �1 tuulepargi ja kahe väikese 
hüdroelektrijaama väljatöötamisele.

Investeeringute suundumusi jälgides on näha, 
et tuuleenergiainvesteeringud moodustasid vii-
mastel aastatel enamiku taastuvenergiafinant-
seeringutest. Ent eesmärk on mitmekesistada EIP 
taastuvenergiaportfelli, eelistades vähemarenenud 
taastuvenergiavaldkondi, nagu päikeseenergia ja 
eelkõige biokütused, ning taastuvenergiatehno-
loogiaid, millel on head majanduslikud väljavaated 
pikas perspektiivis. Teerajajaks on panga 70 miljoni 
euro suurune laen Andasolile Hispaanias9  – esi-
mene suur tööstuslik päikeseenergia soojuselektri-
jaam Euroopa Liidus.

Energiatõhusus

EIP soovib pöörata rohkem tähelepanu ener-
giatõhususprobleemidele kõigis majandusvald-
kondades (tööstus, transport, elamumajandus, 
teenindus jm). 2006. aastal andis pank �17 mln 
euro väärtuses laene Euroopa Liidus energiatõ-
hususse investeerimiseks. Panga prioriteedid on 
soojuse ja elektri koostootmine, samuti kaugküt-
tevõrgud. Ulatuslik investeerimine energiasäästu 
on võimalik ja soovitav, eriti 2004. aastal ELiga ühi-

Säästev, konkurentsivõimeline  
ja kindel energia

Euroopa energiavarustusele täit kaalu omistades, otsustas EIP 2006. aastal liita oma tege-
vuse eri osad energiasektoris ning nimetada see valdkond poliitiliseks prioriteediks. Nüüd-
sest alates on säästev, konkurentsivõimeline ja kindel energia üks panga kuuest peamisest 
poliitikaeesmärgist ELis.
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nenud liikmesriikides ja uutes liikmesriikides Bul-
gaarias ja Rumeenias, samuti naaberriikides.
 

Itaalias andis pank 120 mln eurot laenu elektri- ja 
gaasiettevõttele IRIDE elektritootmisvõimsuse 
suurendamiseks ja Torino elektrivarustusvõrku 
elektrooniliste kaugmõõteseadmete paigaldami-
seks. Investeeringu eesmärk on suurendada ener-
giatõhusust ning ratsionaalset energiakasutust 
ning rahuldada siseturu elektrinõudlust tulusal 
ja keskkondlikult vastuvõetaval viisil. Vanem küt-
teõlil põhinev soojusenergiatehnoloogia asenda-
takse puhtama ja energiatõhusama gaasiküttel 
põhineva kombineeritud tsükliga tehnoloogiaga, 
et tagada kaugkütteks vajalik elektri- ja soojatoot-
misvõimsus. Digitaalsete mõõtjate paigaldamine 
stimuleerib nõudlusest lähtuvat majandamist 
ja tõhusamat süsteemi koormuse juhtimist, mis 
mõlemad aitavad kaasa energiasäästule ja ratsio-
naalsemale energiakasutusele.

Energiaalane teadus-, arendus- ja 
uuendustegevus

Energiasektoris teadus-, arendus- ja uuenduste-
gevuse rahastamine EIP poolt on oluline panga 
uuendusalaste toetuste puhul10 . Heaks näiteks on 
laenud Saksamaal ulatuslikuma teadus-, arendus- ja 
uuendustegevuse investeerimisprogrammile heit-
koguste vähendamise ja ohutuse valdkondades 

ning vesinikul töötavate sõiduautode väljaaren-
damiseks. Energiavaldkonna teadus-, arendus- ja 
uuendustegevuses jälgib pank hoolikalt Euroopa 
tehnoloogiaplatvormide raames vesiniku ja kü-
tuseelementide, fotogalvaaniliste elementide ning 
soojus- ja päikeseenergia vallas tehtud tööd.

Üleeuroopalised energiavõrgud

Üleeuroopalistel energiaprojektidel on pikad ette-
valmistus- ja rakendusajad ning investeeringute ja 
rahastamise tempo aastas paratamatult kõigub. 
EIP laenud üleeuroopalistesse energiavõrkudesse 
moodustasid 2006. aastal kokku �21 mln eurot, 
mis on varasemate aastatega võrreldes suhteliselt 
väike summa. Laene anti gaasi- ja elektriprojekti-
dele Iirimaal, Ühendkuningriigis ja Kreekas.

Üks kahest projektist, mida Kreekas rahastati, on 
prioriteetne üleeuroopaline energiavõrk seoses 
85 km pikkuse gaasijuhtme ehitamise ja käikulask-
misega Kreeka ja Türgi riiklike gaasisüsteemide 
ühendamiseks Komotinist Kreekas kuni Kreeka-
Türgi piirini. Eesmärk on, et Kreeka saaks impor-
tida Türgi kaudu maagaasi Kaspia mere ja Lähis-Ida 
allikatest, et rahuldada kasvavat nõudlust ja suu-
rendada varustuskindlust. Ent torujuhtmel on 
võimsus, mis võimaldab tulevikus transiiti ka laie-
male Euroopa turule Itaaliasse ja Balkanimaadesse 
kavandatavate torujuhtmete kaudu.

Säästev, konkurentsivõimeline ja kindel energia

10 Vt osa „Uuenduse toetamine”.
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Säästev, konkurentsivõimeline ja kindel energia

11 Vt osa „Naaberriigid lõunas ja idas”

 
Väliste energiatarnete varustuskindlus ja 
majandusareng

Väljaspool Euroopa Liitu toetab EIP Euroopa Liidu 
eesmärki luua üleeuroopaline energiaühendus 
naaberriikidega. Ka partnerriikides toetab ta inves-
teeringuid, mis tugevdavad liitu tarnitava energia 
varustuskindlust. Pank arendab ka rida kliima-
muutuse projekte ja see aitab parandada elanike 
juurdepääsu tänapäevastele energiaallikatele, eel-
kõige vaesemates paikades.

2006. aastal andis EIP väljaspool ELi ligi miljardi 
euro ulatuses laenu energiainvesteeringuteks, 
millest 594 mln eurot läks Vahemere piirkonnale. 
Vahemere piirkonna partnerriigid11 on märkimis-
väärses energiakitsikuses, mis muutub lähiaastail 
arvatavasti veelgi tõsisemaks, kuna energianõud-
lus aina kasvab. Praegu on 16 miljonit Vahemere 
piirkonna vähimarenenud osade elanikku ikka veel 
ilma elektrita.

Euroopa-Vahemere piirkonna partnerlusel on 
samad energiaeesmärgid mis ELil, st elektriva-
rustuskindluse tagamine, konkurentsivõimeline 
energiatööstus ja paranenud energiatõhusus kesk-
konnaohututes tingimustes. Nende eesmärkide 
toetuseks keskenduvad EIP laenud Euroopa-Vahe-
mere piirkonna investeerimis- ja partnerlusrahastu 
alusel riikliku ja piirkondliku energiainfrastruktuuri 
rajamisele ja ajakohastamisele ning Euroopa-Vahe-
mere piirkonna energiaturgude lõimumise eden-
damisele, tõstes seega varustuskindlust kõikide 
asjaomaste riikide jaoks. Alates 2002. aastast on 
Euroopa-Vahemere piirkonna investeerimis- ja 
partnerlusrahastu (FEMIP) raames sõlmitud 20 
laenulepingut Vahemere piirkonna partnerriikide 
energiaprojektide jaoks 2,8 mld euro summas, mis 
moodustab 42% FEMIPi laenude kogumahust.

Energiainvesteeringutel on olnud oluline roll Aaf-
rika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikides, kus sel-
leks antud EIP laenud ulatusid 2006. aastal 185 mln 
euroni. Kamerunis rahastas pank AES Soneli eras-

tamisjärgset soojus- ja hüdroenergiaseadmetesse 
ning energiaedastuse ja -jaotuse parandamisse 
investeerimise kava. Ghanas toetas EIP torujuhtmes-
tiku ehitamist maagaasi transportimiseks Nigeeriast 
Ghanasse, Togosse ja Benini, ning jõevoolu-hüdro-
elektrijaama ehitamist Malis, mis parandab nii riigi 
enda kui ka Mauritaania ja Senegali elektrivarustust. 
Kariibi mere piirkonna riikides rahastas EIP tuule-
pargi rajamist Barbadosel ning Vaikse ookeani piir-
konnas hüdroelektrijaama Fidžil. 

Märkimisväärne osa taastuvenergiaprojekte, mida 
pank on viimastel aastatel rahastanud, asus väljas-
pool Euroopa Liitu.

Uue prioriteetse energiaeesmärgi raames pöö-
ratakse erilist tähelepanu väljaspool liitu teos-
tatavatele projektidele, mis tugevdavad ELi 
varustuskindlust, näiteks torujuhtmete ja veel-
datud maagaasi terminalide ehitamine energia 
Euroopasse transportimiseks.
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Bulgaaria

Euroopa Liiduga ühinemisele eelnenud aastatel 
hõlmasid EIP laenutehingud Bulgaarias kõiki selle 
riigi peamiseid sektoreid põhiinfrastruktuuridest 
tootmise ja teenusteni, sealhulgas väikeste ja kesk-
mise suurusega ettevõtete ning linnavalitsuste 
toetamist kohalike finantsasutuste kaudu. EIP 
nõustus 2006. aastal avama pankadele HVB Bank 
Biochim ja DSK Bank kaks krediidiliini, kumbki 
�0 mln eurot, ettevõtete ja kohalike omavalitsuste 

väheulatuslike investeeringute rahastamiseks. 
EIP kogulaen Bulgaariale ulatus ühinemiseelsel 
perioodil 467 mln euroni.

2006. aastal sõlmis EIP Bulgaariaga vastastikuse 
mõistmise memorandumi, milles kavandatakse 
panga laenudena 500-700 mln eurot aastas antava 
abi raamprogramm aastateks 2007–201� Bul-
gaaria valitsuse investeeringuprioriteetide jaoks. 
Koostöö keskendub riigi põhiinfrastruktuuride 
parandamisele ja uuendamisele transpordi- ja 
keskkonnasektorites (ühendatult ELi toetuste ja 
muude allikatega), tehnilise abi ja eksperttead-
miste pakkumisele teatavatele ELi struktuurifon-
dide ja Ühtekuuluvusfondi projektidele, mis on 
kindlaks määratud JASPERSi riiklikus tegevuska-
vas, ning Bulgaaria valitsuse abistamisele avaliku ja 
erasektori partnerluse riikliku kava rakendamisel.

Rumeenia

EIP laenud Rumeenias ulatusid 2006. aastal 
679 mln euroni. Nagu tavaks, on tähtsal kohal 
transpordisektor ja 2006. aastal läksid laenud riigi 
käimasolevale teeremondikavale ja Bukaresti met-
roo ajakohastamisele. Prioriteetne on EIP toetus 
väikese ja keskmise mahuga äriinvesteeringutele 
ja munitsipaalprojektidele, samas keskendus pank 
ka veesektori projektidele. Uue heitveepuhas-
tusjaama ehitamine Bukarestis sai laenu 25 mln 
eurot. 41,5 mln eurot läks linnakanalisatsiooni-
süsteemide taastamisele ja 29,5 mln eurot linna 
joogiveevarustusteenuste parandamiseks, mis 
on väikese ja keskmise suurusega linnade infra-
struktuuriarenduse programmi SAMTID (Small and 
Medium-sized Towns Infrastructure Development 

EIP ja Bulgaaria 
kirjutavad alla 

koostöölepingule 
5. oktoobril 2006

Laienemisse kaasatud riigid
2006. aastal antud laenud

(miljonit)

Kokku

Türgi 1 827

Rumeenia 679

Horvaatia 270

Bulgaaria 60

Endine JMV 10

Lääne-Balkani maad 40�

Laienemisse kaasatud riigid 3 248

Euroopa Liidu laienemise 
ettevalmistused

Kõikidest riikidest, kus EIP väljaspool Euroopa Liitu tegutseb, on lähimad ühineja- ja kandi-
daatriigid ning Lääne-Balkani maad, mida võib vaadelda kui tulevasi potentsiaalseid kandi-
daatriike. Bulgaaria ja Rumeenia olid 2006. aastal veel ühinejariigid, kuid ühinesid Euroopa 
Liiduga 1. jaanuaril 2007.
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Euroopa Liidu laienemise ettevalmistused

EIP Foorum 2006:  
Kagu-Euroopa –  
Arenev piirkond

Iga-aastane EIP Foorum on platvorm aruteluks päevakajalistel 
teemadel ning nõupidamisteks panga ametnike ja ekspertide 
ning kõrgel tasemel poliitiliste, akadeemiliste ja äripartne-
rite vahel. 2006. aasta oktoobris kogunes EIP kutsel Ateenas  
600-liikmeline publik arutama, kuidas saaks tugevdada polii-
tilist ja majanduslikku lõimumist Kagu-Euroopas stabiilsuse ja 
kasvu, demokraatia ja õitsengu hüvanguks.

Foorumil osalejad arutasid, kuidas Euroopa Liit võiks anda tõuke 
sellele protsessile ja mõjutada piirkonnas poliitiliste juhtide 
ja ärikogukondade rolli, kes võiks edendada ja suunata piir-
kondlikku koostööd ja Euroopa lõimumist. Kuna kaubandus ja 
tõhusad infrastruktuurivõrgustikud on piirkonna majandusliku 
dünaamilisuse võti, rõhutasid sõnavõtjad avaliku ja erasektori 
partnerluse rolli infrastruktuuriprojektide edendamises, pii-
riüleste investeeringute toetamises ja teenuste arendamises, 
sealhulgas rahaliste vahendite kättesaadavust avaliku ja era-
sektori ettevõtjatele (täpsem teave panga infolehes „EIB Infor-
mation” nr 125 või panga kodulehel).

Keskkonna jätkusuutlikkusele (Dublin, 200�), uutesse liikmesrii-
kidesse investeerimisele (Varssavi, 2004) ja Lissaboni stratee-
giale (Helsinki, 2005) pühendatud ning Ateenas toimunud 
Kagu-Euroopa teemaliste foorumite jätkuks toimub järgmine 
EIP Foorum 2007. aasta septembris Sloveenias ning keskendub 
energiainvesteeringutele ja kliimamuutusega toimetulekule.
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Euroopa Liidu laienemise ettevalmistused

Programme) kuuluv projekt. SAMTID julgustab 
sama riigi väiksemaid linnavalitsusi ühendustesse 
koonduma ning delegeerima infrastruktuuri käi-
tamise ja juhtimise piirkondlikult tegutsevatele 
ettevõtetele. Projekt parandab võrgutorustiku ja 
vanade pumpade väljavahetamise ning veetarbi-
mismõõtjate paigaldamise teel veevarustustee-
nuseid, aitab kulusid säästa ja vähendab lekkeid. 
EIP laen ühendatakse Euroopa Liidu PHARE pro-
grammi toetustega.

Ateenas 2006. aasta oktoobris toimunud EIP Foo-
rumil (vt taustinfo) sõlmis pank Rumeeniaga raam-
kokkuleppe Bulgaariaga sõlmitud kokkuleppega 
sarnastel tingimustel. Aastane laenumaht Rumee-
nias võib eelolevail aastail ulatuda ühe miljardi 
euroni ning panga roll on ka aidata tagada, et 
projekte rahastatakse ja rakendatakse tõhusalt 
ja kuluefektiivselt. Käimasolevad struktuurirefor-
mid ning EIP ja JASPERSi kindlam kohalolu 2007. 
aasta alguses avatavate kohalike kontorite näol 
peaks eeldatavasti koostööd veelgi tõhustama. 
Oodata on ka panga rahalise toetuse kasvu era-
sektori investeeringutele, mida kannustab mak-
romajanduslik stabiilsus ja mahukate välismaiste 
otseinvesteeringute jätkuv sissevool.

Horvaatia ja Türgi on läbirääkijariigid, kuna läbirää-
kimisi Euroopa Liiduga ühinemiseks on juba alus-
tatud, samas kui endine Jugoslaavia Makedoonia 
Vabariik on kandidaatriik, sest läbirääkimised ei 
ole veel alanud. EIP on ELilt vastu võtnud ühine-
miseelse mandaadi nendele riikidele ja Lääne-Bal-
kani maadele (Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, 
Montenegro, Serbia ja Kosovo) kuni 8,7 mld euro 
summas laenude andmiseks aastatel 2007–201�. 
EIP kaalub samuti mandaadi alusel kättesaadava 
laenusumma täiendamist omal vastutusel anta-
vate laenudega.

Horvaatia

Horvaatia ELi liikmeksastumise taotluse toetuseks 
suunab EIP oma laenud projektidele, mis aitavad 
riigil täita ühinemiskriteeriume ja kiiresti Euroopa 
Liitu lõimuda. EIP on alates 2001. aastast andnud 
Horvaatias laene üle 900 miljoni euro. Laenud on 
reeglina keskendunud riigi infrastruktuuri, eel-
kõige transpordivõrgu ehitamisele ja taastamisele. 
Nii oli see 2006. aastal, kui EIP andis transpordi-
infrastruktuurile laenu rekordsummas 270 miljonit 
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eurot, sealhulgas Rijeka-Zagrebi kiirtee lõpulõigu 
ehitamiseks, mis oli puuduv lüli üleeuroopalises 
transpordikoridoris Ungari piirilt läbi Horvaatia 
Sloveenia piirini. Lähiaastail kavatseb pank tihedas 
koostöös komisjoni ja ELi ühinemiseelse abi rahas-
tamisvahendiga laiendada laenuandmist Horvaa-
tias keskkonna- ja inimkapitalisektoritele.

