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Výroční zpráva skupiny EIB za rok 2010 se skládá ze čtyř samostat
ných svazků:
•	 	zpráva o činnosti, shrnující činnost skupiny EIB během uplynulé

ho roku a představující perspektivy do budoucna;
•	 	finanční zpráva, obsahující účetní závěrku EIB, skupiny EIB (podle 

IFRS a v souladu se směrnicemi EU) a EIF, jakož i příslušné vysvět
lující přílohy;

•	 	statistická zpráva, předkládající seznam projektů financovaných 
EIB a výpůjček EIB v roce 2010 a dále seznam projektů EIF. Její 
součástí jsou také shrnující tabulky za uplynulý rok a za posled
ních pět let;

•	 	zpráva o společenské odpovědnosti, obsahující podrobné infor
mace o postupech v oblasti společenské odpovědnosti.

Výroční zpráva je k dispozici také na internetových stránkách banky   
(www.eib.org/report).
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Zpráva o činnosti 3 Skupina EIB

✓   V roce 2010 dosáhly úvěry EIB celkového objemu 72 mld. 
EUR – 63 mld. EUR v Evropské unii a 9 mld. EUR mimo Evropskou unii.

✓   V roce 2010 financovala EIB 460 velkých projektů v 72 zemích.

✓   Úvěry na opatření v oblasti klimatu v Evropské unii podstatně 

vzrostly na 19 mld. EUR, což představuje 30 % objemu 

úvěrů banky v EU.

✓   V roce 2010 dokončila EIB vyplácení dodatečného tříletého balíč-
ku na podporu hospodářského oživení EU 

v objemu 61 mld. EUR, tj. o 11 mld. EUR více, než se původně 

plánovalo.

✓   V roce 2010 získalo finanční prostředky od skupiny EIB 

115 000 malých a středních podniků.

✓   Zdroje financování poskytnuté v roce 2010 konvergenčním 

regionům Evropské unie, které byly nejsilněji postiženy hospodář-

skou a finanční krizí, dosáhly objemu 26 mld. EUR.

✓   EIB získala na světových dluhopisových trzích 67 mld. EUR.

Klíčové výsledky v roce 2010



zejména pro zvýšení počtu absolventů vysokých 
škol; výzkum pro posunutí technologické hrani
ce; a inovace, které je třeba rychleji šířit v celém 
hospodářství.

EIB je připravena k provádění této strategie 
významně přispět. Již v roce 2010 poskytla více než 
4 mld. EUR na projekty v oblasti vzdělávání a částka 
více než 7 mld. EUR podpořila projekty zaměřené 
na výzkum, vývoj a inovace (VVI). EIB zamýšlí objem 
svých úvěrů v těchto oblastech zvýšit, neboť posílení 
„znalostního trojúhelníku“ má nejen pozi tivní do
pad na konkurenceschopnost, ale má význam i při 
potírání chudoby a sociálního vyloučení. Za tímto 
účelem chce EIB ve spolupráci s Komisí zavádět další 
společné finanční nástroje, podobné nástroji finan
cování se sdílením rizik (RSFF), který se zaměřuje 
na výzkum, neboť takové nástroje posilují evrop
ský rozpočet (rozpočet ve stejné výši podpoří vyšší 
objem investic) a současně zmírňují kapitálová 
omezení EIB (se stejnou částkou kapitálu může EIB 
zajistit vyšší objem úvěrů)2. Je zřejmé, že příspěvek 
EIB k strategii Evropa 2020 bude o to účinnější, 
budeli se opírat o pragmatickou (a  nikoliv byrokra
tickou) spolupráci s Evropskou komisí a s dalšími 
finančními institucemi3.

➾  Evropa 2020

Na finanční a posléze hospodářskou krizi, která 
propukla v roce 2008, reagovaly evropské stá
ty krátkodobými nouzovými opatřeními: jednot
livé státy přijaly plány, jejichž cílem bylo zachránit 
banky a poté stimulovat hospodářské oživení. 
Tyto vnitrostátní plány podpořil Plán evropské 
hospodářské obnovy, přijatý Evropskou radou 
v prosinci roku 2008. EIB se do něho zapojila tak, 
že zvýšila objem úvěrů ze 48 mld. EUR v roce 2007 
na 79 mld. EUR v roce 2009 a že touto finanční in
jekcí podpořila reálnou ekonomiku, konkrétně 
odvětví, jež správní rada označila za prioritní, ze
jména sektor MSP.

Po těchto krátkodobých opatřeních, která do
volila zabránit nejhoršímu, je nyní třeba reago
vat opatřeními dlouhodobějšího charakteru. To je 
úkolem strategie Evropa 2020, spočívající v koordi
novaném provádění reforem a investic, jež mají 
zvýšit růstový potenciál evropského hospodářství, 
tj. zajistit inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění. Hlavním prvkem tohoto úsilí je zvýšení 
zaměstnanosti a produktivity, které musí být 
založeno na „znalostním trojúhelníku“: vzdělávání, 

Poselství prezidenta

1   Viz http://www.eib.org/about/publications/operational-plan-2011-2013.htm.
2  Výsledky dosažené v rámci nástroje RSFF tento dvojí účinek dobře ilustrují. Ke konci roku 2010 mohla EIB díky příspěvku z evropského rozpočtu ve výši 
390 mil. EUR a díky svým vyčleněným prostředkům ve výši 772 mil. EUR poskytnout z nástroje RSFF úvěry ve výši 6,3 mld. EUR na investice do výzkumu 
v celkovém objemu 16,2 mld. EUR.
3   Viz str. 42.

V prosinci roku 2010 schválila správní rada EIB 
operační plán banky na období let 2011-20131, 
v němž orientovala aktivity banky třemi směry. 
Tyto aktivity se budou v nadcházejících letech 
rozvíjet ve třech dimenzích: provádění strategie 
Evropa 2020, boj proti změně klimatu a podpora 
vnější politiky Evropské unie.
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http://www.eib.org/about/publications/operational-plan-2011-2013.htm?lang=-fr


➾  Boj proti změně klimatu

Boj proti změně klimatu a proti často dramatic
kým důsledkům změny klimatu se stal prioritou 
pro Evropskou unii a tím i pro EIB. Havárie v jaderné 
elektrárně Fukušima a obavy, které tato havárie vy
volala, ještě více posilují potřebu obrovských inves
tic do úspor energie, do energie z obnovitelných 
zdrojů a do nových technologií pro výrobu energie.

V roce 2010 dosáhly úvěry EIB na projekty, které 
přímo přispívají ke snížení emisí skleníkových 
plynů4, úrovně 20,5 mld. EUR, tj. téměř 30 % celko
vého objemu našich úvěrů. Z toho úvěry na projek
ty energie z obnovitelných zdrojů, zejména projek
ty výroby elektřiny z větru a slunce, představovaly 
6,2 mld. EUR. Úvěry na projekty zlepšení energe
tické účinnosti dosáhly v roce 2010 úrovně 2,3 mld. 
EUR a v nadcházejících letech se bude jejich objem 
dále zvyšovat. Stále existuje ohromný potenciál 
úspor energie, zejména pokud jde o veřejné bu
dovy a byty v mnoha evropských městech. Inves
tice do rozvoje městské dopravy a do zmírňování 
nepříznivých účinků individuální dopravy podpořily 
v roce 2010 úvěry EIB v objemu 7,9 mld. EUR.

Současně má EIB velký náskok, pokud jde o 
vypracování metodiky přesnějšího vyhodnoco
vání uhlíkové stopy, kterou za sebou zanecháva
jí projekty financované bankou. Vypracování ta
kové metodiky je z důvodů technických obtíží 
nevyhnutelně složité, avšak jasně z toho vyplývá 
naše vůle zahrnout boj proti změně klimatu mezi 
hlavní priority naší budoucí činnosti.