Türgi

2006. aasta on olnud tähtis aasta EIP tehingute 
jaoks Türgis. Riigis kasvavate investeeringute 
taustal, mida kiirendas ELi ühinemisläbirääkimiste 
alustamine, ulatusid EIP laenud 2006. aastal Tür-
gis 1,8 mld euroni, mis on ligi 50% rohkem kui 
eelneval aastal. EIP on kodu- ja välismaiste töös-
tusinvestorite partner ning toetab koostöös ula-
tusliku kohalike pankade võrguga pulbitsevat VKE 
sektorit. Ta toetab ka suuremastaabilisi tööstusin-
vesteeringuid, laenates 175 mln eurot ettevõttele 
Turk Otomobil Fabrikasi koos ettevõtetega PSA 
Peugeot Citroën ja Fiat Euroopa turu jaoks kom-
mertssõidukite arendamiseks ja tootmiseks.

Tugevad kaubandusühendused ja tõhus infra-
struktuur, sealhulgas transpordikoridorid, toetavad 
riigi õitsengut ja pürgimist ELi liikmeks. Sellest 
juhinduvalt anti suur osa panga laenudest inves-
teeringutele ühendusteedesse, näiteks İstanbuli ja 
Ankara vahelise kiirraudtee ehitamiseks, Türgi len-
nufirma Turkish Airlines’i lennukipargi uuendami-
seks ja laiendamiseks ning investeeringutele Türgi 
Vodafone’i (VodafoneTurkey) mobiilsidevõrku.

Linnatranspordisüsteemi parandamine İstanbulis 
on panga jaoks samuti tähtis valdkond. 2006. aas-
tal anti 400 mln euro suurune laen veeremi ost-
miseks, mida kasutatakse linna Euroopa poolt 
Aasia-poolse Gedze äärelinnaosaga ühendaval 
raudteel Bosporuse väina aluses tunnelis. Tunneli 
enda ehitamiseks anti juba varem laenu 650 mln 
eurot. Pank rahastas Bosporuse väina ületami-
seks ka 50 mln euro summas kahe kiire parvlaeva 

ostu, mis kumbki võivad kanda ligi 1200 reisijat 
ja üle 200 auto.

Läbirääkijariigina saab Türgi ELi eelarvesissemak-
seid, mida antakse uuest ELi ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendist (ÜRV) aastatel 2007–201�. 
EIP teeb tihedat koostööd Euroopa Komisjoni ja 
Türgi asutustega tulevaste prioriteetsete inves-
teeringute kindlaksmääramisel kooskõlas riik-
like arengukavade ja ELi prioriteetidega. Pank 
kavatseb avada lähitulevikus kontorid Ankaras 
ja İstanbulis.

Lääne-Balkani maad

Lääne-Balkani maades samuti lihtsustavad EIP 
finantstehingud Euroopa Liitu lõimumist. Üldise-
malt aitab Euroopa Liidu ja EIP toetus edendada 
poliitika- ja majandusreformi ning julgustab sot-
siaalset lepitamist piirkonnas. Selle protsessi 
edu on elulise tähtsusega asjaomaste riikide ja 
Euroopa Liidu jaoks tervikuna. 2006. aastal andis 
EIP projektidele Lääne-Balkani maades laene 
kokku 412,5 mln eurot, mis on kõigi aegade suu-
rim laen selles piirkonnas ühel aastal. Kõik 1995. 
aastast alates antud laenud moodustasid 2006. 
aasta lõpus kokku 2,1 mld eurot.

EIP on jätkanud laenude mitmekesistamist suh-
teliselt uutes sektorites, nagu tervishoid ja hari-
dus. Albaanias andis ta haridusreformi jaoks laenu 
12,5 mln eurot, samas kui Serbias kasutati 80 mln 
euro suurust laenu polikliinikute uuendamiseks. 
Ühtlasi on pank laiendanud piirkonnas laenuand-
mist keskkonda ja elukvaliteeti parandavatele 
projektidele, näiteks anti 5 mln euro suurune laen 
linnade vee- ja kanalisatsiooniinfrastruktuuride 
parandamiseks Montenegros.

Infrastruktuurivõrkude uuendamine, rõhuasetu-
sega piirkondliku lõimumise edendamisel ning 
teede-, raudtee- ja energiasüsteemidest kitsas-
kohtade kõrvaldamisel, jäi EIP laenuandmise pea-
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miseks keskmeks Lääne-Balkani maades. 2006. 
aastal rahastas pank teeremonditöid Serblaste 
Vabariigis (Republika Srpska) Bosnia ja Hertse-
goviinas, teede ja sildade parandamist Serbias ja 
Montenegros, uue reisiterminali ehitamist Durrës’i 
sadamas Albaanias ja teelõikude taastamist Ser-
bia raudteevõrgus, mis vajas hädasti parandamist 
süsteemist kitsaskohtade kõrvaldamiseks ning 
mis on seda enam tähtis, et need lõigud asuvad 
prioriteetses üleeuroopalises transpordikoridoris. 
Sama projekti raames rahastas Euroopa Rekons-
truktsiooni- ja Arengupank veeremi ostmist Ser-
bia raudtee jaoks.

Krediidiliinid kohalikele pankadele VKEde inves-
teeringute ja väikesemastaabiliste linnaarendus-
kavade toetamiseks ulatusid 2006. aastal 145 mln 
euroni.

EIP osaleb suuremate projektide rahastami-
ses selles piirkonnas koos teiste rahvusvahe-
liste finantsasutustega, eelkõige EBRD, Maailma 
Panga ja Euroopa Nõukogu Arengupangaga ning 
kahepoolsete rahastajatega. Pank teeb tihedat 
koostööd ka Euroopa Komisjoni ja Euroopa Üles-
ehitusametiga, et valmistada ette ja kaasrahas-
tada projekte Euroopa Liidu eelarvesissemaksega, 
mida antakse ELi ühinemiseelse abi rahastamis-
vahendist.

Euroopa Liidu laienemise ettevalmistused
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FEMIP Vahemere piirkonnas

Barcelona protsessi osana ja hiljutisemalt Euroopa 
naabruspoliitika raames edendab Euroopa-Vahe-
mere piirkonna partnerlusrahastu FEMIP (Facility 
for Euro-Mediterranean Investment and Partner-
ship) Vahemere piirkonna partnerriikide majandus-
arengut ja sotsiaalset ajakohastamist ning toetab 
paremat piirkondlikku lõimumist, eelkõige ELiga 
2010. aastaks vabakaubanduspiirkonna järkjär-
gulise rajamise ettevalmistustes. Pank kasutab 
FEMIPi raames laias valikus vahendeid Vahemere 
piikonna partnerriikide majandusarengule kaasa 
aitamiseks. EIP on saanud Vahemere piirkonna 
peamiseks finantspartneriks, andes aastatel 2002–
2006 rahalisi vahendeid enam kui 11 mld eurot, sh 
1,4 mld eurot 2006. aastal.

FEMIP keskendub oma tegevuses erasektori toeta-
misele ja investeerimiseks soodsa keskkonna loo-
misele, peamiselt majandusarengut võimaldava 
infrastruktuuri rahastamise teel. Lisaks peab FEMIP 
kõikide Euroopa-Vahemere piirkonna partnerluse 
osalistega tugevdatud dialoogi nii institutsioonili-
sel tasandil kui ka erasektori ja kodanikuühiskonna 
esindajatega.

Erasektori toetamine 2006. aastal

Egiptuses näiteks andis EIP 200 mln eurot laenu 
maailmamastaabilise metanoolivabriku jaoks. 
Projekt puudutab aastas ligi 1,� miljonit tonni 
peamiselt ekspordiks tootva vabriku projektee-

Euroopaga  lõunas  ja  idas  piirnevates  riikides  on  EIP  tegevuse  edasiviiv  jõud  Euroopa  
naabruspoliitika.  Nende  riikide  olulisust  ELi  jaoks  rõhutati  nõukogu  2006.  aasta  otsuses 
EIP-le naaberriikide jaoks aastateks 2007–2013 uue kuni 12,4 mld euro suuruse laenuman-
daadi andmise kohta. See on kõigi aegade suurim mandaat väljaspool  liitu  ja  tähendab 
tegelikult EIP tegevuse kahekordistamist Vahemere piirkonna partnerriikides (Türgit mitte 
arvestades) ning võimaliku laenumahu kuuekordistamist idapoolsetes naaberriikides.

rimist, ehitamist ja käitamist. Kohaliku nõudluse 
arenedes müüakse metanooli ka Egiptuse töös-
tustele. Pärast märkimisväärsete maagaasivarude 
avastamist Egiptuses 1990ndatel seadis Egiptuse 
valitsus strateegiliseks eesmärgiks edendada 
selle loodusvara kasutamist kütusena kodumai-
sel turul, lähteainena naftakeemiatööstuses ja 
eksportkaubana.

Krediidiliinidena finantsvahendajatele ja riski-
kapitaliinvesteeringutena Vahemere piirkonna 
partnerriikides tegutsevatesse fondidesse suu-
natud 165 mln eurot moodustas 2006. aastal 
keskse finantseeringu FEMIPi erasektori tege-
vuses. Vahendajapankadele avatud krediidiliine 
kasutatakse edasilaenamiseks kohalikele väikes-
tele ja keskmise suurusega ettevõtetele, mis on 

Vahemere maad
2006. aastal antud laenud

(miljonit)

Vahendid

Kokku oma- eelarve-

Egiptus 550 550 -

Maroko 290 280 10

Iisrael 275 275 -

Tuneesia 154 154 -

Süüria 45 45 -

Piirkondlikud 40 - 40

Vahemere maad 1 354 1 304 50

Naaberriigid lõunas ja idas
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Vahemere piirkonnas, nagu kõikjal 
mujalgi, oluline majanduse alus-
tugi. Seega, jätkates oma tege-
vust Iisraelis pärast kümneaastast 

eemalolekut, laenas EIP 75 mln eurot pangale Bank 
Hapoalim VKEde toetamiseks tööstuses, teenindu-
ses, tervishoius ja hariduses.

FEMIPi riskikapital on samuti tõhus vahend erasek-
tori stimuleerimiseks. 2006. aastal investeeris EIP 
10 mln eurot igasse nelja piirkondlikku mitmevald-
kondlikku fondi: Beirutis põhinev Euromena fond, 
Magribist juhitav erakapitalifond II, Itaaliast juhitav 
Euromedi fond ja SGAM Al Kantara fond, mis on 
esimene selline fond, mida sponsoreerib grupp 
Societé Générale. FEMIP investeeris ka 8,5 mln 

eurot Egiptuse põllumajandusettevõtlusele spet-
sialiseerunud fondi Horus Food&Agribusiness 
Fund.

Riskikapitalivahendeid kasutati ka EIP väikelae-
nudeks Vahemere piirkonnas. Laenuvõtja oli VVO 
Enda inter-arabe Tuneesias, mis on 1995. aastast 
alates andnud väikelaenu ligi �0 000 väikeettevõt-
jale, kellest üle 85% on naised. Selle FEMIPi finants-
tehingu eesmärk on tugevdada Enda inter-arabe 
kapitali ja võimaldada sel laiendada oma tege-
vust riigi mahajäänud piirkondades. EIP laenuga 
kaasneb tehniline abi, mida rahastatakse ELi eel-
arvevahenditest.

Energia ja keskkond

FEMIPi keskendumine Vahemere piirkonna ener-
giasektorile on tihedalt kooskõlas ELi prioriteeti-
dega selles sektoris: säästva energia arendamine, 
konkurentsivõime ja varustuskindlus. 2006. aastal 
laenas pank 600 mln eurot energiaprojektidele 
Egiptuses, Marokos ja Tuneesias, mis moodus-
tasid kokku 44% kogu laenumahust Vahemere 
piirkonnas.

Tuneesias laenas EIP 114 mln eurot maagaasil 
töötava kombineeritud tsükliga elektrijaama ehi-
tamiseks Ghannouch’is. Investeering aitab rahul-
dada riigi pidevalt kasvavat elektrinõudlust ja 
samal ajal tõsta Tuneesia atraktiivsust tööstusesse 
ja teenustesse investeerimise paigana, eelkõige 
turismisektoris. Veel kahte kombineeritud tsükliga 
elektrijaama toetati 260 mln euro suuruse laenuga 
Egiptuses. Need toodavad elektrit konkurentsivõi-
melise hinnaga ja piiratud keskkonnamõjuga.

Säästva energia sektorisse investeerimise laien-
damiseks tulevikus on algatatud kolm FEMIPi 
sihtfondist rahastatavat uuringut. Ühte neist – 
teemal taastuvenergia Vahemere piirkonna 
partnerriikides – teostatakse partnerluses Prant-
suse keskkonna- ja energiaagentuuriga Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise d’Energie 
(ADEME) ja arenguagentuuriga Agence française 

FEMIPi  
aastaaruanne
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de développement (AFD). Teine uuring käsitleb 
süsihappegaasi rahastu ja kvootide alase tegevuse 
võimalusi Vahemere piirkonnas, et teha kindlaks 
prioriteetsed sektorid ja kavandada rida projekte, 
mida EIP võiks eelolevatel aastatel toetada. Kol-
mandaks on alustatud uuringut keskkondlikult 
säästva biokütusetootmise potentsiaali hindami-
seks FEMIPi riikides, mille kohta on hetkel olemas 
vaid lünklikku teavet.

Keskkonnakaitseprojektid Vahemere piirkonnas 
moodustasid 2006. aastal EIP laenudes �25 mln 
eurot. Kõige pakilisemate keskkonnavajaduste 
käsitlemiseks koondati rahalised vahendid vee- ja 
kanalisatsioonisektorisse Iisraelis, Marokos, Süü-
rias ja Tuneesias. Konkreetselt Marokos laenati 40 
mln eurot kanalisatsioonisüsteemide taastami-
seks ja laiendamiseks linnakeskustes wadi Sebou 

vesikonnas, mis asub Taza idaosa ja Khenitra 
vahelisel alal Atlandi rannikul. Laen läheb heit-
veekogumisrajatiste ja sadeveekanalisatsiooni 
võrgustikule ning reovee biopuhastusjaama ehi-
tamisele. Olulise keskkonnamõju kaalutlustel 
toetatakse projekti täiendavalt intressitoetusega 
ELi eelarvevahenditest. Neli miljonit eurot FEMIPi 
tehnilisest abist määrati projektijuhtimisüksuse 
jaoks ja laenuvõtja institutsionaalse suutlikkuse 
suurendamiseks tehtava töö jaoks.

Üldisemalt tegeleb Euroopa Komisjon hetkel pika-
ajalise ja laiaulatusliku programmi arendamisega 
Vahemere saastusest puhastamiseks. „Horizon 
2020” programmina tuntud algatus rajaneb part-
nerite ühendusel, kuhu kuulub EIP. FEMIPi raames 
keskendub pank kõige olulisemate saasteallikate 
vähendamisele ja koostab mitmeid pankadele 

FEMIPi ministrite 
kohtumine Tunisis
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arutama ministrite nõukogu valitud päevakajalisi 
teemasid. 2006. aastal peeti Monacos konverents 
Vahemere piirkonna transpordisüsteemidesse 
vajalike investeeringute teemal.

Venemaa ja teised idapoolsed naabrid

Kui EIP on Vahemere piirkonnas aktiivselt tegut-
senud ligi kolmkümmend aastat, siis esimene EIP 
laen projektile Venemaal anti alles 200�. aastal. 
Samuti on EIP tegevust idas valitsevad mandaadid 
olnud Vahemere piirkonnaga võrreldes suhteliselt 
väikestes summades. ELi huvi selle maailmaosa 
vastu aga kasvab – nagu ka mandaatide suurus, 
esialgselt 100 mln eurolt Venemaa jaoks 2001. aas-
tal 500 mln euroni Venemaa, Valgevene, Moldova 
ja Ukraina jaoks 2007. aasta jaanuaris ning kuni 
�,7 mld euroni nende riikide pluss Lõuna-Kaukaa-
sia jaoks aastatel 2007–201�.

Esimene EIP mandaat (100 mln eurot) kesken-
dus eelkõige keskkonnaprojektidele Venemaa 
Läänemere valglas. Selle tulemusel sõlmis pank 
kolm tehingut kogusummas 85 mln eurot, mil-
lega rahastati veeprojekte Peterburi piirkonnas 
ühiselt koos EBRD ja Põhjamaade Investeerimis-
pangaga.

Teine mandaat (500 mln eurot) anti ELi jaoks 
suurima tähtsusega projektide rahastamiseks 
Venemaal, Ukrainas, Moldovas ja Valgevenes 
keskkonnasektoris, samuti transpordi- ja telekom-
munikatsioonisektoris, ning energiainfrastruktuu-
riprojektide jaoks prioriteetsetes üleeuroopalistes 
võrkudes, mis on mõnede ELi liikmesriikide jaoks 
piiriülese tähtsusega. 2006. aastal kinnitas pank 
esimese 200 mln euro suuruse laenu Ukrainas  
M-06 kiirtee Kiievi ja Brodõ vaheliste lõpulõikude 
taastamiseks III ja V üleeuroopalises transpordiko-
ridoris. Projekti rahastatakse koos EBRD-ga.

Selleks, et EIP saaks mandaadi alusel tegutseda 
üksikutes riikides, tuleb pangal sõlmida asjaomase 

vastuvõetavaid investeerimisprojekte tihedas 
koostöös teiste mitmepoolsete pankadega ja 
komisjoni keskkonna peadirektoraadiga.

Liibanonile abiks

EIP lubas 2007. aasta jaanuaris Pariisis toimunud 
rahvusvahelisel doonorriikide konverentsil toe-
tada Liibanoni valitsuse koostatud taastus-, üles-
ehitus- ja reformikava, andes järgmisel kuuel aastal 
960 mln eurot riikliku investeerimiskava raames 
põhitähtsusega projektidele ja investeeringuteks 
erasektoris. Liibanoni pikaajalise partnerina jät-
kab pank oma pühendumust infrastruktuuripro-
jektidele (peamiselt transpordi- ja heitveesektoris) 
ning annab uut EIP rahalist abi VKEde toetami-
seks, kelle tegevuse katkestas hiljutine konflikt, et 
aidata kaasa selle valdkonna reformile (eriti elek-
trisektoris) ja toetada erasektori investeeringuid. 
Ühtlasi on tehnilise abi toetused abiks projektide 
koostamisel ja rakendamisel ning ka erastamis-
protsessis.