➾  Vnější politika Evropské unie

Žádná mocnost nemůže na mezinárodní scéně 
působit bez finanční podpory. Čína to dobře po
chopila a na podporu svých zahraničněpolitických 
cílů se finančně angažuje na celém světě. Pokud si  

Evropská unie skutečně přeje rozvinout vnější poli
tiku, která by měla vliv ve světě, musí mít rovněž 
k dispozici „finanční paži“. Budeli Unie chtít, tuto 
funkci může plnit EIB.

Toto byl jeden z hlavních závěrů zprávy Camdes
sus o vnějším mandátu EIB5. Budoucnost ukáže, 
zda členské státy, které jsou také akcionáři EIB, tato 
doporučení podpoří a zda se při přípravě finančního 
výhledu na období let 20142020 jasně rozhod
nou. Znamenalo by to úzké sblížení mezi Evropskou 
službou pro vnější činnost (ESVČ) a odděleními EIB 
pověřenými operacemi mimo EU, jakož i posílenou 
koordinaci s dalšími národními a mezinárodními 
finančními institucemi.

Na začátku tohoto století musí Evropská unie 
čelit četným výzvám. Při řešení alespoň některých 
z nich musí mít možnost spolehnout se na EIB, její 
kvalifiko vané zaměstnance, její finanční sílu, její 
technické odborné znalosti a její dobrou správu a 
řízení.

Philippe Maystadt

4  Projekt je do této kategorie zařazen, pokud zajistí snížení objemu emisí alespoň o 20 %.
5   Pro revizi vnějšího mandátu rozhodla Rada ECOFIN o vytvoření skupiny odborníků, jíž předsedal Michel Camdessus a jejímž úkolem bylo předložit 

doporučení Komisi, Radě a Evropskému parlamentu. Tato zpráva byla předložena dne 9. února 2010.

    Viz http://www.eib.org/about/documents/mtr-external-mandate-report-steering-committee.htm.
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Podpora hospodářského 
růstu a zaměstnanosti
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Smlouvy o financování podepsané s klienty dosáh
ly celkového objemu 71,8 mld. EUR proti rekordní 
úrovni 79 mld. EUR v roce 2009, kdy vrcholila krize. 
Byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 58,7 mld. 
EUR proti částce 54 mld. EUR v předchozím roce.

Jelikož se tržní podmínky pro velké společnosti a 
bankovní protistrany zlepšily, poptávka po tradič
ních úvěrových operacích EIB začala klesat; tito kli
enti považovali za snazší získat zdroje financování 
na úvěrových a kapitálových trzích a již se ve stej
ném rozsahu na EIB neobraceli. V důsledku toho 
začala EIB přizpůsobovat své zaměření a soustře
ďovat se na operace, kde její financování pravdě
podobně ovlivní hospodářský růst nejvíce.

Úvěry na projekty, s nimiž je spojena vyšší míra rizi
ka a výnosu, např. v oblasti výzkumu, rozvoje udr
žitelné infrastruktury a inovací, mají na růstový po
tenciál hospodářství největší dopad.

Úvěrová strategie EIB se v budoucích letech zaměří 
na cíle strategie Evropa 2020 a na potřebná opatře
ní v oblasti klimatu (viz samostatná kapitola). Ban
ka bude ve spolupráci s Evropskou komisí nadále 
vyvíjet inovativní nástroje financování v obou těch
to oblastech.

V roce 2010 EIB úspěšně uzavřela dvouleté období 
protikrizových aktivit a začala se vracet k úrovni úvě-
rů před krizí.

Udržitelný růst znamená podporování 
ekonomiky, která účinněji využívá 
zdroje a je ekologicky šetrnější a 
konkurenceschopnější

Vývoj nové generace motorů pro komerční letadla, Safran, Francie
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Strategie Evropa 2020

Po Plánu evropské hospodářské obnovy, o který se 
Evropská unie opírala během krize, je plánem pro 
budoucnost strategie Evropa 2020 na podporu růs
tu a zaměstnanosti, kterou schválila Evropská rada 
v roce 2010. Strategie klade důraz na investice v ob
lastech, jež pomáhají zajistit inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění. Inteligentní růst zname
ná rozvoj ekonomiky založené na znalostech a ino
vacích. Udržitelný růst znamená podporování eko
nomiky, která účinněji využívá zdroje a je ekologicky 
šetrnější a konkurenceschopnější. Růst podporující 
začlenění znamená podporování ekonomiky s vyso
kou mírou zaměstnanosti, vyznačující se hospodář
skou, sociální a regionální soudržností.

Strategie Evropa 2020 se zaměřuje na pět hlavních 
oblastí: zaměstnanost; výzkum a inovace; opatře
ní v oblasti klimatu a energetika; vzdělávání; a boj 

proti chudobě. Tyto cíle jsou ve vzájemném vzta
hu. Vyšší úroveň vzdělání zlepšuje zaměstnatelnost 
a pokrok při zvyšování míry zaměstnanosti přispí
vá ke snižování chudoby. Vyšší kapacita v oblas
ti výzkumu a vývoje, jakož i inovace ve všech hos
podářských odvětvích v kombinaci s efektivnějším 
využíváním zdrojů zlepšují konkurenceschopnost 
a posilují tvorbu pracovních míst. Investice do čist
ších technologií pomáhají našemu životnímu pro
středí, přispívají k boji proti změně klimatu a vy
tvářejí nové obchodní a pracovní příležitosti. V tom 
všem hraje úlohu EIB.

Na podporu strategie Evropa 2020 byla v EIB v roce 
2010 vytvořena speciální pracovní skupina. Zamě
řuje se na to, jakým způsobem může banka nejlé
pe koordinovat a podporovat investice do projektů 
dopravy, výzkumu, vývoje a inovací (VVI), energeti
ky a realizace opatření v oblasti klimatu, jakož i do 
projektů v oblasti soudržnosti a konvergence.

Operátor na „čistém pracovišti“ společnosti STMicroelectronics, Francie
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Pomoc konvergenčním regionům 
Evropské unie

Podpora konvergenčních regionů se udržela na vy
soké úrovni 41 % celkového objemu úvěrů v EU. 
V průběhu roku pomohly zajistit nepřetržité investi
ce veřejného sektoru v některých členských státech 
výjimečně vysoké úvěry na strukturální programy.

Úvěry na strukturální programy jsou rámcové úvě
ry, které financují část příspěvku z vnitrostátních 
rozpočtů na investice do celé řady prioritních pro

jektů podporovaných granty ze strukturálních fon
dů Evropské unie. Vzhledem k úsporným opatře
ním mohly některé členské státy financovat svůj 
vlastní příspěvek jen s obtížemi a bylo tak ohro
ženo provádění investic, které by mohly zvýšit je
jich hrubý domácí produkt. Předběžné financování 
těchto příspěvků bankou je o to důležitější, že sta
bilizuje investice a přispívá k hospodářské obnově 
a k růstu.

V roce 2010 poskytla EIB na podporu konver-
genčních regionů Evropské unie, které postih-
la hospodářská a finanční krize nejsilněji, úvěry 
v objemu 25,9 mld. EUR. Berlínské letiště, Německo
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Konvergence v EU

Rozložení úvěrových smluv podepsaných v roce 
2010 podle odvětví

Celkem

Částka 
(mil. EUR) %

Komunikační a dopravní infrastruktura 8 099 36

Energetika 4 718 21

Rozvoj měst 2 020 9

Voda, kanalizace, odpady 999 4

Zdravotnictví, vzdělávání 3 158 14

Průmysl 1 302 6

Služby 1 850 8

Zemědělství, rybolov, lesnictví 130 1

Individuální úvěry celkem 22 276 100

Úvěrové linky v konvergenčních 
regionech 3 620

Úvěry celkem 25 897

Úvěr na strukturální programy, poskytnutý řecké vlá
dě ve výši 2 mld. EUR, byl dosud největším úvěrem 
EIB v Řecku. Jeho cílem je v souladu se strategií Evro
pa 2020 stimulovat hospodářskou obnovu a urych
lit přechod k inteligentnímu a udržitelnému růstu 
podporujícímu začlenění. Částka 500 mil. EUR byla 
vyplacena již v roce 2010. V krátkodobém horizontu 
sníží úvěr riziko odkládání investic do klíčových infra
struktur a regionálních aktiv. Poskytnuté prostředky 
podpoří investice do železnic, jakož i v oblasti ochra
ny životního prostředí, energetické účinnosti, energie 
z obnovitelných zdrojů, vodního hospodářství, naklá
dání s odpady, výzkumu a vývoje a informačních a 
komunikačních technologií (IKT). V roce 2010 dosáh
ly úvěry EIB v Řecku celkového objemu 3,1 mld. EUR 
proti 1,6 mld. EUR v předchozím roce.

Z úvěru ve výši 1,5 mld. EUR, který banka poskytla 
Portugalsku, byla v roce 2010 vyplacena první tran
še ve výši 450 mil. EUR. Tyto prostředky byly pou
žity na podporu veřejných investic v celé řadě od
větví, včetně dopravy, IKT, vodního hospodářství, 
nakládání s odpady, energetické účinnosti a ener
gie z obnovitelných zdrojů. V Portugalsku dosáh
lo financování EIB celkového objemu 3,4 mld. EUR 
(3,7 mld. EUR v roce 2009).

Také polská vláda přijala rámcový úvěr ve výši 2 mld. 
EUR, který je dosud největším úvěrem EIB ve střední a 
východní Evropě. Úvěry EIB v Polsku jsou nejvyšší ze 
všech zemí, které vstoupily do Evropské unie od roku 
2004, a v posledních letech vykazují silný vzestupný 
trend. V roce 2010 byly poskytnuty úvěry celé řadě 
klientů z veřejného a soukromého sektoru ve výši 
5,6 mld. EUR proti 4,8 mld. EUR v roce 2009 (kdy již byl 
zaznamenán 70procentní nárůst ve srovnání s rokem 
2008). Za posledních pět let (20062010) dosáhly úvě
ry EIB v Polsku celkového objemu 17,5 mld. EUR.

Výjimečně vysoké úvěry EIB pomohly 
zajistit nepřetržité investice veřejného 
sektoru v některých členských státech
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Rámcové úvěry byly poskytnuty i dalším zemím EU, 
jejichž regiony jsou způsobilé v rámci cíle „Konver
gence“, včetně Kypru, České republiky, Maďarska a 
Slovenska. Rámcové úvěry EIB dosáhly v roce 2010 
celkového objemu 11,6 mld. EUR proti 8,5 mld. EUR 
v roce 2009, což odráží prudký nárůst využívání to
hoto finančního produktu.

Technická pomoc členským státům

Technická pomoc při přípravě velkých projektů před
kládaných pro financování formou grantů ze struk
turálních fondů a z Fondu soudržnosti EU, nabízená 
všem 12 členským státům, které vstoupily do Evrop
ské unie od roku 2004, má zásadní význam. Poskyto
vání této pomoci je úkolem iniciativy Společná po

moc na podporu projektů v evropských regionech 
(JASPERS), v jejímž rámci bylo od zahájení činnos
ti v roce 2006 dokončeno 399 projektových úkolů a 
Evropské komisi předloženo 185 žádostí týkajících 
se projektů JASPERS, z nichž 104 bylo schváleno. 
Dokončené projektové úkoly představují investice 
v celkovém objemu více než 40 mld. EUR. Iniciativa 
JASPERS se připravuje na programové období struk
turálních fondů 20142020, aby byla schopná rychle 
odstartovat.

Technická pomoc poskytovaná v rámci JASPERS je 
bezplatná a zaměřuje se na lepší a rychlejší absorp
ci dostupných prostředků. Nástroj JASPERS, který EIB 
řídí ze svého sídla v Lucemburku a který má místní za
stoupení v Bukurešti, Varšavě a Vídni, je společnou ini
ciativou EIB, Evropské komise, EBRD a německé ban
kovní skupiny Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

  JASPERS - Společná pomoc na podporu projektů v evropských regionech  
(EIB, Evropská komise, Evropská banka pro obnovu a rozvoj a KfW Bankengruppe)

  JESSICA - Společná evropská podpora udržitelných investic do měst-
ských oblastí 
(EIB, Evropská komise a Rozvojová banka Rady Evropy)

  JEREMIE - Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky 
(EIF a Evropská komise)

  JASMINE - Společná akce na podporu mikrofinančních institucí v Evropě  
(EIF a Evropská komise)

Athénská tramvaj, Řecko
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Financování malých a středních 
podniků

V roce 2010 podpořila skupina EIB s pomocí zprostředkovate-
lů přibližně 115 000 MSP. EIB poskytla finančním zprostředko-
vatelům na úvěry pro MSP úvěrové linky ve výši 10 mld. EUR a 
EIF poskytl záruky za úvěry MSP a rizikový kapitál v celkovém 
objemu 2,8 mld. EUR.

Pokud jde o EIB, údaje za rok 2010 jsou srovnatelné 
s rekordní úrovní 12,7 mld. EUR v roce 2009, kdy vr
cholila krize.

Zvýšená pomoc EIB malým a středním podnikům 
(MSP) byla jedním z prvků závazku banky podpo
řit hospodářský růst a zaměstnanost v rámci Plánu 
evropské hospodářské obnovy, přijatého Radou 
ECOFIN (ministry financí členských států) v prosin
ci roku 2008. Cíl stanovený Radou ECOFIN v pro
sinci roku 2008, tj. poskytnutí úvěrů MSP v období 
let 20082011 v objemu 30 mld. EUR, byl dosažen o 
celý rok dříve, než bylo plánováno.

Vyšší objem úvěrů byl mezi MSP rozdělen rovno
měrně a dopad těchto úvěrů byl dalekosáhlý. V roce 
2010 mělo z úvěrových linek EIB prospěch více než 
63 000 MSP v celé EU. Jednou z podmínek, jimiž jsou 
vázáni zprostředkovatelé, kterým EIB otevřela úvě
rové linky, je povinnost na každé euro od EIB půjčit 
MSP alespoň jedno další euro, čímž se částka poskyt
nutá MSP fakticky zdvojnásobuje. Zprostředkovatelé 
mají dále povinnost předat evropským MSP finanč
ní výhodu, která by měla odrážet atraktivní podmín
ky nabídnuté bankou. Ke konci roku 2010 byly ote
vřeny úvěrové linky EIB pro více než 170 finančních 
zprostředkovatelů ve 24 z 27 členských států EU.

Během krize vynaložila EIB mimořádné úsilí, aby pod
pořila MSP v členských státech střední a východní Ev
ropy (kde hodnota smluv podepsaných v roce 2010 
zůstala zhruba na úrovni roku 2009) a v kandidátských 
a potenciálních kandidátských zemích. Vedle běžné 
úzké spolupráce s místními bankami, které čelily pro
blémům v důsledku zhoršování kvality jejich úvěro
vých portfolií, se EIB v roce 2009 připojila k EBRD a ke 
skupině Světové banky v rámci společného akčního 
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plánu mezinárodních finančních institucí, jehož cílem 
bylo zvýšit pomoc MSP ve střední a východní Evro
pě v období let 20092010 na částku 24,5 mld. EUR. 
Banka se v tomto finančním rámci zavázala do konce 
roku 2010 zdvojnásobit objem prostředků, který běž
ně poskytuje, na celkovou částku 11 mld. EUR; ten
to cíl splnila mnohem dříve již v průběhu roku. Úvě
ry poskytnuté EIB v rámci společného akčního plánu 
dosáhly ke konci roku 2010 objemu 14 mld. EUR, tj. o 
25 % více, než se původně plánovalo.