FEMIPi uue mandaadi rakendamine

EIP roll Vahemere piirkonnas seisneb peamiselt 
rahalises toetuses. Partnerlus aga eeldab tingi-
mata ka poliitikadialoogi sidusrühmadega: asja-
omased riigid, erasektor ja kodanikuühiskond.

Uus mandaat on mõeldud partnerluse tugevda-
miseks ja lävimiseks kolmel tasandil. Valitsuste 
tasandil vastutab FEMIPi ministrite nõukogu 
kohtumistel kõrgetasemelise strateegilise polii-
tika kujundamise eest. Esimene selline ministrite 
kohtumine uue mandaadi raames toimub Küp-
rosel 2007. aasta mais. Praktilisemal tasandil aru-
tab ELi ja Vahemere piirkonna partnerriikide ning 
Euroopa Komisjoni esindajate komitee regulaar-
selt FEMIPi strateegiat, annab ministritele juhiseid 
spetsiifilistes küsimustes, nagu valdkonnaanalüü-
sid või uute rahastamisvahendite määratlemine, 
ning kinnitab FEMIPi aastaaruande. Lisaks toovad 
FEMIPi konverentsid kokku era- ja avaliku sektori 
esindajad, akadeemikud ja teised sidusrühmad 



Tegevusaruanne 2006 47 EIP Grupp

Naaberriigid lõunas ja idas

riigiga raamkokkulepped. Varem olid sellised kok-
kulepped olemas ainult Venemaa ja Ukrainaga, 
kuid 2006. aastal jõuti kokkuleppele ka Moldo-
vaga, mis sillutab teed EIP edasisele tegevusele 
selles riigis. Panga laenuandmise jaoks idapool-
setes naaberriikides oli abi ka 2006. aasta 15. 
detsembril Euroopa Komisjoni, EIP ja EBRD vahel 
sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandu-
mist, mis tugevdab tihedat koostööd asjaomas-
tes riikides.

Investeeringud Venemaal, Ukrainas ja Moldovas 
nagu ka Armeenias, Aserbaidžaanis ja Gruusias 
Lõuna-Kaukaasias suunatakse aastatel 2007–201� 
sektoritesse, mida katsid varasemad mandaadid, 
kuid lisaks muutuvad uuesti prioriteetseks ener-
giasektoriprojektid, eelkõige strateegilised ener-
giavarustus- ja -transpordiprojektid.

EIP, EBRD ja 
komisjon 
ühendavad jõud 
Ida-Euroopas, 
Lõuna-Kaukaasias, 
Venemaal ja  
Kesk-Aasias
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12  Sealhulgas Lomé IVa konvent-
siooni raames sõlmitud 8,5 mln 
euro suuruse laenu leping.

Aafrika,  Kariibi  mere  ja Vaikse  ookeani  piirkonna  riigid  ning  
Lõuna-Aafrika 
2006. aastal antud laenud

(miljonit)

Vahendid

Kokku oma- eelarve-

Aafrika 564 1�� 4�1

Lääneosa 218 115 103

Lõunaosa ja India ookean 146 18 128

Kesk- ja ekvatoriaalosa 101 - 101

Idaosa 56 - 56

Multiregionaalne 43 - 43

Kariibi mere piirkond 41 10 �1

Vaikse ookeani piirkond �7 25 1�

ÜMT - - -

Multiregionaalne 10� - 10�

AKV-ÜMT 745 167 578

Lõuna-Aafrika 80 80 -

EIP rahastab investeeringuid Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) maa-
des ning ka Aasias ja Ladina-Ameerikas (ALA). Pank annab laene Euroopa Liidu mandaadi 
alusel, kuid mandaadid on AKV ja ALA riikides olemuselt üsna erinevad. AKV riikides aitab 
EIP rakendada ELi arengupoliitikat, samas kui ALA riikides on tähelepanu keskmes olnud 
liidu ja partnerriikide vaheline majanduskoostöö.

Partnerriikide toetamine

Euroopa Investeerimispank AKV riikides

Panga tegevus AKV riikides põhineb ELi ja 79 AKV 
riigi vahelisel Cotonou partnerluslepingul. Vara-
sematele Yaoundé ja Lomé konventsioonidele 
järgnenud Cotonou lepingu keskne eesmärk on 
vaesuse vähendamine ja kaotamine ning AKV rii-
kide majanduse kaasamine maailmamajandusse. 
Aastateks 200�–2007 saab EIP anda laene kuni 
1,7 mld eurot omavahenditest ja täiendavalt 2 mld 
eurot investeerimisrahastust, mis on Euroopa 
Arengufondist rahastatav ja panga juhitav käi-
befond. Investeerimisrahastu asutati transpordi-, 
vee-, energia- ja telekommunikatsioonisektoris 

tegutsevate eraettevõtete ja tulunduslike avalik-
õiguslike asutuste investeeringute toetamiseks, 
kes investeerivad infrastruktuuri, mis on era-
sektori arenguks vajalik tingimus. Olulise kesk-
konna- ja/või sotsiaalse mõõtmega projektid või 
avaliku sektori projektid on majandusliku kohan-
damise programme järgivates riikides tavaliselt 
abikõlblikud intressitoetuste saamiseks. EIP lae-
nuandmine Lõuna-Aafrikas kuulub eraldi man-
daadi alla, millega anti aastateks 2000–2006 kuni 
825 mln eurot.

AKV riikides antud EIP laenud moodustasid 
2006. aastal kokku 745 mln eurot (võrreldes 
5�7 mln euroga 2005. aastal), millest 578 mln 
eurot anti Euroopa Arengufondi12 vahenditest ja 
167 mln eurot panga omavahenditest. Cotonou 
lepingu raames on investeerimisrahastul häid 
tulemusi varasemast tegevusest, mille jooksul 
sõlmitud tehingud ulatuvad alates 200�. aastast 
peaaegu 1400 mln euroni. Seni on selgelt kes-
kendutud erasektori projektidele, mis moodus-
tasid 2006. aasta lõpus 81% investeerimisrahastu 
portfellist. Sektorite lõikes on 5�% investeeri-
misrahastu portfellist suunatud finantsteenus-
tele – milles on seni häid tulemusi saavutatud 
panga väikelaenude arendamises AKV riikides ja 
eelkõige Sahara-taguses Aafrikas – ja 20% moo-
dustavad tööstusinvesteeringud (mis hõlmavad 
kaevandustehinguid). Ülejäänud 26% seon-
dub põhiinfrastruktuuriga (energia-, vee-, trans-
pordi- ja telekommunikatsiooniinvesteeringud). 
Laenud panga omavahenditest moodustasid 
2006. aasta lõpus kokku �86 mln eurot, millest 
üle poole oli antud erasektori projektidele. Töös-
tus (kaasa arvatud kaevandus) ja põhiinfrastruk-
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tuurid kokku moodustasid 65% omavahenditest 
antud laenudest.

Keskkonnakaitsel on AKV riikides tähtis osa, eriti 
vee- ja kanalisatsiooniprojektidel (vt taustinfot 
veevarustuse kohta Mosambiigis), aga ka inves-
teeringutel taastuvenergiasse. 2006. aastal laenas 
pank omavahenditest 9,75 mln eurot Barbadose 
valgustus- ja elektriettevõttele tuuleenergiapro-
jekti jaoks. Projekt asendab kalli fossiilkütuse 
kasutuse ja vähendab õhusaaste heitkoguseid. 
Laenule võimaldati keskkonnakaalutlustel int-
ressitoetust. Investeeringut rahastatakse EIP klii-
mamuutuse rahastust ja see vastab tõenäoliselt 
Kyoto protokolli puhta arengu mehhanismi raa-
mes registreerimise tingimustele. Projektiteos-
taja on taotlenud panga kliimamuutuse tehnilise 
abi rahastust toetust selleks, et lihtsustada sel-
lise registreerimise saavutamist. EIP laenas ka 
24,5 mln eurot hüdroelektrijaama ehitamiseks 
Fidžil.

Panga tegevust Lõuna-Aafrikas piiras 2006. aastal 
praeguse mandaadi peatne aegumine 2006. aasta 
lõpus ja sellest tulenevalt vahendite piiratud 
kättesaadavus. EIP laenas 80 mln eurot omava-
henditest ettevõttele ESKOM Holdings Ltd uue 
võrguülekande kõrgepingeühenduse ehitami-
seks Johannesburgi ja Kaplinna vahel. ESKOM 
on täielikult riigi omanduses olev elektritootja. 
2002.–2006. aasta mandaadi raames rahastas 
pank VKEsid (260 mln eurot), investeeringuid 
keskkonnakaitsesse (245 mln eurot) ja energiasse 
(1�0 mln eurot).

Finantsteenused

Tehingud finantssektoriga, nimelt rahaliste vahen-
dite kanaliseerimine kohalike finantsasutuste ja 
erakapitalifondide kaudu, on üldiselt topeltots-
tarbega: toetada kohalike finantsturgude arengut 
ja anda rahalisi vahendeid väiksematele ettevõte-
tele, kaasa arvatud mikroettevõtetele.

Cotonou  
investeerimisrahastu 
aastaaruanne

2006. aastal andis pank investee-
rimisrahastu kaudu laenu riigi ühe 
suurima panga – First Bank of Nige-
ria (FBN), mis on alustanud ulatuslikku ajakohasta-
mist – arengu toetamiseks. Tänu FBNi ainulaadsele 
positsioonile ja pärast tema kavandatud liitumist 
Ecobank’iga saab sellest pangast põhiosaline 
finantssüvenemises ja majandusintegratsioo-
nis Lääne-Aafrikas. First Bank of Nigeria kasutab 
oma uut piirkondlikku võrgustikku äriklientidele 
ja ettevõtetele pakutavate teenuste parandami-
seks. Laen annab FBNile juurdepääsu stabiilsele 
pikaajaliste rahaliste vahendite allikale oma stra-
teegiate elluviimiseks. Teise taseme omavahendite 
pakkumise teel toimib investeerimisrahastu ka 
katalüsaatorina FBNile erasektori rahaliste vahen-
dite voo suurendamiseks ja seega tema fundeeri-
misbaasi mitmekesistamiseks.

EIP andis samuti 5 mln USA dollarit Kenya VKEde 
fondile Business Partners International Kenya SME 
Fund (BPI-K). BPI-K on Kenya usaldusühing, mis 
investeerib noortesse keskmise suurusega ette-
võtetesse. Fondi toetavad ühiselt Rahvusvahe-
line Finantskorporatsioon (IFC) ja Lõuna-Aafrika 
VKE investeeringutele spetsialiseerunud ettevõtte 
Business Partners Ltd haruettevõte Business Part-
ners International. Fondi toetab ja sellesse on kaa-
satud ka EIP piirkondlik esindus Nairobis.

Tihe koostöö Euroopa Komisjoniga

EIP ja Euroopa Komisjoni ekspertteadmiste ja raha-
liste vahendite ühendamine on osutunud väga 
tõhusaks. 2006. aastal sõlmisid need kaks insti-
tutsiooni vastastikuse mõistmise memorandumi, 
millega loodi sihtfond piirkondliku infrastruktuuri 
toetamiseks Aafrikas. Selle sihtfondi kaudu, mil-
lesse võivad sissemakseid teha ka liikmesriigid, 
eraldab Euroopa Komisjon esialgselt kuni 60 mln 
eurot toetustena, mida antakse intressitoetuste 
kujul koos EIP laenudega ligikaudu 260 mln euro 
ulatuses.
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Ohutu vesi vaeste jaoks Maputos Mosam-
biigis

2006. aastal laenas EIP 31 mln eurot veevarustussüsteemi parandamiseks ja laiendamiseks 
Maputos Mosambiigis. Projektiteostaja Maputo veevarustusettevõte teenindab 1,7 miljoni 
elanikuga Maputo suurlinnaala. Selles piirkonnas elab pool elanikkonnast täielikus vaesu-
ses ja ainult 40% elanikest pääseb juurde korralikule joogiveele. Suurendades märkimisväär-
selt ohutu joogiveega varustatud elanikkonna osakaalu, aitab EIP projekt kaasa Mosambiigi 
aastatuhande vee- ja tervishoiueesmärkide ning vaesuse kaotamise eesmärgi saavutamisele, 
mis on läbivad riigi vaesuse vähendamise strateegias. ÜRO seitsmes aastatuhande eesmärk – 
keskkonna jätkusuutlikkuse tagamine – sisaldab vahe-eesmärke vähendada poole võrra ela-
nikkonna osakaalu, kellel ei ole jätkusuutlikku juurdepääsu ohutule joogiveele ja parematele 
kanalisatsioonitingimustele.

Maputo veeprojektil on neli konkreetset eesmärki: suurendada tootmisvõimsust, et tagada 
pidev varustus praegu olemasoleva veevarustussüsteemiga ühendatud 730 000 elanikule 
(praegu ei toimu süsteemis varustust ööpäevaringselt) ja suurendada teenindatava elanik-
konna osakaalu 467 000 inimese võrra aastaks 2010 ning täiendavalt 145 000 võrra aastaks 
2014; parandada süsteemi jõudlust, vähendades veetarbimismõõtja puudumise tõttu arve-
levõtmata vee osa; laiendada veevarustust vaesematele äärelinnaaladele kohalike erasektori 
väikeettevõtjate toel, et laiendada teenuseid täiendavalt 110 000 inimesele; ning parandada 
veevarustusettevõtte võimsust ja rahalist jätkusuutlikkust, mis aitab kaasa veeteenuste paran-
damisele kõikides projektiteostaja vastutusalasse kuuluvates linnades.

Projekt rajaneb varasematel valdkonnareformidel ja Maailmapanga projektitööl ning viib 
riikliku veeameti FIPAG (Fundo do Investimento e Património do Abastecimento de Água) ja 
Mosambiigi valitsuse kokku rahvusvaheliste arenguabi finantseerimise organisatsioonidega: 
EIP, Euroopa Komisjoni veerahastu, Madalmaade arenguabi rahastamise ettevõtte FMO ja 
Prantsuse arenguagentuuriga Agence française de développement. Jätkusuutlikkus ja jõu-
kohasus tagatakse, ühendades vähese maksumusega rahastamise, hea õiguspoliitika (eriti 
hinnakirjade ja institutsionaalse autonoomia osas), sobivalt kavandatud ja reguleeritud era-
sektori osaluse teenusepakkumises ja VVOde kaasamise valmis projekti üleandmise kohas.
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Samamoodi on tublisti edu saavutatud projektide 
rakendamisel Etioopias, Madagaskaril ja Mosam-
biigis, millesse on kaasatud EIP laenud ühendatult 
tehnilise abiga ja AKV riikides veesektori investee-
ringute edendamiseks ja toetamiseks 2004. aastal 
asutatud AKV-ELi veerahastu toetustega. Eraldi 
rahastab järgmisel kolmel aastal uus � mln euro 
suurune spetsiaalne EIP veeprojektide etteval-
mistamise rahastu vähemalt kaheksa AKV vee- ja 
kanalisatsiooniprojekti koostamist.

Lisaks palus Euroopa Komisjon EIP-l osutada nõus-
tamisteenuseid tema teise riskikapitalirahastu 
rakendamiseks Lõuna-Aafrikas, mis on üle viie 
aasta kestev 50 mln euro suurune valdkondlik siht-
programm. See programm on EIP-d juba kaasava 
2002. aastal käivitatud eduka riskikapitalirahastu 
järg, mille eesmärk on anda omakapitali- ja kvaasi-
kapitalivahendeid VKEdele, mis kuuluvad ajalooli-
selt ebasoodsas olukorras isikutele Lõuna-Aafrikas. 
EIP panus on nõustada Euroopa Komisjoni rahastu 
kavandamisel ja asutamisel ning seejärel osaleda 

investeerimisettepanekute tehnilises hindamises 
ja vastuvõtmises, ilma et ta oleks rahaliste vahen-
dite finantsjuhtimisse otseselt kaasatud.

Väljavaade

Cotonou leping sõlmiti 2000. aasta juunis 20 aas-
taks koos protokollidega iga järjestikuse viie kuni  
kuue aasta pikkuse perioodi kohta. Esimene pro-
tokoll aastateks 200�–2007 lõpeb varsti. Teine 
protokoll aastateks 2008–201� annab investee-
rimisrahastu jaoks täiendavalt 1,1 mld eurot ja 
2 mld eurot panga omavahenditest, millele tuleks 
lisada uus 400 mln euro suurune eraldis intressi- 
toetuste ja tehnilise abi jaoks. Uute välismandaatide 
alusel tehakse aastateks 2007–201� projektidele 
Lõuna-Aafrikas kättesaadavaks 900 mln eurot.

Eelolevatel aastatel asetab pank rõhku infra-
struktuurile ja finantssektorile. Infrastruktuuri 
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Aasia ja Ladina-Ameerika
2006. aastal antud laenud

(miljonit)

Kokku

Ladina-Ameerika 240

Colombia 100

Brasiilia 40

Ecuador 40

Peruu 40

Honduras 20

Aasia 243

Sri Lanka 120

Maldiivid 50

Vietnam �8

Pakistan �5

Aasia ja Ladina-Ameerika 483

osas on tegevuse keskmes sellised põhiinves-
teeringud nagu energia-, vee- ja kanalisatsioo-
niprojektid. Erasektori projektid ja piirkondlikud 
algatused, st projektid, millesse on kaasatud või 
mis puudutavad enam kui ühte riiki, on samuti 
prioriteetsed.

EIP ning Aasia ja Ladina-Ameerika

EIP mandaat laenude andmiseks Aasias ja Ladina-
Ameerikas aastatel 2000–2006 võimaldas anda 
kuni 2480 mln eurot investeeringute toetuseks, 
mis on vastastikku kasulikud Euroopa Liidule ja 
laenusaajale riigile. Eesmärk oli toetada majan-
duskoostööd. 2006. aasta lõpus oli pank laene 
andnud 2425 mln eurot. 2006. aastal moodus-
tas EIP laenumaht Aasias ja Ladina-Ameerikas 
asuvatele projektidele kokku 48� miljonit eurot, 
millest 240 miljonit eurot anti Ladina-Ameerikas 
(Brasiilia, Colombia, Ecuador, Honduras ja Peruu) 
ja 24� miljonit eurot Aasias (Pakistan, Vietnam, Sri 
Lanka ja Maldiivid).

Ladina-Ameerikas sõlmis pank 20 mln euro suu-
ruse laenulepingu Kesk-Ameerika Majandusin-
tegratsiooni Pangaga Atlandi ookeani Vaikse 
ookeani rannikuga ühendava Hondurase teede-
koridori ehitamiseks. Projekt kuulub Plan Puebla 
kavasse, s.o Panama algatus, mis on piirkondlik 
tegevuskava piiriülese infrastruktuuri parandami-
seks Kesk-Ameerikas ja Mehhikos. Teised laenud 
läksid digitaalsete mobiiltelefonivõrkude projek-
teerimisele ja tehnilisele täiustamisele Colombias, 
Ecuadoris ja Peruus ning investeerimiseks Miche-
lin Brazil’i rehvivabrikutesse.

Aasias aitas EIP kaasa rahvusvahelistele ja ELi jõu-
pingutustele leevendada loodusõnnetuste mõju 
piirkonnas, eelkõige laenude kaudu tsunamijärg-
sete ülesehitustööde rahastamiseks Maldiividel 
ja Sri Lankas. Pakistanis anti laenu tsemendivab-
riku ehitamiseks. See projekt on oluline ülesehi-
tustööde jaoks pärast 2005. aasta oktoobris riiki 

tabanud maavärinat. Vietnamis rahastas pank 
selvehulgimüügikeskuste ehitamist Metro Cash 
& Carry poolt.

Alates 199�. aastast, mil EIP alustas laenude and-
mist ALA riikides, on ta andnud ligi sada laenu 
kogusummas 4762 mln eurot, millest 55% läks 
projektidele Ladina-Ameerikas ja 45% projekti-
dele Aasias.

Uus ALA mandaat

EIP uue mandaadi alusel aastateks 2007–201� võib 
pank laenata ALA partnerriikides ligi �,8 miljar-
dit eurot. See tähendab kasvu võrreldes eelmise 
mandaadiga. Uus mandaat on jagatud laenude 
andmise soovituslikeks künnisteks 2,8 mld euro 
ulatuses Ladina-Ameerikas ja 1,0 mld euro ula-
tuses Aasias.

Selleks, et EIP saaks paremini toetada ELi koos-
tööstrateegiat ALA riikides, laiendati mandaadi 
valdkondlikku ja geograafilist ulatust. Nimelt 
saab pank nüüd rahastada projekte, mis aita-
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vad kaasa keskkonna jätkusuutlikkusele, seal-
hulgas kliimamuutuse mõjude leevendamisele, 
või mis aitavad kaasa ELi energiavarustuskind-
lusele. Pank jätkab ka ELi asjaomastes riikides 
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kohaloleku toetamist välismaise otseinvestee-
ringu ning tehnoloogia ja oskusteabe edasiand-
mise kaudu.

EIP reageerimine Aasia loodusõnnetustele

Ligi kaks kolmandikku panga laenudest Aasias oli 2006. aastal mõeldud ülesehitus- ja taas-
tustööde toetamiseks riikides, mida oli tabanud loodusõnnetus.

Laastav maavärin ja tsunami, mis vapustasid India ookeani piirkonna riike 2004. aasta 
26. detsembril, paiskasid lisaks traagilisele inimelude kaotusele segi tuhandete kilomeetrite 
ulatuses rannikualasid, jättes üle miljoni inimese kodutuks ja tekitades tohutut kahju infra-
struktuurile.

2005. aastal avati erakordselt soodsatel tingimustel 50 mln euro suurune krediidiliin tsuna-
miga seotud väikese ja keskmise mahuga investeeringute jaoks Acehis ja Põhja-Sumatras Indo-
neesias. 2006. aastal asus EIP abiks ka Maldiividele. Selleks tuli olemasolevat ALA mandaati 
laiendada, sest seda riiki see varem ei katnud. Maldiividel keskendus pank turismisektorile, 
mis on selle riigi majanduse põhiline alustugi. Tsunamist tabatud erasektori puhkekeskus-
tele ja hotellidele tehti kättesaadavaks 50 mln euro suurune krediidiliin. Sri Lankal avas EIP 
krediidiliini kahe laenukanaliga, millest ühte subsideeris keskpank ja teist rahastati panga 
tavatingimustel. Subsideeritud intressimääraga ja kohalikus vääringus 20 mln euro suurune 
laen anti spetsiaalselt väikesemahuliste investeeringute jaoks laenuvõtjatele, kes olid otseselt 
tsunami läbi kannatanud. Veel 50 mln eurot läks suuremate summadena otseselt või kaud-
selt kannatanud laenuvõtjatele.

Teine suur õnnetus Aasias, mis pani EIP 2006. aastal rahalise toetuse teel tegutsema, oli Pakis-
tani maavärin 2005. aasta oktoobris. Pärast maavärinat kasvas Pakistanis elamute ja infra-
struktuuri ülesehituseks oluliselt nõudlus tsemendi järele. Sellest lähtuvalt ning tarnelünga 
vähendamiseks ja ülesehitusele kaasaaitamiseks rahastas EIP 35 mln euro suuruse laenuga 
uut tsemendiprojekti Khaipuris.
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Vahendite kogumine: strateegia loob 
klientide jaoks lisandväärtust 

Pank  jätkas  pühendunult  oma  aktsionäride  –  ELi  liikmesriikide  –  toetusel  põhineva 
finantssuutlikkuse parimal viisil ärakasutamist, et kindlustada optimaalse maksumusega 
vahendite  kogumine  ja  sel  viisil  luua  lisandväärtust  oma  klientidele.  Nende  eesmärkide 
püüdlemisel jätkas pank järjekindlat fundeerimisstrateegiat, millega kaasneb nii järjepide-
vus kui ka uuendus panga võrdlusvõlakirjade programmides ja kliendivajadustele kohan-
datud  emissioonides.  Saavutatud  tulemused  tulid  kasuks  laenuvõtjatele  nii  ELis  kui  ka 
panga tegevuse sihtvaldkonda kuuluvate riikide kohalikel arenevatel turgudel.

USA dollarid (9,7 mld euro väärtuses) ja Inglise nae-
lad (8,0 mld euro väärtuses).

2006. aasta tegevust põhivääringutes eristas rida uuen-
dusi ja erijooni. Eurodes, milles pank kogus kokku 
17,4 mld eurot (võrdlusvõlakirjade ja sihtemissioonide 
kaudu), jätkus aktiivne joondumine esmaklassilise valit-
suse emissiooni põhijoontega, sealhulgas toimusid 
5 mld euro suuruse emissioonimahuga EARN1� võrd-
lusvõlakirjades nomineeritud emissioonid – kaks uut 

48 mld euro suurune fundeerimismaht oli sarnane 
möödunud aastaga. Vahendeid koguti rekordiliselt 
24 vääringus, sealhulgas kuues sünteetilises vormis 
vääringus. Kasvas nõudlus muude kui põhiväärin-
gute (nimelt Austraalia dollarite) järele, milles koguti 
vahendeid 8 mld euro mahus, võrreldes 6 mld euroga 
2005. aastal. Sellegipoolest jäid põhivääringud (euro, 
Inglise nael ja USA dollar) peamiseks fundeerimise 
allikaks, moodustades 40 mld eurot (44 mld eurot 
2005. aastal).

Turu soosiv vastuvõtt EIP fundeerimistegevuse suh-
tes kajastus väljaande „EuroWeek” küsitluses, kus 
turuosalised valisid panga „kõige muljetavaldava-
maks” ja „kõige uuendusmeelsemaks” vahendite 
kogujaks ning „parimaks riigiüleseks/vahendavaks” 
vahendite kogujaks kolmandat aastat järjest. Pank 
valiti ka „kõige põnevamaks ja väljakutsuvamaks 
vahendite kogujaks eelolevail aastail”.

Põhivääringud – esmaklassilisus ja 
uuenduslikkus

Võrdlusvõlakirjade programmid põhivääringutes: 
euro (EUR), Inglise nael (GBP) ja USA dollar (USD) 
tugevdasid panga ainulaadset positsiooni esma-
klassilise võrdlusvõlakirjade emitendina paljudes 
vääringutes. See jääb kuluefektiivse fundeerimise 
nurgakiviks. Võrdlusvõlakirja emissioonidega panga 
kolmes põhivääringus koguti vahendeid 28 mld euro 
väärtuses (59% kogu fundeerimisest). Suurim summa 
koguti eurodes (10,6 mld eurot), millele järgnesid 

2002.–2006. aasta vahendite kogumise kava  
maht enne vahetustehinguid:  

228 mld eurot
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13 Euroala võrdlusvõlakiri.
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5 mld euro väärtuses tehingut 5- ja 10aastastes makse-
tähtaegades. See võimaldas pangal pakkuda fundee-
rimiseelist, mida seostatakse Euroopa esmaklassiliste 
võrdlusvõlakirjade tugevate tulemusnäitajatega 2006. 
aastal. Täiendavat tähelepanupööramist esmaklassiliste 
võlakirjade likviidsusele näitas 2008. aasta tähtajaga 
EARN võlakirjade mahu suurendamine 580 mln euro 
võrra enampakkumisel põhineva likviidsuse tagamise 
korras. Pank jääb ainsaks vahendite kogujaks, kes täien-
dab valitsusi rahvusvaheliste võrdlusvõlakirjade 5 mld 
euro suuruste emissioonidega, mille maksetähtajad on 
tänase seisuga kolme kuni �0 aasta pärast.

Oluline kõrghetk eurodes siht- ja struktureeritud 
emissioonides (millega koguti vahendeid kokku 
6,9 mld eurot) oli esimene emissioon, mis jagatakse 
avaliku pakkumise teel kõikides eurotsooni 12 riigis 
(niinimetatud Euroopa väärtpaberite avalik pakku-
mine ehk EPOS). Emissiooni moodustas eurotsooni 
inflatsiooniga seotud ühe miljardi (1 mld) euro suu-
ruse koguväärtusega struktureeritud võlakiri. See oli 
praktiline ettepanek tänu ELi emissiooniprospektide 
direktiivis14 sätestatud börsiprospektide „europassi” 
mehhanismile. See oli esmakordne europasside meh-
hanismi kasutamine võlakirjaturul sellises ulatuses. 
Emissioon on seega märkimisväärne panus euro kapi-
talituru arengusse.

Inglise naelades (GBP) säilitas pank oma juhtiva posit-
siooni alternatiivina kuldobligatsioonidele, kus GBP 
bilansiline jääk moodustas 2006. aasta lõpus kokku ligi-
kaudu 10% GBP kuldobligatsioonivälisest turust. Ing-
lise naelades kogus pank kokku 5,7 mld GBP (8,4 mld 
eurot). Tehingud toimusid 15 erinevas võrdlusvõla-
kirjade maksetähtaegades kuni aastani 2054, mis on 
kõige laiem valik emissiooni maksetähtaegu peale 
kuldobligatsiooni. Ühtlasi asutati kaks uut võrdlus-
võlakirja sarja kolme- ja kümneaastastes maksetäht- 
aegades. Struktureeritud toodetes korraldas pank ühe 
uue emissiooni ja suurendas olemasolevat inflatsioo-
niga seotud 2016. aasta emissiooni kokku 297 mln GBP 
suuruse summani.

USA dollarites tõstis pank kogusummat 17,6 mld USA 
dollarini (14,2 mld eurot), olles seega selles väärin-

gus üks suurim USA-väline emitent. Pank lasi välja 
viis rahvusvahelist võrdlusvõlakirja kõikide põhi-
liste maksetähtaegade lõikes: �-, 5-, 10aastaste (kaks 
korda) ja �0aastaste tähtaegadega. Viimane nendest 
emissioonidest laiendas EIP kõverat kuni �0 aastani, 
olles esimene võrdlusvõlakirjade emissioon selles 
kõvera osas pärast „pikaajalise võlakirja” taaskasu-
tuselevõtmist Ühendriikide riigikassa poolt. Teine 
uus � mld USA dollari suurune 10aastane emissioon 
oli suurim tehing selles maksetähtajas USA-välise 
AAA-reitinguga vahendite koguja poolt, rõhutades 
EIP pakutava likviidsuse tugevust. Pank väljastas ka 
kaks eurodollarites nomineeritud võlakirja 7aastase 
maksetähtaja sektoris, vastavalt 1 mld USA dollari 
ja 1,5 mld USA dollari väärtuses. Viimane oli suu-
rim eurovõlakiri oma aktivaklassis sel aastal. Struk-
tureeritud tehingud ulatusid 1,4 mld USA dollarini 
(1,2 mld eurot).

Vääringute mitmekesistamine

Lisaks kolmele põhivääringule kaasas pank 8,0 mld 
euro väärtuses vahendeid 15 täiendava vääringu 
kaudu. Pank emiteeris ka täiendavalt kuues süntee-
tilises vääringus (kirjendatud teistes maksevaluuta-
des) 0,6 mld euro ulatuses. Väljaspool põhivääringuid 
oli suurim kasvuallikas Austraalia dollar (AUD) ja 
kõnealustes teistes vääringutes olid kolm suuri-
mat sissemaksjat, millest igaüks maksis vahendeid 
sisse üle 1 mld euro väärtuses, AUD (1,8 mld eurot), 
Jaapani jeen (JPY – 1,� mld eurot) ja Türgi liir (TRY 
– 1,1 mld eurot).

Arengumõju

Arendustöö uute liikmesriikide, ühineja/läbirääki-
jariikide ja ELi partnerriikide vääringutes jäi oluli-
seks jooneks. Vahendite kogumist nendes ja teistes 
panga laenutegevuse sihtvaldkonda kuuluvate 
riikide vääringutes kasutatakse vahetuskursi riski 
kõrvaldamiseks, mil fundeerimist ja edasilaenamist 
saab ühendada.

Vahendite kogumine: strateegia loob klientide jaoks lisandväärtust

14  Selles direktiivis sätestatakse emis-
siooniprospektidele Euroopa Liidu 
liikmesriikides „loa andmise” tõhus 
mehhanism: ühes liikmesriigis pä-
deva asutuse („päritoluriigi reguleeriv 
asutus”) kinnitatud prospekti võib 
kasutada kõikides teistes liikmes-
riikides („vastuvõtvas liikmesriigis”) 
kehtiva prospektina, ilma et oleks 
vaja edasist prospektide kinnitamist 
(„vastastikune tunnustamine”).
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Vahendite kogumine: strateegia loob klientide jaoks lisandväärtust

(EGP), mis oli sel ajal samuti kõige pikaajalisem 
sünteetiline emissioon sellel turul, ja emissioonid 
Botswana pulades (BWP) ja Namibia dollarites 
(NAD), mis mõlemad olid esmakordsed rahvus-
vaheliselt emitendilt (sünteetilisel kujul). Samuti 
säilitas pank juhirolli Lõuna-Aafrika randis (ZAR), 
kaasates 2,8 mld ZAR (�12 mln eurot). Selle raames 
suurendati 201�. aasta jaanuari Lõuna-Aafrika ran-
dide 8%-list emissiooni 4,5 mld ZAR tasemeni, mil-
lest sai seega suurim ja kõige likviidsem eurorandi 
võlakiri. Teistes piirkondades toimus esimene sün-
teetiline emissioon Indoneesia ruupiates (IDR) ja 
kordusemissioon sünteetilisel kujul Brasiilia reaa-
lides (BRL) ja Vene rublades (RUB).

Uute liikmesriikide ja läbirääkijariikide vääringute 
hulgas oli suurim nõudluseallikas Türgi liirid, kus 
pank kogus vahendeid 1,1 mld euro väärtuses ja 
jätkas oma likviidsuse ja tulukõvera arendamist. 
Bulgaaria levides (BGN) lasi pank välja oma esi-
mese muutuva määraga võlakirja. Pank emiteeris 
sellest piirkonnast veel kolmes vääringus (Tšehhi 
koruna (CZK), Ungari forint (HUF) ja Poola zlott 
(PLN)).