Nová forma úvěrů pro společnosti se 
střední kapitalizací

Souběžně s tím EIB zaktualizovala svůj program zpro
středkovaných úvěrů pro společnosti se střední kapi
talizací. Společnosti se střední kapitalizací, které jsou 
větší než MSP a mají méně než 3000 zaměstnanců, 
nemají dosud široký přístup ke všem finančním ná
strojům určeným pro společnosti. Finanční krize měla 
bezprostřední a vážný dopad na přístup společností 
se střední kapitalizací k finančním prostředkům (jak 
tomu bylo i v případě MSP). Komerční banky, které 
jsou pro tyto společnosti často hlavním nebo jediným 
zdrojem finančních prostředků, zpřísnily úvěrové stan
dardy a zvýšily úrokové rozpětí. Existovalo nebezpečí, 
že omezování úvěrů znemožní nové investice společ
ností se střední kapitalizací a že se tím zbrzdí evropská 
hospodářská obnova.

EIB uplatnila zkušenosti s financováním MSP a pře
zkoumala program zprostředkovaných úvěrů pro 
společnosti se střední kapitalizací, vytvořený v roce 
2003, s cílem zintenzivnit svoji podporu v roce 2010. 
Program úvěrů pro společnosti se střední kapitalizací 
byl vytvořen pro financování investic do 50 mil. EUR, 
které byly zpravidla příliš malé pro poskytnutí přímé
ho úvěru EIB, avšak velikost investující společnosti a 
rozsah investice tuto společnost vyloučily z financo
vání z úvěrových linek na podporu MSP. U projektů 
s náklady do 25 mil. EUR banka nyní sladila své po
stupy s pravidly, která platí pro menší úvěry pro MSP, 
a u projektů, jejichž náklady činí 25 až 50 mil. EUR, 
se používá zjednodušené hodnocení projektů. Tento 
režim platí pro počáteční zkušební období dvou let, 

Vyšší objem úvěrů byl mezi MSP 
rozdělen rovnoměrně a dopad těchto 
úvěrů byl dalekosáhlý

Úvěry EIB poskytnuté MSP v Evropské 
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EIF a MSP

Evropský investiční fond (EIF), který spolu s EIB tvoří 
skupinu EIB, je subjekt specializující se na financování 
MSP formou rizikového kapitálu. V průběhu roku 2010 
hrál EIF klíčovou úlohu při podpoře evropských MSP 
po krizi. EIF, který jako fond fondů plní úlohu hlavní
ho investora, dosáhl rekordního objemu podepsa
ných operací v oblasti vlastního kapitálu, přičemž po
užil zdroje v rámci všech mandátů a podpořil inovace, 
růst, podnikavost a vytváření pracovních míst. Přístup 
k finančním prostředkům se zlepšil pro více než 51 000 
evropských MSP díky záručním produktům, které EIF 
poskytl finančním zprostředkovatelům, a EIF jako sub
jekt, který ručí za transakce MSP, přispěl ke stabilizaci 
trhu sekuritizace portfolií pohledávek MSP podpisem 
prvních dvou transakcí od skončení krize.

Po fázi pečlivých příprav je nyní program regionálního 
rozvoje „Společné evropské zdroje pro mikropodniky  

během kterého EIB očekává značný nárůst úvěrů na 
podporu společností se střední kapitalizací.
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Nové nástroje a financování pro EIF

Aby EIB poskytla EIF dodatečnou rezervu pro splně
ní všech očekávaných aktivit v oblasti rizikového ka
pitálu v dlouhodobém horizontu, rozhodla, že zvýší 
objem prostředků svěřených EIF v rámci mandátu 
pro rizikový kapitál o 1 mld. EUR. Tyto dodatečné 
zdroje vytvářejí soběstačný revolvingový fond ri
zikového kapitálu, disponující částkou 5 mld. EUR, 
který se použije zejména na podporu počátečních 
fází rozvoje MSP zaměřených na nové technologie a 
zmobilizuje značný objem dodatečných prostředků 
soukromého sektoru na investice v této oblasti.

V roce 2009, kdy krize vrcholila, svěřila banka EIF část
ku 1 mld. EUR, kterou EIF jejím jménem investoval do 
nástroje mezaninového financování pro růst (Meza
nine Facility for Growth). Mezaninové financování je 
kombinací úvěru a vlastního kapitálu, často formou 
podřízeného úvěru nebo úvěru přeměnitelného na 
vlastní kapitál, což je vhodné zejména pro rozvíjející 
se malé podniky a pro malé podniky s vysokým růs
tem. Ke konci roku 2010  a v obtížných tržních pod
mínkách  se EIF angažoval v celé řadě fondů částkou 
zhruba 224 mil. EUR. Smluvní požadavky zajišťují, že 
příspěvek banky je nejméně dvojnásobný, což značně 
posiluje účinek působení skupiny EIB jako celku.

až střední podniky“ (JEREMIE) zcela funkční a prv
ní částky již byly vyplaceny a dostávají se k místním 
MSP. JEREMIE dává regionům a členským státům 
možnost použít granty ze strukturálních fondů na vy
tvoření široké škály finančních produktů. EIF neustále 
rozsah svých operací rozšiřuje a zapojil se do nových 
iniciativ vycházejících z politik EU, zejména do evrop
ského nástroje mikrofinancování PROGRESS (Euro
pean PROGRESS Microfinance Facility  EPMF), jehož 
cílem je zlepšit přístup k finančním prostředkům pro 
mikropodnikatele, nezaměstnané a další osoby bez 
přístupu k tradičnímu bankovnímu systému.

V roce 2010 investoval EIF více než 930 mil. EUR do 
fondů rizikového a rozvojového kapitálu v Evropě. 
V současné době se angažuje ve více než 350 fon
dech celkovou částkou 5,4 mld. EUR. EIF je jedním 
z největších aktérů v odvětví soukromého kapitálu 
v Evropě. Zatímco kapitálové nástroje zlepšují do
stupnost kapitálu pro MSP, je rovněž důležité za
měřit se na úvěrové požadavky MSP poskytováním 
záruk a sekuritizace. V roce 2010 poskytl EIF záru
ky v celkové výši 1,9 mld. EUR. Ke konci roku 2010 
jeho portfolio nesplacených záruk činilo celkem 
14,7 mld. EUR.

PROGRESS: řešení sociálního vyloučení  
poskytováním mikroúvěrů

Evropský nástroj mikrofinancování PROGRESS je spo-
lečně financovaný Evropskou komisí (100 mil. EUR) a 
Evropskou investiční bankou (rovněž 100 mil. EUR). 
Nástroj PROGRESS, spravovaný Evropským investič-
ním fondem, zlepšuje možnost určitých ohrožených 
skupin, jež mají ztížený přístup k tradičnímu bankovní-
mu systému (např. nezaměstnaní, příslušníci menšin a 
další osoby, kterým hrozí sociální vyloučení), získat fi-
nanční prostředky na zahájení samostatné výdělečné 
činnosti a založení mikropodniků. Předpokládá se, že 
PROGRESS bude hrát významnou úlohu v boji proti 
nezaměstnanosti v EU. Do konce roku 2010 bylo pro 
mikrofinanční instituce vyčleněno prvních 8 mil. EUR. 
Očekává se, že nástroj zmobilizuje celkem částku od-
povídající 3 až 3,5násobku vyčleněných prostředků.
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Budování infrastruktury 
vnitřního trhu

Úvěry EIB na transevropské sítě (TEN) jsou zpravi
dla vysoké, protože financují investiční projekty vel
kého rozsahu. Pokud jsou takové projekty dočasně 
zastaveny, jak tomu bylo v době hospodářské a fi
nanční krize, údaje o poskytnutých úvěrech EIB se 
mohou rok od roku značně lišit. Nicméně železnice, 
dálnice a vodní cesty hrají i nadále významnou úlo
hu, jelikož zásadně přispívají k fungování vnitřního 
trhu a jsou klíčovým prvkem konkurenceschopnos
ti evropského průmyslu a služeb.