Väljaspool Euroopat olid arengutulemused märki-
misväärsed Vahemere piirkonna partnerriikide ja 
Aafrika riikide vääringutes. Erilist märkimist vää-
rib panga esimene emissioon Egiptuse naelades 

2006. aastal* sõlmitud vahendite kogumise lepingud ja kaasatud vahendid võrreldes 2005. aastaga

(miljonites eurodes)

Enne vahetustehinguid: Pärast vahetustehinguid:

2006 2005 2006 2005

EUR 17 4�9 �6,�% 19 �11 �8,8% �1 820 66,2% �2 179 64,6%

CZK 18 0,0% 18 0,0% 19 0,0%

DKK 2�5 0,5% 2�5 0,5%

GBP 8 �92 17,5% 10 057 20,2% � 067 6,4% � 096 6,2%

HUF 110 0,2% 222 0,4% 97 0,2% 5� 0,1%

PLN �2 0,1% 7� 0,1% �2 0,1% 49 0,1%

SEK �09 0,6% 174 0,4% �09 0,6% 468 0,9%

EL kokku 26 5�5 55% 29 8�8 60% �5 577 74% �5 864 72%

AUD 1 840 �,8% 692 1,4%  

BGN 102 0,2%

CHF 70� 1,5% 709 1,4% 259 0,5% 

HKD 101 0,2%

ISK 501 1,0% 162 0,�%

JPY 1 277 2,7% 1 �52 2,7%  

MXN 18� 0,4%

NOK 424 0,9% �8 0,1% 88 0,2% �8 0,1% 

NZD 9�� 1,9% 1 077 2,2%  

TRY 1 095 2,�% 1 222 2,5%  

USD 14 225 29,6% 14 �09 28,7% 12 �05 25,6% 1� 581 27,�%

ZAR �12 0,7% 219 0,4% 80 0,2% 6� 0,1%

ELi-väline kokku 21 515 45% 19 962 40% 12 47� 26,0% 1� 941 28,0

KOKKU 48 050 100% 49 800 100% 48 050 100% 49 805 100%

* 2006. aasta üldise vahendite kaasamise loa alusel kogutud vahendid, sealhulgas 2005. aastal 2,9 miljardi euro mahus täidetud „eelfundeerimine”.
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Vahendite kogumine: strateegia loob klientide jaoks lisandväärtust

Uus tegevusväli teistes Euroopa vääringutes

Šveitsi frankides (CHF) võttis pank kasutusele uue võrd-
lusvõlakirja: �0aastase �00 mln CHF emissiooni, mis 
oli väljalaske ajal kõige pikaajalisem emissioon. Taani 
kroonide (DKK) turul lasi pank välja kõige pikaajali-
sema, erainvestoritele maksuvaba kapitali kasvutuluga 
2%-lise ehk „blue-stamped” võlakirja (2% 2026. aasta 
juuni 2,6 mld DKK), mis vastab investorite nõudlusele 
maksutõhusa kestusega toodete järele valitsuse toetu-
sega segmendis. Rootsi kroonides (SEK) lasi pank rah-
vusvahelisel turul välja esimese inflatsiooniga seotud 
võlakirja, mille emiteerib riigiülene emitent (1,5 mld 
SEK emissioon maksetähtajaga 2020. aastal). Pank oli 
tegev ka Islandi krooni (ISK) ja Norra krooni (NOK) tur-
gudel. Üldkokkuvõttes kogus pank nn teistes Euroopa 
vääringutes vahendeid 2,2 mld euro väärtuses.

Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna kasv

EIP tugevdas oma väljapaistva emitendi rolli Aasia 
ja Vaikse ookeani piirkonna turgudel, kogudes sealt 
vahendeid kokku 4,2 mld euro väärtuses. Austraalia 
dollarites (AUD) saavutas pank tugevaima kasvu ja 
suurima emissioonimahu väljaspool põhivääringuid 
(�,0 mld AUD võrreldes 1,2 mld AUD aastal 2005) ja 
oli suurim välismaine „Kangaroo” võlakirjade emi-
tent. Sellel turul lasi pank välja esimese inflatsiooniga 
seotud „Kangaroo” võlakirja, mis on tarbijahinnain-
deksiga seotud 250 mln AUD suurune võlakiri mak-
setähtajaga aastal 2020. Pank kogus ka 0,9 mld euro 
väärtuses vahendeid Uus-Meremaa dollari (NZD) 
turul. Erilist märkimist väärib Jaapani jeeni (JPY) 
20aastane 50 mld JPY rahvusvahelise võlakirja emis-
sioon, mis oli väljalaske ajal ainus jooksev 20aastane 
kupong-võrdlusvõlakiri esmaklassiliselt valitsuse 
emitendilt rahvusvahelistel turgudel. Hong Kongi 
dollarites (HKD) lasi pank välja 1 mld HKD suuruse 
2aastase võlakirja, mis oli esimene riigiülene tehing 
pärast Hong Kongi õigusnormide paindlikumaks 
muutmist, mis võimaldavad alla kolmeaastase täht-
ajaga emissioone.

„Euroopa ostmise võimalus”
Hetkeülevaade EIP-st kui emitendist

ELi valitsuste ühisomandus kindlustab esma-
klassilise krediidikvaliteedi ja tähendab, et EIP 
võlakirju võib vaadelda „Euroopa ostmise või-
malusena”.

➾  Kõikide ELi valitsuste omandusse kuulumine 
tähendab, et EIP võlakirjad pakuvad ainu-
laadset ja mitmekesist esmaklassiliste valitsuse 
võlakirjadega võrreldavat investeerimisvõi-
malust.

➾  Kolm suurimat reitinguagentuuri on andud 
pangale AAA-reitingu, mis annab EIP-le ühe-
selt stabiilse väljavaate.

➾  Strateegiline lähenemine turgudele tähen-
dab tugevat keskendumist likviidsusele ja 
läbipaistvusele. See ühendab kõikehõlmavad 
võrdlusvõlakirjade programmid panga kolmes 
põhivääringus (EUR, GBP ja USD) kliendivaja-
dustele kohandatud emissioonidega laias vali-
kus vääringute ja toodete lõikes.

➾  EIB on üks suurimaid ja sagedasemaid laena-
jaid rahvusvahelistel kapitaliturgudel. 2006. 
aastal korraldas ta emissioone kokku 48 mld 
euro ulatuses. 

➾  Pank on läbi aegade panustanud kapitali-
turgude arengusse ELi uute liikmesriikide, ELi 
ühineja/läbirääkijariikide ja ELi partnerriikide 
vääringutes. Siin võivad emissioonid kohalikes 
vääringutes toetada laenuandmise arengut.
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Ettevõtte üldjuhtimine

Philippe Maystadt 
ja Danuta Hübner, 

Euroopa Komisjoni 
liige
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Vahendid ja algatused Euroopa Liidus

Komisjoni ja EIP vahelise intensiivse koostöö tule-
musel võeti 2006. aastal kasutusele kaks uut ühist 
rahastamisvahendit ja rahastut aastateks 2007– 
201�. Liidu käsutuses on oma poliitika toetami-
seks rohkem eelarvevahendeid ja EIP ressursse 
kui kunagi varem, arvestades ELi eelarve ja EIP 
poolt aastas kapitaliturult 48 mld euro summas 
kogutavate vahendite ühendatud finantsvõi-
mendusefekti.

EIP Grupp on tugevdanud pangas Euroopa Komis-
joniga koostöö kohta sätestatud korda, käivitades 
kolm uut ühisalgatust, et võimaldada liikmesriikidel 
laiemalt kasutada Euroopa struktuurifonde – mille 
summat on aastateks 2007–201� märkimisväärselt 
suurendatud �08 mld euroni. Nüüdsest on võima-
lik eraldada osa struktuurifondidest uue finantskor-
ralduse jaoks valdkondades, kus toetatakse VKEsid 
ja mikroettevõtteid (JEREMIE) või linnade sotsiaal-
arengut (JESSICA). Kolmas algatus (JASPERS) – mida 
rahastavad komisjon, EIP Grupp ja EBRD – pakub 
tasuta tehnilist abi struktuurifondidest abi saamise 
tingimustele vastavate infrastruktuuriprojektide  
kindlaks määramiseks ja rakendamiseks uutes liik-
mesriikides. Nende rahastute raames on juba kindlaks 
tehtud mitu projekti. Selle tehnilise abiga ei kaasne 
kohustust taotleda rahastamist EIP-lt või EBRD-lt.

EIP ja komisjon on samamoodi ühendanud jõud 
ambitsioonikate üleeuroopaliste transpordi- ja 
energiavõrkude (TENid) programmi rakendamise 
kiirendamiseks, asutades struktureeritud rahas-

tamisvahendi ja TENide tagatisfondi kõrge riski-
profiiliga projektide rahastamise lihtsustamiseks. 
Need kaks rahastamisvahendit toimivad katalü-
saatorina kuni 20 mld euro ulatuses, et kaasata 
täiendavalt avaliku ja erasektori rahalisi vahendeid 
TENide toetuseks.

Uuendustegevuse ning T&A jõupingutuste toes-
tamiseks liidus asutavad EIP ja komisjon uue ühe 
miljardi euro suuruse „teadusrahastu”, mida kaas-
rahastavad pank ja seitsmes T&A raamprogramm. 
Ka see rahastamisvahend võimaldab võtta rohkem 
riske ja mobiliseerida erakapitali projektide jaoks, 
mis on olulised liidu tööstusliku konkurentsivõime 
jaoks. See 2005. aasta detsembri Euroopa Ülemko-
gul taotletud rahastu võiks aastatel 2007.–201� 
võimendada täiendavaid rahalisi vahendeid kuni 
10 mld euroni.

Samal ajal on Euroopa Investeerimisfond (EIF) 
valmis andma uue hoo VKEde toetamiseks kapi-
tali suurendamisega (praegu ettevalmistamisel) 
ja tehes 2007.–201�. aasta konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogrammi alusel kätte-
saadavaks täiendavalt 1,1 mld eurot uuenduslike 
finantstoodete kasutuselevõtmiseks, eelkõige 
VKEde asutamiseks.

Arendus ja koostöö väljaspool Euroopa Liitu

2006. aasta oli EIP jaoks tähtis ka selle poolest, et 
nõukogu kinnitas uued mandaadid panga tege-
vuse jaoks partnerriikides väljaspool liitu. EIP 

Dialoog liidu poliitikat arutavate ja otsustavate Euroopa institutsioonidega on oluline 
EIP  tegevusraamistiku  kindlaks  määramiseks  Euroopa  Liidus  ja  väljaspool.  Euroopa 
Komisjon  valmistas  2006.  aastal  koos  EIP-ga  ette  nõukogu  arutelud  ja  otsused,  mille 
keskmes on panga tegevus eelolevail aastail. EIP osaleb ministrite nõukogus (ECOFIN) 
ja suhtleb regulaarselt Euroopa Parlamendiga.

Viljakas koostöö ELi ja teiste 
finantsasutustega
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Viljakas koostöö ELi ja teiste finantsasutustega

annab aastatel 2007–201� kuni 27,8 mld eurot 
laene tagatisega ELi eelarvest. Samuti asutasid 
komisjon ja EIP uue sihtfondi infrastruktuuri rahas-
tamiseks Sahara-taguses Aafrikas.

Tagamaks EIP ja ELi eelarve rahaliste vahendite 
tõhususe ja järjekindluse väljaspool liitu, kooskõ-
lastatakse nendest rahastamist väga tihedalt ka 
teiste samas piirkonnas tegutsevate finantsasu-
tustega. Selleks sõlmis EIP 2006. aastal kokkulep-
ped järgmiste asutustega: Agence française de 
développement’, Kreditanstalt für Wiederaufbau 
ja Euroopa arenguabi rahastamise asutustega 

EIP ja Euroopa 
Komisjon 

(regionaalpoliitika 
peadirektoraat) 

sõlmisid juulis 
toetuslepingu 

JASPERSi jaoks

(14 kahepoolse arengupanga grupp) ning ka EBRD 
ja Maailmapangaga. Euroopa Komisjon oli sageli 
nende kokkulepete üks osapool.

Teiste rahvusvaheliste finantsasutustega tehtud 
koostöö viljana on samuti võetud uusi keskkon-
naalgatusi, nimelt süsihappegaasi saastekvootide 
fondi asutamine kliimamuutusega toime tulemi-
seks ja Euroopa keskkonnapõhimõtete ühisharta 
loomine, mis on kohaldatav projekti rahastamisele 
Euroopa Liidus ja väljaspool. Väljaspool Euroopa 
Liitu on projekte ühiselt rahastatud alati, kuid 
uued kokkulepped tugevdavad seda tegevust.
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Teabe avalikustamine 

Teabe avalikustamine on panga läbipaistvuspüüd-
luste lahutamatu osa. EIP direktorite nõukogu 
kinnitas 28. märtsil 2006 läbivaadatud avalikus-
tamispoliitika dokumendi, kooskõlastades panga 
avaliku teabe poliitika, mis pärineb 2002. aastast, 
oma praeguste läbipaistvusstandarditega ja võt-
tes arvesse Euroopa poliitikaalgatusi ja rahvus-
vahelisi põhimõtteid. Võimaldamaks huvitatud 
sidusrühmadel aidata kaasa poliitika läbivaatami-
sele, peeti avalik arutelu. See toimus kahes voorus 
ja sidusrühmad andsid sellesse olulise panuse. EIP 
järgis väga paindlikku lähenemisviisi ajakava ja 
menetluste osas, tagamaks võimalikult ulatusli-
kuma arutelu. Tulemused pälvisid nii osalejate kui 
ka panga enda soosiva vastuvõtu. Avaldati aru-
telu aruanne, kus kirjeldati üldjoontes selle käiku 
ja tehti kokkuvõte sidusrühmade ettepanekutest 
ja panga põhjendatud seisukohtadest nendega 
arvestamise ulatuse kohta.

Uus avalikustamispoliitika põhineb avalikustamis-
eeldusel, mis tähendab, et kogu panga käsutuses 
olev teave kuulub nõudmisel avalikustamisele, 
välja arvatud juhul, kui on mõjuv põhjus teavet 
mitte avaldada. Kuna EIP on tegev pangana, keh-
tivad avalikustatavale teabele teatud piirangud, 
mis on sätestatud poliitika dokumendis. Polii-
tika vaadatakse ametlikult läbi iga kolme aasta 
tagant. Ühtlasi vaatab pank 2007. aasta esime-
sel poolel poliitika läbi õiguslikust perspektiivist, 
et kohaldada Århusi määrust, mille teemaks on 
keskkonnainfo kättesaadavust, keskkonnaasjade 
otsustamises üldsuse osalemist ning neis asjus 
kohtu poole pöördumist käsitleva Århusi konvent-
siooni sätete kohaldamine ühenduse institutsioo-
nide ja organite suhtes.

Teave on üldsusele kättesaadav põhiliselt EIP 
kodulehelt, millel oli 2006. aastal ligi kolm miljo-
nit külastajat, ja EIP infolaua kaudu, mis käsitles 
ligi �0 000 teabepäringut mitmetelt sidusrühma-
delt. Avalikustamispoliitikas on eriti oluline koht 
panga kodulehel avaldatud ootel olevate projek-
tide nimekirjal. EIP avaldab oma kodulehel info-
kokkuvõtte projektide kohta, mille rahastamist ta 
kaalub. Kõik projektid tuleb avaldada enne nende 
heakskiitmist direktorite nõukogus, kui see ei ole 
keelatud õigusjärgsetel konfidentsiaalsuse põh-
justel, millega võib mõnikord tegemist olla erasek-
tori projektide puhul. Kui projekti kohta on nõutav 
keskkonnamõju hindamine, kohustub pank lisama 
ootel olevate projektide nimekirja lingi keskkon-
namõju hindamise mittetehnilisele kokkuvõttele 
ja väljaspool ELi toimuvate projektide puhul sel-
lele vastavale dokumendile koos keskkonnamõju 
hindamise aruandega. Pärast direktorite nõukogu 
heakskiitu ja laenulepingu sõlmimist loetletakse 
kõik rahastatavad projektid aastaaruandes.

Suhted kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega

EIP suhted kodanikuühiskonna organisatsiooni-
dega (KÜOd), sealhulgas valitsuseväliste orga-
nisatsioonide (VVOd) ja teiste huvirühmadega 
põhinevad teadvustamisel, et need organisatsioo-
nid võivad anda väärtusliku panuse panga polii-
tika arendamisse. Nad võivad samuti aidata kaasa 
panga teadlikkusele kohalikest probleemidest ja 
anda kasulikku teavet projektide kohta.

Kodanikuühiskonna üksus suhtekorralduse osa-
konnas koordineerib panga kontakte VVOde ja 
teiste huvirühmadega. Üksus tagab suhtekorral-

Avatus  ja  läbipaistvus  on  otsustava  tähtsusega  EIP  usaldusväärsuse  ja  aruandekohus-
tuse säilitamiseks ja tugevdamiseks sidusrühmade ja kõikide kodanike suhtes Euroopas 
ja kaugemal.

Läbipaistvus ja aruandekohustus 
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duse järjekindluse ja kvaliteedi ning lävib aktiivselt 
kodanikuühiskonnaga. Pangasiseselt kooskõlas-
tab üksus kontakte ja küsimusi kodanikuühiskon-
naga ning korraldab koos personaliosakonna ja 
ekspertidega töötajatele ettevõttesiseseid tead-
likkuse ja suutlikkuse loomise programme panga 
ja kodanikuühiskonna suhete teemal.

2006. aastal iseloomustasid suhteid kodanikuühis-
konna organisatsioonidega uued kaasamisviisid. 
Kõigepealt lõi EIP partnerluse ekspertorganisat-
sioonidega, kellega ta jagab konkreetseid ees-
märke, nagu ELi Lissaboni tegevuskava, säästev 
areng, keskkonnakaitse või vaesuse leevenda-
mine. EIP sõlmis ka bioloogilise mitmekesisuse 
küsimustes kokkuleppe Maailma Looduskaitse 
Liiduga (IUCN). See moodustab ühisalgatuste ja 
koostöö raamistiku EIP tegevuse bioloogilise mit-
mekesisusega seonduvates aspektides, kus IUCN 
annab ekspertnõu panga algatuste, poliitika ja 
strateegiate kohta, näiteks EIP rahastatavate pro-
jektide suhtes nõuetekohase hoolega järelevalve 
teostamist või abistamist käsitlevate suuniste läbi-
vaatamisega. IUCN abistab panka ka organisat-
sioonisiseses koolituses ja teadlikkuse tõstmises 
bioloogilise mitmekesisuse küsimustes.

Veel üks võtmetähtsusega areng, mis aitab kaasa 
KÜOdega suhtlemise kvaliteedile, on EIP uus tava 
korraldada valitud poliitikasuundade, strateegiate 
või suuniste teemal avalikke arutelusid. Pärast EIP 
avalikustamispoliitika teemal toimunud edukat 
avalikku arutelu algab sarnane läbivaatamisprot-
sess 2007. aastal panga korruptsiooni-, pettuse-, 
rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise 
vastu võitlemise poliitika, suuniste ja menetluste 
teemal.