V roce 2010 poskytla EIB na železniční projekty poprvé 
více prostředků než na investice do pozemních komu
nikací. Úvěry banky na železniční projekty dosáhly ob
jemu 4,1 mld. EUR, což představuje 30procentní nárůst 
ve srovnání s rokem 2009 a více než polovinu objemu 
úvěrů na TEN v roce 2010. Silniční projekty podpořila 
částka 2,5 mld. EUR proti 4,5 mld. EUR v předchozím 
roce. Vysokorychlostní železnice hrály významnou 
úlohu a na výstavbu vysokorychlostních železničních 
tratí ve Španělsku a Portugalsku a na úsek železniční 
spojnice přes Brennerský průsmyk v rakouském Tyrol
sku byla poskytnuta částka téměř 2 mld. EUR.

V roce 2010 poskytla EIB 7,8 mld. EUR na evropské dopravní sítě a dalších 
235 mil. EUR na dopravní projekty v Srbsku, které navazují na dopravní síť 
EU. V roce 2009 byla pro tento účel poskytnuta částka 11,2 mld. EUR.

V roce 2010 dosáhly úvěry EIB v oblasti udržitelné 
dopravy, včetně městské dopravy, objemu 9 mld. 
EUR, což je o 50 % více než v roce 2009. Udržitelnost 
vyžaduje kombinaci dopravních řešení a EIB dává 

Transevropské dopravní sítě

Podepsané smlouvy v období  
let 2006-2010: 46 mld. EUR (mil. EUR)
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přednost investicím do železnic, vnitrozemských 
vodních cest a námořních projektů. Banka poskytla 
125 mil. EUR na výstavbu dvou nových plavebních 
komor a na bagrovací práce na vnitrozemských 
vodních cestách ve Valonsku. Oba projekty se na
cházejí v prioritním transevropském koridoru Rýn/
MaasaMohanDunaj.

Financování veřejných investic ze 
soukromých zdrojů

Dobře fungující infrastrukturní sítě tvoří páteř pro
sperujících ekonomik. V nadcházejícím desetiletí se 
bude EU muset vypořádat s potřebou rozsáhlých 
investic do infrastruktury: ve „starých“ členských 
státech vyvstává nutnost obnovy velké části stáva
jící infrastruktury a v „nových“ členských státech je 
třeba rozšířit infrastrukturní sítě. Vzhledem ke škr
tům ve veřejných rozpočtech vzrůstá relativní vý
znam financování investic do infrastruktury ze sou
kromých zdrojů.

Pokud jde o investice do dopravních sítí, význam
nou úlohu v nich hrají partnerství mezi veřejným a 
soukromým sektorem (PPP), třebaže se jejich počet 
během krize snížil. V rámci PPP spolu veřejné orgá
ny a podniky spolupracují, zejména za účelem zajiš
tění financování, výstavby a údržby projektů infra
struktury. Z hlediska objemu úvěrů představovaly 
projekty PPP 32 % celkových úvěrů poskytnutých 
EIB na transevropské dopravní sítě v roce 2010.

EIB má v oblasti financování PPP značné odborné 
znalosti a zkušenosti a vytvořila Evropské odborné 
centrum pro PPP se sítí členů, která vedle EIB a Ko
mise zahrnuje 30 zemí (členské státy EU a přidruže
né země), jakož i mnoho regionů. Centrum usnad
ňuje účinné sdílení zkušeností a osvědčených 
postupů, poskytuje podporu při přípravě projektů 
a poradenství organizátorům projektů prioritních 
transevropských sítí z veřejného sektoru a klade  
si za cíl hrát úlohu v budoucím oživení financová
ní PPP.

Projektové dluhopisy EU na obzoru

S myšlenkou tzv. projektových dluhopisů EU po
prvé vystoupil José Manuel Barroso, předseda Ev
ropské komise, během svého projevu o stavu Unie 
v Bruselu v září roku 2010. Hlavním cílem iniciativy 
je získat dodatečné finanční prostředky soukromé
ho sektoru na financování individuálních projektů 
infrastruktury. Projektové dluhopisy EU by mobi
lizovaly soukromý kapitál, a proto by se nezvýšilo 
přímé veřejné financování a nevzrostl by veřejný 
dluh. Upisovateli těchto dluhopisů by byli institu
cionální investoři a banky a jejich úvěrové posílení 
by zajistily EIB a Komise v rámci mechanismu sdíle
ní rizik. Institucionální investoři, např. penzijní fon
dy, mají zájem o prostředky infrastruktury, protože 
dlouhá životnost těchto prostředků pomáhá vyrov
nat dlouhodobé závazky fondů.

Projektové dluhopisy jsou jedním z finančních pro
duktů, o nichž se diskutuje v kontextu se strategií 
Evropa 2020, a stanouli se plnohodnotnou součás
tí souboru nástrojů EU v oblasti financování infra
struktury, nebude to dříve než v rozpočtovém ob
dobí let 20142020.

Udržitelnost vyžaduje kombinaci do-
pravních řešení a EIB dává přednost in-
vesticím do železnic
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Základem všeho je vzdělávání

Lepší vzdělávání tvoří základ budoucího hospodář
ského růstu a zaměstnanosti a je jednou z klíčových 
oblastí, na něž se soustřeďuje strategie Evropa 2020. 
Úvěry EIB pokrývají celý životní cyklus od předškol
ního, základního, středního a terciárního vzdělává
ní až po odbornou přípravu a vzdělávání dospělých. 
V roce 2010 poskytla banka na projekty v oblasti 
vzdělávání úvěry v celkovém objemu 4,4 mld. EUR.

Ve francouzském městě Lille bylo s pomocí úvěru EIB 
ve výši 200 mil. EUR postaveno nebo zrekonstruová
no 30 collèges (nižší střední školy), které slouží celému 
regionu, jsou přístupné mladým lidem s omezenou 
pohyblivostí a jsou vybaveny vhodným výkonným 
IT zařízením. Školy splňují nejvyšší normy z hlediska 
energetické účinnosti a ochrany životního prostředí a 
bude z nich mít prospěch 16 000 studentů.

Podpora vytvoření konkurenceschopné znalostní 
ekonomiky, schopné udržitelného růstu, je jednou 
z hlavních priorit banky. EIB financuje investice do 
výzkumu, vývoje a inovací (VVI), vzdělávání a infor
mačních a komunikačních technologií (pilíře zna
lostní ekonomiky) od roku 2000.

V roce 2010 se úvěrová činnost EIB soustředila na 
„znalostní trojúhelník“, tj. vzdělávání, výzkum a 
vývoj a inovace, které jsou klíčem ke konkurence
schopnosti a dlouhodobému hospodářskému růs
tu Evropy. Posilování znalostního trojúhelníku má 
pozitivní vliv na konkurenceschopnost a současně 
hraje významnou úlohu v boji proti chudobě, soci
álnímu vyloučení a nerovnostem.

Stimulace inovací

EIB má desetileté zkušenosti a odborné 
znalosti v oblasti znalostní ekonomiky 
a na podporu znalostní ekonomiky po-
skytla v období let 2000-2010 úvěry ve 
výši téměř 103 mld. EUR, z toho 17 mld. 
EUR v roce 2010.