EIP on samuti huvitatud kontaktide säilitamisest 
ja parandamisest otsustava tähtsusega poliiti-
lisi seisukohti propageerivate VVOdega, kes tee-
vad kampaaniaid panga tegevusvaldkondadega 
seonduvates küsimustes. Kontaktid nende orga-
nisatsioonidega on viimastel aastatel tihenenud 
ja on arendatud dialoogi. Seda rõhutab panga 

osalemine üritustel, mida need organisatsioo-
nid korraldasid EIP-ga seonduvates küsimustes, 
näiteks pangas sõltumatu nõuetelevastavuse ja 
kaebustemehhanismi asutamise teemaline kon-
verents, mille korraldasid EMÜ pankade vaatluse 
võrk (Bankwatch Network) ja teised VVOd Brüsse-
lis 2006. aasta novembris.

Oma korraliste tööseminaridena VVOde ja teiste 
KÜOdega pidas pank 2006. aastal kaks seminari. 
Kevadisel tööseminaril Brüsselis käsitleti T&A ning 
uuendustööd Lissaboni protsessi raames, inimka-
pitali kujundamist ning kodanikuühiskonna rolli 
panga projektitsüklis. Sügisesel tööseminaril Ber-
liinis käsitleti keskkonna, kliimamuutuse ja energia 
kolmnurka kuuluvaid küsimusi. Päevakorras oli ka 
ettevõtte vastutus.

2006. aastal sai pank VVOdelt üle 100 päringu ja 
taotluse teabe avaldamiseks. Üks kolmandik nen-
dest puudutas maanteetranspordiprojekte – pea-
miselt uutes liikmesriikides ja kandidaatriikides.

Audit, kontroll ja hindamine

Panga aruandekohustuse täitmiseks avalikkuse 
ees on pangas sisse seatud kontrollid kogu tege-
vuse suhtes. Mõned nendest on põhikirjajärgsed, 
teised põhinevad sisekorralduslikel sätetel ning 
osasid kontrolle korraldavad välised sõltumatud 
kontrollorganid.

Auditikomisjon on EIP põhikirjajärgne juhtorgan, 
mis annab aru juhatajate nõukogule ja ELi liikmes-
riikide rahandusministritele. Komisjon kontrollib, 
et panga operatsioone juhitakse vastavalt põhi-
kirjas ja kodukorras sätestatud vorminõuetele ja 
korrale, ning et panga raamatupidamisarvestust 
peetakse asjakohaselt. Auditikomisjoni abistab 
selle ülesande täitmisel välisaudiitorite firma Ernst 
& Young. Riskijuhtimise direktoraat jälgib krediidi-, 
turu- ja tegevusriske, samal ajal kui juhtimiskont-
rolli osakond keskendub protsessile strateegia üle-
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Abikäe ulatamine

EIP avaldas 2006. aastal oma teabevahetusstrateegia raames laias valikus 
maade-, sektori-, temaatilisi, aasta- ja hindamisaruandeid ja -ülevaateid 
ühenduse keeltes ja vastavalt vajadusele teistes keeltes. Ta püüab samuti 
pidevalt üles panna ja uuendada teavet oma kodulehel. Ent isiklikud kon-
taktid ei ole veel moest läinud. Vastupidi, halduskomitee liikmed ja panga 
spetsialistid osalesid arvukatel ELi või riikide asutuste, kutseorganisatsioo-
nide korraldatud ja eriteemalistel üritustel, et tõsta esile panga tegevust ja 
pakutavat rahalist toetust.

Lisaks oli pank kohal ligikaudu 30 valitud laiaulatuslikul üritusel ärikontak-
tide esindusega, kus jagati EIP kohta kogu asjaomast teavet. Nii oli see näiteks 
süsihappegaasiteemalisel maailmanäitusel Kölnis ja rohelisel nädalal Brüs-
selis 2006. aasta mais, süsihappegaasiteemalisel maailmanäitusel Pekingis 
ning Euroopa linnade ja piirkondade nädalal Brüsselis oktoobris ja Euroopa 
arendustegevuse päevadel novembris, samuti Brüsselis.

Asjaomase taustaga huvirühmad on samuti teretulnud Luksemburgis ja 
panga väliskontorites. 2006. aastal külastas Luxembourg’i peakorterit ligi 
2200 tudengit, spetsialisti, kõrgetasemelist poliitikakujundajat, diplomaati 
ja kohalikku poliitikut rohkem kui neljakümnest riigist.

Esmane võimalus abikäe ulatamiseks on tänavaastal (2007) Rooma lepingu 
sõlmimise 50. aastapäev, kui pank ühineb tähistustes teiste ELi institutsiooni-
dega, sealhulgas äri- ja poliitika tippkohtumistel ja -konverentsidel. Minevi-
kusaavutustele tagasivaatamise asemel kasutatakse EIP enda 50. aastapäeva 
2008. aastal pilguheiteks tulevikku ja panga kui ELi kodanike panga rolli rõhu-
tamiseks. Rida välisüritusi, väljaandeid ja muud reklaamtegevust keskendub 
läbipaistvusele, tänapäevasele ettevõtte üldjuhtimisele, uutele laenutoode-
tele ja panga lisandväärtusele tehingutes Euroopa Liidus ja väljaspool. EIP 
Luxembourg’i peakorteri kõrval asuva uue hoone pidulik avamine langeb 
kokku juhatajate nõukogu aastakoosolekuga 2008. aasta juunis ja on üks 
EIP 50. aastapäeva kõrghetki.

Kohtumine 
VVOdega 2006. 
aastal



Tegevusaruanne 200664EIP Grupp

EIP ja ülikoolid õpivad üksteiselt

Ülikoolide teadurid soovivad EIP tegevusest rohkem teada saada ja pank tahab õppida akadee-
milisest teadustööst oma tegevusvaldkondades. Selle vastastikuse teabevahetuse lihtsustami-
seks käivitas EIP 2006. aastal ülikoolide teadustööalgatuse, mis annab teaduskeskustele toetusi 
ELis, praktikavõimalusi noortele teaduritele ja sponsorlustoetusi valitud ülikoolivõrkudele.

Ülikoolide teaduskeskused saavad kolmeks aastaks toetusi kuni 100 000 eurot aastas, et laien-
dada oma uurimistööd EIP huvikeskmes olevatele valdkondadele. Pank valis konkursi korras 
välja neli ülikooli nelja otsustava tähtsusega uuringuteema jaoks: keskkonnamõjude finant-
siline ja majanduslik hindamine (Università Ca’Foscari, Veneetsia), tehnoloogiahinnangud ja 
uuenduste kiirendamine (Università di Bologna), avaliku ja erasektori partnerlus (Universidad 
Politécnica de Madrid) ja säästva arengu sotsiaalne mõõde (Oxford Brookes University).

Nooremteaduritele pakub EIP ametipraktikat panga pakutavate teadusprojektide teostami-
seks ülikooli ja EIP juhendajate ühisjärelevalve all.

Samuti võidakse sponsoreerida ülikoolidevõrke, mis keskenduvad EIP jaoks erilise tähtsusega 
valdkondadele ja võivad vajadusel kasutada tähist „EIP ülikoolidevõrk”.

Läbipaistvus ja aruandekohustus

„Euroopa ülikoolid 
tippsaavutuste 
otsinguil” 
tööseminar peeti 
panga peakorteris 
Luxembourg’is 
17. novembril 2006
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kandmiseks eesmärkidele ja tegevuskavadesse. 
Andmekaitsevolinik kaitseb EIP Grupi töötajate 
isikuandmeid.

Vastavusbüroo tagab, et pank ja selle töötajad 
täidavad kõiki kohaldatavaid seadusi, määrusi, 
toimimisjuhendit ja häid tavasid, ning toimib 
eetika- ja aususeeskirjade võimaliku rikkumise 
esmase tuvastajana. Ta kontrollib eelnevalt uute 
poliitikasuundade, menetluste ning kavandatud 
meetmete toodete ja tehingute nõuetelevasta-
vust. Vastavusbüroo jälgib ka laenutehinguid ja 
vahendite kogumist madala maksumääraga piir-
kondades.

Sõltumatu peainspektsioon ühendab siseauditi 
ja tegevuse hindamise osakondi, mis on kaks 
peamist järelkontrolli teostajat. Tal on otsustav 
osa kontrollide kindlustamises, tehingute paran-
damises ning läbipaistvus- ja aruandlusprotses-
sides. Siseaudit tagab sisekontrollisüsteemide ja 
nendega seonduvate menetluste asjakohasuse ja 
tõhususe mõistliku kindluse. Samuti tegutseb ta 
EIP Grupi rahastatavate või tema investeeringuid 
saanud projektidega seoses pettuse-, korrupt-
sioonikahtluse või muu ebaseadusliku tegevuse 
kahtluse korral. Tegevuse hindamise osakond teeb 
järelhindamisi panga rahastatavate projektide ja 
programmide esindusliku valimi alusel ning ka EIFi 
tehingute suhtes. Tema aruandeid arutab direk-
torite nõukogu ja need avaldatakse panga kodu-

lehel. 2006. aastal hindas ta EIP investeeringuid 
haridus- ja koolitusprojektidesse, piiriülestesse 
üleeuroopalistesse võrkudesse, laenuandmist 
AKV riikides Lomé IV konventsiooni alusel, FEMIPi 
sihtfondi (eelnevat tehnilist abi ja riskikapitalite-
hinguid Vahemere piirkonnas) ning EIFi investee-
ringuid riskikapitalifondidesse.

Euroopa Kontrollikoda auditeerib EIP hallatavate 
ühenduse vahendite kasutamist. Pank teeb tihe-
dat koostööd Euroopa Pettustevastase Ameti 
OLAFiga ning Euroopa ombudsmaniga. Peasekre-
täri otseses alluvuses tegutsev kaebuste osakond 
loodi 2006. aastal ja see tegeleb väljastpoolt pan-
gale otse või Euroopa ombudsmani kaudu esi-
tatavate kaebustega. Vastkoostatud kaebuste ja 
abipalvete poliitika tehakse pangaväliselt teata-
vaks 2007. aasta jooksul.

Läbipaistvus ja aruandekohustus

Ettevõtte vastutuse aruanne

EIP on alates 2005. aastast avaldanud ettevõtte vastutuse aastaaruande,  
milles antakse üksikasjalikku teavet panga juhtimise ja keskkonnaalase tege-
vuse kohta ning üldisemat taustteavet. Aruannet saab vaadata EIP kodulehel 
(www.eib.org) või tellida tasuta.
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Personali komplekteerimine ja töötajate 
värbamine

2006. aastal keskenduti uute töötajate töölevõt-
misel pangas jätkuvalt olulistele tegevusvaldkon-
dadele, sealhulgas JASPERSi algatuse (projektide 
koostamise tehniline abi uutes liikmesriikides) 
rakendamine ja selleks personali komplektee-
rimine, mis oli värbamistegevuse esmane prio-
riteet. Panga personali koosseis kasvas 2006. 
aastal 1�69 töötajani15. Täideti 102 vaba töökohta  
(66 juhtivatel kohtadel ja �6 tugifunktsioonides). 
66-st palgatud juhtivtöötajast 58% olid mehed 
ja 42% naised. 102-st uuest töötajast 19 palgati 

uutest liikmesriikidest. Pank sai 2006. aastal ligi  
17 000 töökoha sooviavaldust.

Personaliarendus

Personali palgasüsteemis tehtud muudatuste tule-
musel vaadati läbi ja ajakohastati personali hinda-
mise ja edutamise süsteeme. Edutamissüsteem 
põhineb ametirollidel (ametikohaga seonduvad 
ülesanded ja volitused), mille väljaselgitamine on 
jätkunud kogu 2006. aasta jooksul. Sellega seo-
ses on täpsustatud nii korralise kui ka erakorralise 
edutamise kriteeriume. Teistes valdkondades on 
pank samuti välja arendanud mitmed põhimõtted 
tulemusnäitajate parandamiseks. Näiteks hakkas 
personalikoolitusüksuse krediidiriskiprogramm 
täielikult toimima ning seda peetakse laenu- ja 
krediidiametnikele kohustuslikuks.

Töötajate tervishoid ja heaolu

Alates panga oma arstiabiteenuse loomisest 2005. 
aasta teisel poolel on tehtud aina rohkem tööd 
kutsehaigusteriskide tuvastamiseks ja enneta-
miseks ning töötervishoiu ja töötajate heaolu 
edendamiseks. Lisaks kõikidele tervisekontrolli-
dele enne töölevõtmist ja paljudele iga-aastastele 
arstlikele läbivaatustele, mida töötajatele võimal-
datakse, on tegevus hõlmanud tervishoiukam-
paaniaid, pärast pikaajalist haiguspuhkust tööle 
naasmise stimuleerimist ja hõlbustamist ning 

EIP Grupi haldussüsteem ja personal

2006. aasta on olnud EIP personaliosakonnale järjekordne muutusteaasta. Hulk tööd on 
tehtud uue strateegia väljaarendamisel, mis keskendub kolmele valdkonnale: edukas per-
sonali komplekteerimine, töötajate motiveeritus ja areng ning töötajate heaolu (tervishoid 
ja ohutus), pidades samas silmas ka haldusteenuste parandamist nende lihtsustamise ja 
optimeerimise teel.

15  See arv sisaldab EIFi teenistusse 
lähetatud EIP töötajaid (31.12.2006.
seisuga).

EIP personal
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paremate tervishoiuteenuste tagamist lähetustel. 
Veel on pank korraldanud koolituse äsja asutatud 
majasisese esmaabimeeskonnaga vabatahtlikult 
ühinenud töötajatele.

Teatud tervisekindlustussummade ülempiiride 
kohandamise vajadusest vaatas panga tervise-
kindlustus 2006. aastal läbi oma hüvituseeskir-
jad. Ühtlasi oli läbivaatamise eesmärk parandada 
veelgi panga tervisekindlustuse haldamise tõhu-
sust.

Panga töötajatele pakutavate sotsiaalteenuste 
osas sai pank juurde 50 kohta erasõimes, mis 
lisanduvad töötajatele soodushinnaga võimal-
datud juba olemasolevale sajale kohale EIP oma 
lastesõimes.

Personaliga suhtlemine

Panga sisekommunikatsiooni parandamise püüd-
luste tulemusel loodi 2006. aastal personaliosa-
konnas uus sisekommunikatsiooni osakond. See 
osakond vastutab kogu töötajatega suhtlemise 
eest, mis hõlmab olulise ajakohase ettevõttealase 
teabe levitamist ning ka avatud ja ulatusliku dia-
loogi toetamist ja arendamist pangasiseselt.

Personaliesindus

Panga personaliküsimusi käsitlevad eritöörühmad 
ja ühiskomiteed personaliosakonna ja personali-
esindajate kolleegiumiga sisse seatud aruteluprot-
sessis, mis hõlmab personaliosakonna juhtide ja 
personaliesindajate korralisi koosolekuid. 2006. 
aastal töötas eriti pingsalt pensioninõukogu, eel-
kõige juhtpõhimõtete kindlaksmääramisel, mis 
moodustavad pensioniskeemi väljaarendami-
sel määrava raamkokkuleppe. Personaliesinda-
jad osalesid töörühmas, mis pani paika ettevõtte 
sotsiaalse vastutuse poliitika ja mille esimene 

aastaaruanne avaldati 2006. aastal. Töörühmade 
puhul tuleb märkida ka palgasüsteemi läbivaata-
mise eest vastutava rühma tegevust, mille tulemu-
sel tehti 2006. aasta lõpus direktorite nõukogule 
konkreetsed ettepanekud. Kui nõukogu lükkas osa 
nendest ettepanekutest tagasi, leidis kolleegium, 
et arutelu ei olnud läbi viidud õigesti, ning esitas 
tagasiastumisavalduse.

Meeste ja naiste võrdseid võimalusi 
käsitlev ühiskomisjon COPEC

Võrdsete võimaluste ühiskomisjon (COPEC) jälgib 
võrdsete võimaluste poliitika rakendamist karjää-
riarenduse, värbamise, koolituse ja sotsiaalse hea-
olu infrastruktuuri puhul.

2006. aastal osales COPEC pärast sõltumatu välis-
konsultandi poolset võrdsete võimaluste olukorra 
üldist läbivaatamist personaliosakonna teatise 
koostamises soolise tasakaalu ja võrdõiguslikkuse 
kohta EIP-s. 2006. aasta oktoobris kiitis haldusko-
mitee teatises tehtud soovitused heaks.

2006. aasta juunis võõrustas ja juhatas EIP orga-
nisatsioonilise ja institutsioonilise sooalase tea-
bevõrgu ORIGIN (Organisational and Institutional 
Gender Information Network) XI aastakoosolekut. 
Teabevõrgu eesmärk on soo- ja mitmekesisus-
küsimustes teabe, kogemuste ja õpitud tarkuste 
jagamine. Oma organisatsioonides viimase aasta 
jooksul tehtud algatuste arutamiseks, üksteise 
inspireerimiseks ja mõttevahetuseks viibis kohal 
kakskümmend viis delegaati, sealhulgas perso-
naliala juhtivtöötajad Maailmapangast, Aasia 
Arengupangast, Euroopa Nõukogust, Euroopa 
Parlamendist ja Euroopa Julgeoleku- ja Koostöö-
organisatsioonist OSCE.

EIP Grupi haldussüsteem ja personal
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Juhatajate nõukogu koosneb kõigi 27 liikmesriigi 
nimetatud ministritest, tavaliselt rahandusminist-
ritest. Juhatajate nõukogu kehtestab panga kre-
diidipoliitika üldjuhised, kinnitab aastaaruanded 
ja aastabilansi, otsustab panga osalemise rahas-
tamistehingutes väljaspool Euroopa Liitu ning 
panga kapitali suurendamised. Ühtlasi nimetab 
juhatajate nõukogu ametisse direktorite nõukogu, 
halduskomitee ja auditikomisjoni liikmed.