Fakultní nemocnice Karolinska, Švédsko
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informační technologie a zobrazovací techniku, kte
ré pomohou nemocnicím snížit náklady a poskytovat 
kvalitní zdravotní péči v dlouhodobějším horizontu.

Digitální sítě

Infrastruktura informačních a komunikačních tech
nologií posiluje a urychluje šíření informací, znalos
tí a inovací, zejména prostřednictvím přístupových 
sítí příští generace (např. optická síť FTTH a mobilní 

Posilování znalostní ekonomiky má 
význam i pro hospodářský růst

Výzkum a vývoj

Úvěry EIB na výzkum a vývoj dosáhly v roce 2010 
celkového objemu 7,3 mld. EUR a podpořily celou 
řadu odvětví.

Součástí reakce EIB na hospodářskou krizi bylo financo
vání inovačního výzkumu a vývoje v automobilovém 
odvětví. Evropský nástroj pro čistou dopravu (European 
Clean Transport Facility  ECTF) byl vytvořen v listopadu 
roku 2008 a jeho prvořadým cílem bylo v krátkodobém 
horizontu podporovat investice zaměřené na snižová
ní emisí a zvýšení energetické účinnosti v evropském 
automobilovém průmyslu. V době nebývale slabé po
ptávky bylo úkolem ECTF stabilizovat úroveň investič
ních programů iniciátorů z veřejného sektoru v oblas
ti výzkumu a vývoje. Jak se předpokládalo, z nástroje 
ECTF byly automobilovému odvětví v období let 2009
2010 poskytnuty dodatečné úvěry v objemu 9 mld. 
EUR, které podpořily celkem 36 projektů. Na konci roku 
2010 byly operace ECTF utlumeny, a proto se očekává, 
že se úvěry na výzkum a vývoj v automobilovém odvět
ví vrátí na úroveň před krizí. Hlavním těžištěm činnosti 
však zůstávají nejmodernější řešení, která pomohou 
zlepšit životní prostředí a zvýšit konkurenceschopnost 
Evropy, např. vývoj elektrických vozidel.

Pro zajištění maximálního dopadu zavedla EIB nové fi
nanční nástroje určené pro inovační řešení a technolo
gie, které by bylo možné financovat z tradičních zdrojů 
jen s obtížemi. Jedním z těchto nástrojů je nástroj fi
nancování se sdílením rizik (Risk Sharing Finance Faci
lity  RSFF), společná iniciativa Evropské komise a ban
ky, která zajišťuje úvěry na projekty, s nimiž je spojena 
vyšší míra rizika a výnosu. Smlouvy podepsané v rám
ci RSFF v roce 2010 dosáhly objemu 1,8 mld. EUR, tj. 
o 1 mld. EUR méně než v předchozím roce. Naznaču
je to, že se zlepšuje dostupnost úvěrů pro společnosti, 
které se na EIB obracely uprostřed krize. Od vytvoření 
nástroje RSFF v roce 2007 byly sjednány úvěry v ob
jemu více než 6 mld. EUR. Mezi příjemci finančních 
prostředků z nástroje RSFF v roce 2010 byla společ
nost AGFA, která je použila na investice do výzkumu 
a vývoje ve zdravotnictví v Belgii, Německu, Rakousku 
a Francii. Částka 130 mil. EUR podpořila zdravotnické 

Sincrotrone Trieste, Itálie
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Sincrotrone Trieste

IRUVX-FEL (infračervené, ultrafialové, rentgenové lase-
ry na bázi volných elektronů) mají v kontextu evropské 
výzkumné infrastruktury vysokou prioritu. V roce 2010 
poskytla EIB 20 mil. EUR na investice společnosti Sincro-
trone Trieste do jejího lineárního urychlovače ke zlepšení 
programů optiky a zobrazovacích programů pro mag-

netické materiály a živé buňky. Úvěr byl poskytnut i na 
výstavbu zařízení na kombinovanou výrobu elektřiny, 
tepla a chladu, které bude využívat „energii odpadů“ 
z operací v laboratoři a sníží energetickou náročnost.

Znalostní ekonomika
Financování

 (mil. EUR)

2010 2000-
2010

Infrastruktura IKT 4 761 25 208

Vzdělávání a odborná příprava 4 356 22 276

Výzkum a vývoj 7 349 53 258

Ostatní 79 2 515

Celkem 16 544 103 258

širokopásmová síť). Projekt společnosti Reggefiber 
TTH v Nizozemsku, na který EIB poskytla v roce 2010 
úvěr ve výši 142,5 mil. EUR, se týká zavedení široko
pásmové infrastruktury s velmi vysokou rychlostí.  
Návrh předpokládá otevřený přístup, aby byla 
umožněna hospodářská soutěž mezi více poskyto

vateli telekomunikačních služeb. Vyhrazená optická 
vlákna se dostanou do zhruba 650 000 domácností. 
V roce 2010 poskytla EIB na projekty IKT úvěry v ob
jemu 4,8 mld. EUR.

EIF a inovace

Program EIF v oblasti přenosu technologií se zamě
řuje na potřeby evropských výzkumných organizací. 
Přenos technologií je proces, kdy se výsledky výzku
mu a vývoje přeměňují na prodejné výrobky nebo 
služby. K tomuto obchodnímu využití může dojít 
několika způsoby, zejména na základě spolupráce 
mezi výzkumnými organizacemi a průmyslem, po
skytnutí licencí nebo postoupení vlastnických práv 
a vytváření začínajících podniků nebo zakládání 
společností ve spolupráci s vysokými školami.
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Zajištění bezpečnosti a 
konkurenceschopnosti v oblasti 
dodávek energie

V roce 2010 poskytla EIB na energetické projekty 
úvěry ve výši 14,8 mld. EUR, což je více než 20 % 
celkového objemu úvěrů poskytnutých bankou.

Součástí poslání EIB je přispět k dosažení cílů energe
tické politiky EU, tj. k udržitelnosti, konkurenceschop
nosti a bezpečnosti dodávek. EIB podstatně zvýšila 
svoji podporu energetických projektů, jelikož si uvě
domuje rostoucí potřeby investic v této oblasti.

Elektrárna v Lahti, Finsko

EIB je přirozeným partnerem při finan-
cování energetické infrastruktury

Budování energetické infrastruktury pro 
budoucnost

Vzhledem ke stárnutí energetických sítí a stále akut
nější potřebě jejich renovace jsou investice do distri
bučních soustav v Evropě jednou z hlavních priorit. 
EIB jako největší poskytovatel úvěrů do energetických 
sítí v Evropě je přirozeným finančním partnerem, který 
hraje při financování energetické infrastruktury tradič
ně významnou úlohu. V roce 2010 podpořila EIB ener
getické sítě úvěry v objemu 3,8 mld. EUR. EIB financu
je zejména velké evropské projekty propojení, např. 
modernizaci a rozšíření elektroenergetické přenoso
vé soustavy ve Španělsku pro zajištění lepší konektivi
ty a potenciálního zvýšení efektivity dodávek energie 
z tradičních a obnovitelných zdrojů, které EIB podpoři
la celkovou částkou 600 mil. EUR. Mezi další významné 
projekty v roce 2010 patří projekt energetického pro
pojení dosud izolované Malty s evropskou distribuční 
soustavou (100 mil. EUR) a jiné projekty mezinárod
ního propojení, např. modernizace elektroenergetic
ké přenosové soustavy v Maďarsku, která zvyšuje její 
vnitřní a přeshraniční kapacitu (150 mil. EUR).
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Diverzifikace zdrojů energie, zabezpečení 
dodávek pro Evropu

V roce 2010 dosáhly investice pro zajištění diver
zifikace a bezpečnosti dodávek energie objemu 
3,7 mld. EUR. Banka mimo jiné financovala zařízení 
na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny ve Fin
sku, Itálii a Španělsku a elektrárny na zemní plyn, ja
kož i přípravu těžby zemního plynu z plynových polí 
v dánských a norských vodách Severního moře.

V roce 2010 podepsaly EIB, EBRD a Mezinárodní fi
nanční korporace (člen skupiny Světové banky) zmoc
ňující dopis pro zahájení hodnocení projektu plyno
vodu Nabucco, jenž má přepravovat plyn z oblasti 
Kaspického moře a z Blízkého východu na evropské 
spotřebitelské trhy. Cílem plynovodu je uspokojit bu
doucí poptávku po plynu v EU a diverzifikovat země 
dodávající plyn do Evropy. Včasné zapojení uvede
ných tří mezinárodních finančních institucí pomů
že projektu Nabucco dodržet nejvyšší normy, pokud 
jde o vyhodnocování environmentálních a sociálních 
rizik a zadávání zakázek. Hodnocení projektu bude 
zahrnovat důkladné posouzení komerčních, sociál
ních a environmentálních aspektů. Potenciální celko
vé zdroje pro financování této investice činí zhruba  
4 mld. EUR, z toho EIB má přispět částkou 2 mld. EUR.

Investice v oblasti energetiky mimo EU

V roce 2010 EIB rozhodla, že zvýší o 50 % na částku 
4,5 mld. EUR finanční zdroje víceletého nástroje pro 
energetickou udržitelnost a zabezpečení dodávek, 
který financuje projekty v sousedních zemích, zemích 
AKT, Jihoafrické republice a v zemích Asie a Latinské 
Ameriky. Do konce roku byly podepsány, schvále
ny nebo předloženy k hodnocení projekty v hodno
tě více než 100 % původní částky 3 mld. EUR. Většina 
prostředků poskytnutých z víceletého nástroje pod
poruje investice do obnovitelných zdrojů energie a 
energetické účinnosti.

Nad rámec tohoto nástroje, avšak v rámci mandátu  
FEMIP pro země Středomoří, byl dále poskytnut úvěr 
500 mil. EUR na projekt MEDGAZ, který významně při
spívá k zabezpečení dodávek energie do EU. Úvěr ban
ky financuje výstavbu plynovodu mezi Alžírskem a Špa
nělskem, včetně plynového terminálu na španělské 
straně a kompresorové stanice v Beni Saf (Alžírsko).

Medgaz, Alžírsko

Cílů EU v oblasti udržitelnosti, konkurenceschopnosti 
a zabezpečení dodávek energie lze nejefektivněji do-
sáhnout podporováním investic do energetické účin-
nosti a do energie z obnovitelných zdrojů. Tyto dvě ob-
lasti podpořily úvěry v celkovém objemu 7,3 mld. EUR, 
tj. téměř polovina všech úvěrů poskytnutých bankou 
v odvětví energetiky v roce 2010. Podrobnější informa-
ce o úvěrech EIB na projekty energetické účinnosti a 
energie z obnovitelných zdrojů jsou k dispozici v kapi-
tole o opatřeních v oblasti klimatu.



Instalace větrné  

turbíny na moři, 

Belgie

Podpora opatření 
v oblasti klimatu
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Projekty v citlivých odvětvích se zkoumají, aby bylo 
zajištěno, že v projektovém cyklu budou zohledněny 
klimatické rizikové faktory. Banka také začlenila otázky 
přizpůsobení se změně klimatu do řady svých odvět
vových úvěrových politik a financuje projekty přizpů
sobení se změně klimatu, zejména v odvětví vodního 
hospodářství. Tento přístup se začíná uplatňovat v ce
lém portfoliu EIB. Banka může také pomáhat iniciáto
rům projektů z veřejného a soukromého sektoru s pří
pravou a financováním projektů v oblasti zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu, a to 
v rámci programů technické pomoci. Tím podporuje 
osvědčené postupy, dává pokyny a zajišťuje prospěš
né budování kapacit.

Úvěrové aktivity banky v této oblasti plně podporují 
cíl „ekologicky šetrný růst“, který je jádrem strategie 
Evropa 2020. EIB se při financování opatření v oblasti 
klimatu soustřeďuje na investice do nízkouhlíkových 
technologií, které snižují emise skleníkových plynů, 
jakož i na projekty odolné vůči změně klimatu, které 
přispívají k lepšímu přizpůsobení se dopadům změ
ny klimatu. EIB podporuje zmírňování změny klima
tu a přizpůsobení se změně klimatu v rámci svých 
odvětvových úvěrových politik, zejména politik tý
kajících se energetiky, dopravy, vodního hospodář
ství, kanalizace, pevného odpadu, lesnictví a výzku
mu, vývoje a inovací.

Začleňování hledisek změny klimatu

Hlediska změny klimatu jsou ve stále větší míře 
začleňována do úvěrových aktivit EIB. Začleňová
ní v podstatě znamená zajištění souladu veškeré
ho financování EIB se strategií banky v oblasti boje 
proti změně klimatu. V praxi jsou otázky související 
s klimatem postupně integrovány do všech operací 
banky a jsou nedílnou součástí vnitřních procesů.

Projekty s dopadem na změnu klimatu banka posu
zuje, aby bylo zajištěno, že zohledňují a splňují poža
davky EU, jakož i mezinárodně uznávané požadavky 
politik v oblasti klimatu, že používají nejlepší dostup
né technologie a že proto během realizace a provo
zu podpoří nízkouhlíkový růst odolný vůči změně 
klimatu. Banka vypracovala vlastní metodiku pro mě
ření emisí skleníkových plynů produkovaných pro
jekty, které financuje, a hodnotí potenciál příslušných 
projektů z hlediska vytváření uhlíkových kreditů.

Začleňování hledisek změny klimatu 
znamená zajištění souladu veškerého 
financování EIB s její strategií v oblasti 
ochrany klimatu

V roce 2010 dosáhly úvěry na realizaci opatření v ob-
lasti klimatu objemu 20,5 mld. EUR, což je téměř 
30 % celkové výše úvěrů poskytnutých bankou. EIB 
považuje opatření v oblasti klimatu - zmírňování 
změny klimatu, jakož i přizpůsobení se změně klima-
tu - za jednu z hlavních priorit. 

Geotermální komplex Hellisheidi, Island
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Vytváření partnerství

EIB však není osamocena. Problém je globální a vy
žaduje spolupráci na celosvětové úrovni. Banka úzce 
spolupracuje s jinými orgány EU, s vládami člen
ských států EU a partnerských zemí a s dalšími me
zinárodními či dvoustrannými finančními instituce
mi. Při podpoře investic v oblasti klimatu v Evropské 
unii i mimo ni vystupuje EIB jako katalyzátor a zku
šený partner. Se společnostmi soukromého sektoru 
a s veřejným sektorem spolufinancuje nízko uhlíkové 
projekty a projekty odolné vůči změně klimatu a 
může pomoci mobilizovat dodatečné zdroje.