Direktorite nõukogul on ainupädevus teha otsu-
seid laenude ja tagatiste andmise ning vahendite 
kogumise kohta. Direktorite nõukogu kannab 
hoolt, et panga haldamine toimuks asjakohaselt, 
ning tagab, et panka juhitakse vastavalt asutamis-
lepingu ja panga põhikirja sätetele ning juhatajate 
nõukogu antud üldjuhistele. Juhatajate nõukogu 
nimetab direktorid ametisse viieks aastaks ame-
tiaja pikendamise võimalusega pärast nende 
nimetamist liikmesriikide poolt. Direktorid on vas-
tutavad ainult panga ees.

Direktorite nõukogu koosneb 28 liikmest, iga liik-
mesriik nimetab ametisse ühe direktori ja Euroopa 
Komisjon ühe direktori. Nimetatakse 18 asedirek-
torit, mis tähendab, et riikide rühmad jagavad 
mõnda nendest ametikohtadest.

Direktorite nõukogu koopteerib erialaste ekspert-
teadmiste täiendamiseks teatavatel tegevusala-
del maksimaalselt kuus eksperti (kolm liiget ja 

kolm asendusliiget), kes osalevad nõukogu koos-
olekutel nõustamisülesannetes, omamata hää-
leõigust.

Otsused võetakse vastu liikmete häälteenamu-
sega, mis koosneb vähemalt ühest kolmandikust 
hääleõigusega liikmete poolthäältest, mis esinda-
vad vähemalt 50% märgitud kapitalist.

Halduskomitee on panga alaline kollegiaalne 
täitevorgan. See koosneb üheksast liikmest. Hal-
duskomitee vastutab presidendi alluvuses ja 
direktorite nõukogu kontrolli all panga jooksva 
äritegevuse eest. Ta valmistab ette direktorite 
nõukogu otsused ja tagab nende otsuste raken-
damise. President juhatab direktorite nõukogu 
koosolekuid. Halduskomitee liikmed vastutavad 
ainult panga ees; halduskomitee liikmed nimetab 
juhatajate nõukogu direktorite nõukogu ettepa-
neku põhjal ametisse kuueks aastaks. Neid võib 
ametisse tagasi nimetada.

Panga põhikirja järgi on president ka direktorite 
nõukogu esimees.

Auditikomisjon on vahetult juhatajate nõukogu 
ees vastutav sõltumatu organ, mis kontrollib 
pangaoperatsioonide teostamise ja raamatupi-
damisarvestuse nõuetekohasust. Auditikomisjon 
avaldab oma aruanded raamatupidamisaruan-
nete kohta nende kinnitamise ajal direktorite nõu-
kogu poolt. Auditikomisjoni eelneva aasta töö 
tulemuste aruanded saadetakse juhatajate nõuko-
gule koos direktorite nõukogu aastaaruandega.

Auditikomisjon koosneb kolmest liikmest ja kol-
mest vaatlejast, kelle nimetavad ametisse juhata-
jad kolmeks aastaks.

Kapital. Iga liikmesriigi osa panga kapitalis vastab 
selle riigi osakaalule Euroopa Liidus (väljendatud 
SKT-na) tema ühinemise ajal. Seoses Bulgaaria ja 
Rumeenia ühinemisega 1. jaanuaril 2007 on EIP 
põhikirja sätetega panga kapitali osakuid ja juh-
timist muudetud. Panga põhikirja järgselt ei tohi 

EIP põhikirjajärgsed juhtorganid

Auditikomisjon

Nende organite tööd reguleeri-
vad sätted on kehtestatud panga 
põhikirjas ja kodukorras. EIP 
põhikirjajärgsete juhtorganite 
liikmete nimekirju ja nende elu-
lookirjeldusi koos lisateabega 
tasustamise kohta uuendatakse 
regulaarselt ja avaldatakse panga 
kodulehel www.eib.org.
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panga antud laenude ja tagatiste tagasimaksmata 
kogusumma kunagi ületada 250% tema märgi-
tud kapitalist.

Kokku ulatub panga märgitud kapital üle  
164,8 miljardi euro.

Halduskomitee

EIP kapitali jagunemine 1. jaanuari 2007. aasta seisuga

0 10 000 000 000 20 000 000 000

Summa (eurodes) %

Saksamaa 26 649 5�2 500 DE 16,170

Prantsusmaa 26 649 5�2 500 FR 16,170

Itaalia 26 649 5�2 500 IT 16,170

Ühendkuningriik 26 649 5�2 500 GB 16,170

Hispaania 15 989 719 500 ES 9,702

Belgia 7 �87 065 000 BE 4,482

Madalmaad 7 �87 065 000 NL 4,482

Rootsi 4 900 585 500 SE 2,974

Taani � 740 28� 000 DK 2,269

Austria � 666 97� 500 AT 2,225

Poola � 411 26� 500 PL 2,070

Soome 2 106 816 000 FI 1,278

Kreeka 2 00� 725 500 GR 1,216

Portugal 1 291 287 000 PT 0,784

Tšehhi Vabariik 1 258 785 500 CZ 0,764

Ungari 1 190 868 500 HU 0,72�

Iirimaa 9�5 070 000 IE 0,567

Rumeenia 86� 514 500 RO 0,524

Slovaki Vabariik 428 490 500 SK 0,260

Sloveenia �97 815 000 SI 0,241

Bulgaaria 290 917 500 BG 0,177

Leedu 249 617 500 LT 0,151

Luksemburg 187 015 500 LU 0,11�

Küpros 18� �82 000 CY 0,111

Läti 152 ��5 000 LV 0,092

Eesti 117 640 000 EE 0,071

Malta 69 804 000 MT 0,042

Kokku 164 808 169 000 100,000

EIP põhikirjajärgsed juhtorganid
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Philippe MAYSTADT
Panga president ja direktorite nõukogu esimees

Gerlando GENUARDI
Asepresident

 Philippe MAYSTADT Panga president ja direktorite nõukogu esimees
➾  Üldstrateegia
➾  Institutsioonilised küsimused, suhted teiste Euroopa institutsioonidega
➾  Peainspektori, finantskontrolöri ja vastavusbüroo juhi aruanded
➾  Personal
➾  Sisekommunikatsioon
➾  Võrdsete võimaluste poliitika, võrdsete võimaluste ühiskomisjoni (COPEC) 

esimees 
➾  EIFi direktorite nõukogu esimees
➾  Eelarvekomitee esimees

Gerlando GENUARDI Asepresident
➾  Rahastamistehingud Itaalias, Kreekas, Küprosel, Maltal ja Lääne-Balkanil
➾  Struktureeritud rahastamisvahend
➾  Eelarve
➾  Raamatupidamine
➾  Infotehnoloogia
➾  EBRD juhataja

Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ Asepresident
➾  Rahastamistehingud Prantsusmaal ja Vahemere piirkonna partnerriikides
➾  VKEde rahastamine
➾  Partnerlus pangandussektoriga
➾  Välissuhted
➾  Läbipaistvus ja teabepoliitika
➾  Suhted VVOdega
➾  EIFi direktorite nõukogu liige

Ivan PILIP Asepresident
➾  Rahastamistehingud Poolas, Tšehhi Vabariigis, Ungaris, Slovakkias, Sloveenias 

ja Bulgaarias
➾  Üleeuroopalised transpordi- ja energiavõrgud
➾  Ettevõtte sotsiaalne vastutus
➾  EBRD asejuhataja

Torsten GERSFELT Asepresident
➾  Rahastamistehingud Madalmaades, Taanis, Iirimaal, AKV riikides ja  

Lõuna-Aafrikas
➾  Energiaküsimused
➾  Majandus-, rahandus- ja valdkondlikud uuringud
➾  EIP kunstikomisjoni esimees

Simon BROOKS Asepresident 
➾  Rahastamistehingud Ühendkuningriigis
➾  Keskkonnakaitse
➾  Sise- ja välisaudit ning suhted auditikomisjoniga
➾  Vastavus
➾  Suhted Euroopa Kontrollikojaga
➾  Suhted Euroopa Pettustevastase Ametiga (OLAF) ja Euroopa ombudsmaniga
➾  Hooned, töökeskkond ja logistika

Carlos DA SILVA COSTA Asepresident
➾  Rahastamistehingud Hispaanias, Belgias, Portugalis, Luksemburgis,  

Aasias ja Ladina-Ameerikas
➾  Tehingute ja toodete õiguslikud aspektid
➾  Fundeerimine
➾  EIP kunstikomisjoni liige

Matthias KOLLATZ-AHNEN Asepresident
➾  Rahastamistehingud Saksamaal, Austrias ja Rumeenias ning Horvaatias ja 

Türgis
➾  Majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus; lähenemine
➾  JASPERS (ühisabi projektide toetamiseks Euroopa piirkondades)
➾  Riskijuhtimine: krediidi-, turu- ja tegevusriskid
➾  EIP toetuskomitee liige

Eva SREJBER Asepresident (alates 01.07.2007)
➾  Rahastamistehingud Rootsis, Soomes, Leedus, Lätis, Eestis, idapoolsetes 

naaberriikides, Venemaal ja EFTA riikides
➾  Algatuse „Innovatsioon 2010” programm (Lissaboni strateegia elluviimine), sh 

riskijagamisrahastu
➾  Tehingute järelhindamine
➾  EIP toetuskomitee esimees

Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ
Asepresident

Ivan PILIP
Asepresident

Simon BROOKS
Asepresident

Matthias KOLLATZ-AHNEN
Asepresident

Eva SREJBER
Asepresident (alates 01.07.2007)

Carlos DA SILVA COSTA
Asepresident

Torsten GERSFELT
Asepresident

EIP halduskomitee
Panga halduskomitee liikmed ja nende vastutusalad

1. mai 2007. aasta seisuga
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Organisatsiooni struktuur
(1. juuni 2007. aasta seisuga)u    Osakond “  Büroo  h  Väliskontor

Peasekretariaat, õigusosakond ja 
personaliosakond

Alfonso QUEREJETA 
Peasekretär, õigusosakonna peadirektor

u  Institutsioonilised küsimused 
Dominique de CRAYENCOUR 
Direktor

• Ferdinand SASSEN

“  Juhtorganid, sekretariaat, protokolliosakond 
Hugo WOESTMANN 
Kaasdirektor

“  Keeleteenused 
Kenneth PETERSEN

Õigusosakond

u   Ühenduse ja rahandusküsimused; Rahastamistehingud 
väljaspool Euroopat

Marc DUFRESNE 
Õigusosakonna asepeadirektor

 • Jean-Philippe MINNAERT 
   Andmekaitsevolinik 

	 “   Rahandusküsimused 
Nicola BARR 
Kaasdirektor

	 “  	Institutsioonilised ja personaliküsimused 
Carlos GÓMEZ DE LA CRUZ

	 “   Vahemere (FEMIP), Aafrika, Kariibi mere, Vaikse ookeani 
piirkond – investeerimisrahastu, Aasia ja Ladina-Ameerika 
Regan WYLIE-OTTE 
Kaasdirektor

         

u   Rahastamistehingud Euroopas 
Gerhard HÜTZ 
Direktor

  • Gian Domenico SPOTA

	 “   Tegevuspoliitika, uued rahastamisvahendid 
José María FERNÁNDEZ MARTÍN

	 “    Aadria meri, Kagu-Euroopa 
Manfredi TONCI OTTIERI 
Kaasdirektor 

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

	 “    Prantsusmaa, Belgia, Madalmaad, Luksemburg 
Pierre ALBOUZE

	 “    Kesk-Euroopa, Poola, Venemaa, idapoolsed naaberriigid 
Barbara BALKE

	 “    Hispaania, Portugal 
Ignacio LACORZANA
  • Maria SHAW-BARRAGAN

Strateegia peadirektoraat

Rémy JACOB
Peadirektor

“	Ressursside haldamine ja kooskõlastamine 
Geneviève DEWULF

u  Strateegia, juhtimiskontroll ja finantskontroll
 Jürgen MOEHRKE
 Direktor

u   Finantskontroll ja raamatupidamine 
Luis BOTELLA MORALES 
Finantskontrolör

	 “   Pearaamatupidamine 
Henricus SEERDEN

	 “   Kliendiraamatupidamine ja halduskulud 
Frank TASSONE

       
	 “   Majandus- ja rahandusuuringud 

Éric PERÉE

       
	 “   Planeerimine, eelarve ja kontroll 

Theoharry GRAMMATIKOS 
Kaasdirektor
  • Yannick MORVAN

       
	 “   Ettevõtte vastutuse poliitika 

Felismino ALCARPE
       

  •   Gudrun LEITHMANN-FRÜH 
(EIFi ja kontrollikojaga kooskõlastamine)

u   Personaliosakond

Xavier COLL 
Direktor

 
•  Jean-Philippe BIRCKEL

“  Haldus ja juhtimissüsteemid 
Michel GRILLI 
Asedirektor

• Catherine ALBRECHT

“  Ressursid 
Luis GARRIDO

“  Personaliarendus ja organisatsiooni juhtimine 
Bruno TURBANG (kohusetäitja)

• Ute PIEPER-SECKELMANN

“  Töötajate heaolu ning töö ja pereelu tasakaal 
...

“  Sisekommunikatsioon 
Alain JAVEAU
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Organisatsiooni struktuur
(1. juuni 2007. aasta seisuga) u    Osakond “  Büroo  h  Väliskontor

u  Suhtekorraldus 
Gill TUDOR 
Pressiesindaja ja direktor

“ Pressibüroo 
Gill TUDOR

“ Avalikkuse teavitamine ja suhted kodanikuühiskonnaga 
Yvonne BERGHORST

Teabebürood
 h  Pariisi büroo 

Henry MARTY-GAUQUIÉ 
Direktor

 h  Rooma büroo 
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI 
Kaasdirektor

 h  Londoni büroo 
Adam McDONAUGH

 h  Berliini büroo 
Paul Gerd LÖSER

u  Infotehnoloogia 
Patrick KLAEDTKE 
Infosüsteemide direktor

“ Infrastruktuur ja tehnoloogia 
José GRINCHO 
Kaasdirektor

“ Rahastamistehingute ja laenude rakendamine 
Derek BARWISE

“ Haldusrakendused ja riskijuhtimine 
Simon NORCROSS

Hooned, logistika ja dokumentatsioon
Patricia TIBBELS
Vastutav juht

“ Töökeskkonna juhtimine 
Patricia TIBBELS

“ Uue hoone töörühm 
Enzo UNFER

“ Dokumendihaldus ja arhiiv 
...

“ Ostud ja haldusteenused 
...

Euroopa ja kandidaatriikide 
rahastamistehingute osakond

Thomas HACKETT 
Peadirektor

u	Tehingute tugi 
... 
Tegevuse peakoordinaator

“ Kooskõlastamine 
Dominique COURBIN

“ Infosüsteemid ja rakendused 
Thomas FAHRTMANN

“ Laenutegevuse tugi 
Bruno DENIS

JESSICA 
Eugenio LEANZA

• Gianni CARBONARO

u  Kasvualgatuse vahendid 
Thomas BARRETT 
Direktor

“ Üleeuroopalised võrgud 
Tilman SEIBERT 
Kaasdirektor

• Ale Jan GERCAMA

“ Algatus „Innovatsioon 2010” (i2i) 
Kim KREILGAARD

“ Keskkond, energia ja nõustamine 
Christopher KNOWLES 
Kaasdirektor

u  Lääne-Euroopa 
Laurent de MAUTORT 
Direktor

“ Ühendkuningriik, Iirimaa – Pangad ja ettevõtted 
Robert SCHOFIELD

“  Lääne-Euroopa – Struktureeritud laenud ning avaliku ja  
erasektori partnerluse (PPP) tehingud 
Cheryl FISHER

“ Prantsusmaa – Infrastruktuur 
Jacques DIOT 
Kaasdirektor

“ Prantsusmaa – Pangad ja ettevõtted 
Jean-Christophe CHALINE

• Miguel MORGADO

“ Belgia, Luksemburg, Madalmaad 
Henk DELSING 
Kaasdirektor

u  Hispaania, Portugal 
Carlos GUILLE 
Direktor

“ Hispaania – Infrastruktuur 
Luca LAZZAROLI

“ Hispaania – Pangad ja ettevõtted 
Fernando de la FUENTE 
Kaasdirektor

 h  Madridi kontor 
Angel FERRERO

“ Portugal 
Rui Artur MARTINS

 h  Lissaboni kontor 
Pedro EIRAS ANTUNES

u  Kesk-Euroopa 
Joachim LINK 
Direktor

“ Põhja-Saksamaa 
Peggy NYLUND GREEN 
Kaasdirektor

“ Lõuna-Saksamaa 
Anita FUERSTENBERG-LUCIUS

“ Tšehhi Vabariik, Slovakkia 
Jean VRLA

“ Austria, Ungari 
Paolo MUNINI
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Organisatsiooni struktuur
(1. juuni 2007. aasta seisuga)

 h  Viini kontor 
Emanuel MARAVIC 
Direktor

u  Aadria mere piirkond 
Antonio PUGLIESE 
Direktor

“ Itaalia, Malta – Infrastruktuur 
Bruno LAGO 
Kaasdirektor

• Flavio SCHIAVO CAMPO de GREGORIO 
“ Itaalia, Malta – Pangad ja ettevõtted 

Marguerite McMAHON

“ Sloveenia, Horvaatia, Lääne-Balkani maad 
Romualdo MASSA BERNUCCI

u  Kagu-Euroopa

Andreas VERYKIOS
Asepeadirektor

“ Kreeka 
Themistoklis KOUVARAKIS

 h  Ateena kontor 
Fotini KOUTZOUKOU 

“ Bulgaaria, Rumeenia, Küpros 
Cormac MURPHY

 h  Bukaresti kontor 
Götz VON THADDEN

“ Türgi 
Franz-Josef VETTER

 h  Ankara kontor 
...

 h  İstanbuli kontor 
Alain TERRAILLON

u  Läänemere piirkond 
... 
Direktor

“ Poola 
Heinz OLBERS

 h  Varssavi kontor 
Michal LUBIENIECKI

“ Baltimaad, Taani, Soome, Rootsi, EFTA riigid 
Michael O’HALLORAN

• Ann-Louise AKTIV VIMONT

 h  Helsinki kontor 
...

Euroopa Liidu ja kandidaatriikide 
väliste rahastamistehingute osakond

Jean-Louis BIANCARELLI 
Peadirektor

u   Arengumajanduse nõustamisteenistus 
Daniel OTTOLENGHI 
Arengu peaökonomist 
Kaasdirektor

• Bernard ZILLER

u   Naaberriigid ja Venemaa 
Claudio CORTESE 
Direktor

• Alain NADEAU

“ Magrib 
Bernard GORDON

 h  Rabati kontor 
René PEREZ

 h    Tunisi kontor 
Diederick ZAMBON

“ Lähis-Ida 
Jane MACPHERSON

 h  Kairo kontor 
Luigi MARCON

“ Ida-Euroopa, Lõuna-Kaukaasia ja Venemaa 
Constantin SYNADINO

• Umberto DEL PANTA

“ Spetsialiseeritud tehingud 
Jean-Christophe LALOUX

u   Aafrika, Kariibi mere, Vaikse ookeani piirkond  
– Investeerimisrahastu 
Martin CURWEN 
Direktor

“ Lääne-Aafrika ja Sahel 
Gustaaf HEIM

 h  Dakari kontor 
Jack REVERSADE

“ Kesk- ja Ida-Aafrika 
Flavia PALANZA 
Kaasdirektor

 h  Nairobi kontor 
Carmelo COCUZZA

“ Lõuna-Aafrika ja India ookeani piirkond 
Serge-Arno KLÜMPER

 h  Tshwane (Pretoria) kontor 
David WHITE

“ Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkond 
David CRUSH

 h  Fort-de-France’i kontor 
Anthony WHITEHOUSE

 h  Sydney kontor 
Jean-Philippe DE JONG

“ Ressursid ja äriarendus 
Tassilo HENDUS

“ Portfellihaldus ja strateegia 
Catherine COLLIN

u    Osakond “  Büroo  h  Väliskontor



Tegevusaruanne 200674EIP Grupp

Organisatsiooni struktuur
(1. juuni 2007. aasta seisuga) u    Osakond “  Büroo  h  Väliskontor

u   Ladina-Ameerika ja Aasia 
Francisco de PAULA COELHO 
Direktor

“ Ladina-Ameerika 
Alberto BARRAGAN

“ Aasia 
Matthias ZÖLLNER

• Philippe SZYMCZAK

Rahandusosakond

Bertrand de MAZIÈRES 
Peadirektor

• Ghislaine RIOS

u   Kapitaliturud 
Barbara BARGAGLI PETRUCCI 
Direktor

“ Euro 
Carlos FERREIRA DA SILVA

• Aldo ROMANI

“ Euroopa (eurotsooniväline), Aafrika 
Richard TEICHMEISTER

“ Ameerika, Aasia, Vaikse ookeani piirkond 
Eila KREIVI

• Sandeep DHAWAN

“ Suhted investoritega ja turundus 
Peter MUNRO

u   Kassa 
Anneli PESHKOFF 
Direktor

“ Käibekapitali haldus 
Francis ZEGHERS

• Timothy O’CONNELL

“ Varade ja kohustuste haldus 
Jean-Dominique POTOCKI

“ Portfellihaldus 
Paul ARTHUR

“ Finantskorraldus ja nõustamisteenused 
Guido BICHISAO

u   Tehingute kavandamine ja arveldamine 
Gianmaria MUSELLA 
Direktor

“ Laenude operatiivtugi ja tehingubüroo 
Ralph BAST

“ Kassa tehingubüroo 
Yves KIRPACH

“ Vahendite hankimise tehingubüroo 
Antonio VIEIRA

“ Süsteemid ja menetluskord 
Georg HUBER 
Kaasdirektor

“ Kooskõlastamine ja rahanduspoliitika 
Éric LAMARCQ

Projektide juhtimine

Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU 
Peadirektor

“ Säästev areng 
Peter CARTER 
Kaasdirektor

“ Kvaliteedijuhtimine ja järelevalve 
Angelo BOIOLI

“ Ressursside haldamine 
Béatrice LAURY

u   Konkurentsivõime ja uuendus 
Constantin CHRISTOFIDIS 
Direktor

“ Tootmine ja tööstus (T&A) 
...

“ IST ja e-kaubandus 
...

“ Inimkapital 
John DAVIS

“ Teenused ja VKEd, põllumajandustööstus (sh biokütused) 
Hans-Harald JAHN

• Pedro OCHOA
• Peder PEDERSEN
• Rüdiger SCHMIDT
• Campbell THOMSON

u   Transport ja energia 
Christopher HURST 
Direktor

• René van ZONNEVELD

“ Maantee- ja raudteetransport 
Matthew ARNDT

“ Õhu- ja meretransport 
José Luis ALFARO

• Klaus HEEGE

“ Energiatootmine ja -võrgud 
...

• Heiko GEBHARDT
• François TREVOUX

“ Energiatõhusus ja taastuvenergia 
Juan ALARIO GASULLA 
Kaasdirektor

• Nigel HALL

u   Lähenemine ja keskkond 
Patrice GÉRAUD 
Direktor

“ Laenuprogrammid 
Guy CLAUSSE 
Kaasdirektor

• Eugenia KAZAMAKI-OTTERSTEN

“ Vesi ja keskkonnakaitse 
José FRADE 
Kaasdirektor

• Michel DECKER

“ Linnatransport ja muud linnainfrastruktuurid 
Mateo TURRÓ CALVET 
Kaasdirektor
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Teavet osakondade koosseisu, peadirektorite ja juhtivorganite vastutavate isikute elulookirjelduste kohta ning täiendavat teavet 
panga töötajate tasustamise kohta uuendatakse regulaarselt ja avaldatakse EIP kodulehel: www.bei.org

(1. juuni 2007. aasta seisuga)

“ Arendusprojektid, uued algatused, tahked jäätmed 
Stephen WRIGHT 
Kaasdirektor

• Eberhard GSCHWINDT
• Philippe GUINET

JASPERS

Patrick WALSH 
Kaasdirektor

•  Agustin AURÍA 
Kaasdirektor

• Axel HÖRHAGER
• Christian CAREAGA

Riskijuhtimise osakond

Pierluigi GILIBERT 
Peadirektor

“ Kooskõlastamine ja tugi 
Elisabeth MATIZ 
Kaasdirektor

“ Finantsjärelevalve ja tehingute ümberstruktureerimine 
Klaus TRÖMEL 
Kaasdirektor

u   Krediidiriskid 
Per JEDEFORS 
Direktor

“ Ettevõtted, avalik sektor, infrastruktuur 
Stuart ROWLANDS

“ Projektide ja tehingute rahastamine väljaspool ELi 
Paolo LOMBARDO

“ Finantsasutused 
Per de HAAS (kohusetäitja)

u   Finants- ja tegevusriskid 
Alain GODARD 
Direktor

“ Varade ja kohustuste haldamine ning tururiskide juhtimine 
Giancarlo SARDELLI

• Vincent THUNUS

“ Tuletisinstrumendid 
Luis GONZALEZ-PACHECO

“ Tegevusriskid 
Antonio ROCA IGLESIAS

Peainspektsioon

Peter MAERTENS 
Peainspektor

•  Siward de VRIES 
(Pettuste uurimise osakond)

“ Siseaudit 
Ciaran HOLLYWOOD

“ Tehingute hindamine 
Alain SÈVE 
Kaasdirektor

• Gavin DUNNETT
• Rainer SAERBECK
• Werner SCHMIDT

EIP Grupi vastavusbüroo

Konstantin ANDREOPOULOS  
Vastavusbüroo juht

•  Evelyne POURTEAU 
Kaasdirektor

• Luigi LA MARCA

Halduskomitee nõunik
EIP Grupi strateegia ja läbirääkimiste küsimustes

Francis CARPENTER  
Peadirektor

Esindus Euroopa  
Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga
direktorite nõukogus

Terence BROWN  
EIP-d esindav direktor

Walter CERNOIA  
Asedirektor

u    Osakond “  Büroo  h  Väliskontor
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Euroopa Investeerimisfondi juhatus ja põhiisikud

➾  tegevdirektor, kes vastutab fondi juhtimise eest 
kooskõlas selle põhikirjaga ja direktorite nõu-
kogu kinnitatud juhiste ja suunistega.

Euroopa Investeerimisfondi raamatupidamis-
arvestust auditeerivad üldkoosolekul ametisse 
nimetatud kolmeliikmeline auditinõukogu ja sõl-
tumatud välisaudiitorid.

Direktorite nõukogu

Üksikasjalikku teavet EIFi põhikirjajärgsete juhtorganite (koosseis, liik-
mete elulookirjeldused, tasustamine) ja teenistuste (koosseis, pea-
direktori ja direktorite elulood, kogu personali tasustamine) kohta 
uuendatakse regulaarselt ja avaldatakse EIFi kodulehel www.eif.org

 EIFi põhikirjajärgsed juhtorganid

Euroopa Investeerimisfondi juhivad ja haldavad 
kolm organit:

➾  aktsionäride üldkoosolek (EIP, Euroopa Liit,  
29 finantsasutust), mis koguneb vähemalt 
kord aastas;

➾  seitsmest liikmest ja seitsmest asendusliikmest 
koosnev direktorite nõukogu, mis otsustab 
muu hulgas fondi tehingute üle;

Francis CARPENTER Tegevdirektor

 Direktor, Investeeringud  
➾  John A. HOLLOWAY

  Riskikapital 
 Juhid
➾  Jean-Philippe BURCKLEN 
➾  Jacques DARCY 
➾  Ulrich GRABENWARTER 

 Juhi asetäitjad
➾  Jouni HAKALA 
➾  Matthias UMMENHOFER

 Põhiisikud
➾  Laurent BRAUN 
➾  Paul VAN HOUTTE 
➾  Christine PANIER 
➾  David WALKER

  Tagatised ja väärtpaberistamine
 Juht
➾  Alessandro TAPPI

 Juhi asetäitja
➾  Christa KARIS 

 Põhiisikud
➾  Per-Erik ERIKSSON 
➾  Gunnar MAI

 JEREMIE
 Juht
➾  Marc SCHUBLIN

 Juhi asetäitja
➾  Hubert COTTOGNI

 Põhiisikud
➾  Alexander ANDÒ 
➾  Graham COPE 
➾  Fabrizio CORRADINI

  Riskijuhtimine ja järelevalve
 Juht
➾  Thomas MEYER

 Põhiisikud
➾  Helmut KRAEMER-EIS 
➾  Pierre-Yves MATHONET

  Korporatiivküsimused
 Peasekretär
➾  Robert WAGENER 

 Juhid
➾  Maria LEANDER – Õigus
➾  Jobst NEUSS – Vastavus 
➾  Frédérique SCHEPENS – Korporatiivküsimused ja rahandus

 Põhiisikud
➾  Eva GOULAS – Personal
➾  Marceline HENDRICK – Raamatupidamine
➾  Delphine MUNRO – Turundussuhted
➾  John PARK – IST
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EIP Grupi rahastamisnõuetele vastavad projektid

Euroopa Liidus peavad rahastamiseks arvessevõetavad projektid teenima ühte või mitut järgne-
vat eesmärki:
➾  majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamine: investeeringute edendamine kõikides 

majandussektorites majandusarengu toetamiseks vähem soodsates piirkondades;
➾  teadmistepõhise ja uuendustest juhinduva ühiskonna arendamisse panustavate investeerin-

gute täiendamine;
➾  infrastruktuuri ja teenuste parandamine tervishoiu- ja haridussektoris, millel on oluline osa 

inimkapitali kujundamises;
➾  ühenduse ulatusega transpordi-, telekommunikatsiooni- ja energiasiirdeinfrastruktuuri võrkude 

arendamine;
➾  keskkonnakaitse ja elukvaliteedi parandamine;
➾  energiavarustuse kindlustamine ratsionaalse kasutamise, põlisvarade säästliku tarbimise, seal-

hulgas taastuvenergia ja impordi mitmekesistamise kaudu.

EIP Grupp aitab kaasa VKEde arengule nende tegevuskoha finantskeskkonna edendamise kaudu 
järgmiste vahendite abil:
➾  keskmise tähtajaga ja pikaajalised EIP krediidiliinid;
➾  EIFi riskikapitalitehingud;
➾  EIFi tagatised VKEdele.

Kandidaat- ja partnerriikides osaleb pank Euroopa Liidu arenguabi ja koostööpoliitika raken-
damises. Pank on tegev:
➾  kandidaatriikides ja potentsiaalsetes kandidaatriikides Kagu-Euroopas, kus ta panustab sta-

biilsuspakti eesmärkidesse, suunates laenuandmist mitte üksnes põhiinfrastruktuuride ümber-
ehitusele ja regionaalse ulatusega projektidele, vaid ka erasektori arendamisele;

➾  ELi-välistes Vahemere maades, aidates saavutada Euroopa ja Vahemere piirkonna partnerluse 
eesmärke vabakaubanduspiirkonna loomiseks 2010. aastaks;

➾  Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikides (AKV), Lõuna-Aafrikas ja ÜMT (üle-
meremaades ja -territooriumidel), kus ta edendab põhiinfrastruktuuride ja kohaliku erasek-
tori arengut;

➾  Aasias ja Ladina-Ameerikas, kus ta toetab liidu ja asjaomaste riikide jaoks vastastikku kasu-
likke projekte.
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EIP Grupi aadressid

Euroopa Investeerimispank

www.eib.org – U info@eib.org

100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

3 (+�52) 4� 79 1
5 (+�52) 4� 77 04

Väliskontorid

Austria Mattiellistraße 2-4
A-1040 Wien

3 (+4�-1) 505 �6 76
5 (+4�-1) 505 �6 74

Belgia Rue de la loi 227 / Wetstraat 227
B-1040 Bruxelles / Brussel

3 (+�2-2) 2�5 00 70
5 (+�2-2) 2�0 58 27

Hispaania Calle José Ortega y Gasset, 29, 5°
E-28006 Madrid

3 (+�4) 914 �1 1� 40
5 (+�4) 914 �1 1� 8�

Itaalia Via Sardegna �8
I-00187 Roma

3 (+�9) 06 47 19 1
5 (+�9) 06 42 87 �4 �8

Kreeka 1, Herodou Attikou & Vas. Sofias Ave
GR-106 74 Athens

3 (+�0) 210 68 24 517
5 (+�0) 210 68 24 520

Poola Plac Piłsudskiego 1
PL-00-078 Warszawa 

3 (+48 22) �10 05 00
5 (+48 22) �0 05 01

Portugal Avenida da Liberdade, 190-4° A
P-1250-147 Lisboa

3 (+�51) 21� 42 89 89
5 (+�51) 21� 47 04 87

Prantsusmaa 21, rue des Pyramides
F-75001 Paris

3 (+��-1) 55 04 74 55
5 (+��-1) 42 61 6� 02

Saksamaa Lennéstraße 11
D-10785 Berlin

3 (+49-�0) 59 00 47 90
5 (+49-�0) 59 00 47 99

Ühendkuningriik 2 Royal Exchange Buildings
London EC�V �LF

3 (+44) 20 7� 75 96 60
5 (+44) 20 7� 75 96 99
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Austraalia  Level �1, ABN AMRO Tower
88 Phillip Street
Sydney NSW 2000

3 (+61-2) 82 11 05 �6
5 (+61-2) 82 11 06 88

Egiptus 6, Boulos Hanna Street
Dokki, 12�11 Giza 

3 (+20-2) ��6 65 8�
5 (+20-2) ��6 65 84

Kenya Africa Re Centre, 5th floor
Hospital Road, PO Box 4019�
KE-00100 Nairobi

3 (+254-20) 27� 52 60
5 (+254-20) 271 �2 78

Lõuna-Aafrika 5 Greenpark Estates
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, Immeuble S�, 4e étage
Boulevard Er-Riad
Rabat

3 (+212) �7 56 54 60
5 (+212) �7 56 5� 9�

Senegal �, rue du Docteur Roux
BP 69�5, Dakar-Plateau

3 (+221) 889 4� 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 

EIP Grupi aadressid

Euroopa Investeerimisfond
www.eif.org – U info@eif.org

4�, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg

3 (+�52) 42 66 88 1
5 (+�52) 42 66 88 200

Palun vaadake panga kodulehelt olemasolevate kontorite uuendatud nimekirja koos kontaktandmetega.
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EIP tänab käesoleva aruande illustreerimiseks kasutatud fotode eest järgmisi projektiteostajaid ja tarnijaid:
AVE (lk 8, 28), Águas de Portugal (lk 10), TGV-Est européen (lk 12), SMTC (lk 13, 16), AP-HM (lk 15), Jean-Paul Kieffer (lk 23), 
Aquafin (lk 24), ANA - Aeroportos de Portugal, SA (lk 31), LGV-Est européen (lk 31), Rolls-Royce plc 2006 (lk 33), EK (lk 33, 38, 58, 60).

Teised fotod ja pildid on pärit EIP Graafikatööde ateljeest.

Trükitud Luxembourg’is Imprimerie Centrale s.a. trükikojas AcondaVerd siidpaberil taimsete trükivärvidega. Paber on sertifitseeritud Met-
sahoolekogu (Forest Stewardship Council) eeskirjade kohaselt ja sisaldab 60% värsket kiudainet (millest vähemalt 30% pärineb hästi 
hooldatud metsadest), 30% trükivärvist puhastatud makulatuuri ja 10% paberivabriku praaki.

Käesolevale brošüürile lisatud laserplaadilt leiab lugeja kogu aastaaruande kolmes osas sisalduva 
teabe ning nende osade elektronversioonid, mis on saadaval teistes keeltes.

Aastaaruanne on kättesaadav ka panga kodulehel www.eib.org/report.
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