Prostřednictvím nástroje evropské energetické po
moci na místní úrovni (European Local Energy As
sistance Facility  ELENA) pomáhají banka a Evropská 
komise při přípravě velkých investic do udržitelné 
energie ve městech a regionech. Fond Dasos Timber

land, fond Marguerite a fond DIF Renewable Energy 
Fund jsou tři z celé řady fondů, vytvořených s jiný
mi institucemi a soukromým sektorem, které posky
tují kapitálové investice do energie z obnovitelných 
zdrojů, energetické účinnosti a lesnictví. Globální 
fond pro energetickou účinnost a energii z obnovi
telných zdrojů (Global Energy Efficiency and Rene
wable Energy Fund  GEEREF) se zaměřuje na inves
tice do energie z obnovitelných zdrojů a energetické 
účinnosti prostřednictvím fondů infrastruktury udr
žitelné energie v rozvojových zemích a ekonomikách 
v procesu transformace. Poradcem GEEREF je skupi
na EIB a podporu mu poskytují EU, Německo a Nor
sko, jakož i investoři na vznikajících trzích. Také všech
ny uhlíkové fondy EIB vznikly ve spolupráci s dalšími 
národními či mezinárodními finančními institucemi. 
Je to jen několik příkladů iniciativ EIB v oblasti boje 
proti změně klimatu, vytvořených společně s jejími 
partnery z členských států EU a dalších zemí.
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Investice v oblasti energie z obnovitelných 
zdrojů a energetické účinnosti

Klíčovou úlohu v úvěrové činnosti EIB v odvětví energetiky hrají investice do 
energie z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti, které posilují udrži-
telnost, konkurenceschopnost a bezpečnost dodávek energie v Evropě.

Investice do energie z obnovitelných zdrojů a ener
getické účinnosti jsou nejlepším způsobem jak 
pomoci Evropské unii dosáhnout její cíle v oblasti 
energetiky a klimatu do roku 2020. Mají snížit emi
se skleníkových plynů o 20 % vzhledem k úrovni 
v roce 1990, zvýšit podíl energie z obnovitelných 
zdrojů v konečné spotřebě energie na 20 % a zvýšit 
energetickou účinnost o 20 %.

Energie z obnovitelných zdrojů

Úvěry EIB na projekty energie z obnovitelných zdro
jů během několika posledních let prudce rostou 
a v roce 2010 dosáhly objemu 6,2 mld. EUR. Podíl 
úvěrů poskytnutých EIB na projekty energie z ob
novitelných zdrojů v celkovém energetickém port
foliu banky se zvýšil z méně než 10 % v roce 2006 
na téměř 30 % v roce 2009 a 34 % v roce 2010. Pře
vážná část těchto úvěrů podporuje projekty výroby 
elektřiny z větru a slunce.

Mezi investicemi, které EIB financovala v roce 2010, 
byl investiční program elektrárenské společnosti 
Enel Green Power (EGP) v Itálii, který spočívá ve vy
tvoření nové kapacity v oblasti energie z obnovitel
ných zdrojů vybudováním malých a středně velkých 
větrných farem a fotovoltaických elektráren o výko
nu 840 MW na 50 místech v celé Itálii, zejména však 
na jihu země. Celkové náklady tříletého investičního 
programu společnosti EGP budou činit zhruba 1,26 
mld. EUR, z toho EIB poskytuje téměř polovinu.

Eolicas de Mougueiras, Portugalsko

Úvěry EIB na projekty energie z obno-
vitelných zdrojů prudce rostou
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Investice do větrných farem na moři v EU se rych
le zvyšují. V roce 2010 poskytla EIB úvěr 450 mil. 
EUR na druhou a třetí fázi výstavby větrné farmy 
na moři Thornton Bank, která se nachází v Sever
ním moři přibližně 30 km od belgického pobřeží. 
Výstavba se uskuteční v průběhu let 20112013 a 
poprvé zde budou použity větrné turbíny o výko
nu 6 MW. Čtyřicet osm turbín bude mít výkon 295 
MW a zvýší celkový výkon větrné farmy na 325 MW. 
To zajistí elektřinu pro 600 000 obyvatel a zabrání 
vzniku 450 000 ekvivalentních tun CO2 ročně. Úvěr 
EIB byl součástí financování bez postihu ve výši 
1,3 mld. EUR, do něhož se zapojily dvě exportní 
úvěrové agentury a sedm komerčních bank. Časo
pis Project Finance International označil tento balí
ček financování za „transakci roku v oblasti energie 
z obnovitelných zdrojů“.

Energetická účinnost

Objem úvěrů EIB na projekty energetické účinnosti 
se v období let 20082009 zdvojnásobil a činil 1,5 
mld. EUR a úvěry v této oblasti nadále rostly i v roce 

Sunray Montalto di Castro - fotovoltaické 
elektrárny

V italském Montalto di Castro podpořil úvěr ve výši 
98 mil. EUR výstavbu a provoz dvou fotovoltaic-
kých elektráren, které využívají zařízení sledující po-
hyb Slunce během dne. Tím se vyrobí až o 25 % více 
energie než v případě použití fixního zařízení. Inves-
tice v oblasti energie z obnovitelných zdrojů jsou fi-
nancovány dluhopisy vydanými iniciátorem projektu 
prostřednictvím zvláštní účelové jednotky. EIB se ak-
tivně zapojila do strukturování transakce a vzhledem 
k tomu, že koupila polovinu dluhopisů, je považová-
na za jeden z hlavních financujících subjektů. Trans-
akce již má silný demonstrační účinek na institucio-
nální investory. Časopis Project Finance International 
ji označil za „dluhopisovou transakci roku“.

2010, kdy dosáhly úrovně 2,3 mld. EUR. U všech 
projektů hodnocených bankou se obecně přihlíží 
k otázkám energetické účinnosti.

V roce 2010 poskytla banka rumunskému hlav
nímu městu Bukurešti úvěr 70 mil. EUR na úpravy 
vícepodlažních obytných budov, které mají zvýšit 
energetickou účinnost. Poskytnuté prostředky po
mohou snížit spotřebu energie budov, zahrnutých 
do projektu tepelné renovace, přibližně o 50 %. Po 
úplném dokončení programu budou celkové roční 
úspory energie činit zhruba 160 GWh.

ELENA, společná iniciativa EIB a Evropské komise, 
pomáhá místním orgánům připravit projekty ener
gie z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti. 
Je na dobré cestě k tomu, aby v nadcházejících le
tech zmobilizovala zdroje na investice ve výši více 
než 2 mld. EUR. Jako první se zapojila provincie Bar
celona přípravnými pracemi na programu v hodno
tě 500 mil. EUR, v jehož rámci se nainstalují solární 
panely na veřejných budovách a zvýší energetická 
účinnost. Tento program zajistí výrobu 280 GWh 
ročně a sníží emise o 70 000 až 200 000 ekvivalent
ních tun CO2 ročně.

Fotovoltaická elektrárna Sunray v Montalto di Castro, Itálie
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Obchodování s uhlíkem  
a ukládání uhlíku

Iniciativy v oblasti obchodování s uhlíkem jsou nedílnou 
součástí reakce EIB na výzvy související se změnou klimatu.

V roce 1997 podepsaly průmyslové země Kjótský 
protokol, v němž se zavázaly ke snižování emisí 
skleníkových plynů. Svých cílů však mohou dosáh
nout financováním úspor emisí skleníkových plynů 
jinde ve světě. To vedlo k vytvoření trhů s uhlíkový
mi kredity, na nichž lze obchodovat s povolenkami 
na emise skleníkových plynů, a ke vzniku systému 
EU pro obchodování s emisemi v roce 2005. V roce 
2008 se EU zavázala ke snížení emisí skleníkových 
plynů do roku 2020 o 20 % vzhledem k úrovni 
v roce 1990.

Úloha EIB při obchodování s uhlíkem

Banka vytvořila soubor tržně orientovaných nástro
jů ke stimulaci obchodování s uhlíkem ve spolu
práci s dalšími veřejnými a soukromými finančními 
institucemi na národní a mezinárodní úrovni. Svou 
účastí v uhlíkových fondech podporuje EIB využí
vání kapitálu veřejného i soukromého sektoru pro 
projekty s nízkými emisemi uhlíku.

Uhlíkové fondy, do nichž je zapojena banka, se sou
střeďují zejména na méně rozvinuté oblasti uhlíko
vého trhu. Tyto fondy kupují uhlíkové kredity vytvo
řené ekologickými investicemi a prodávají je zemím 
a společnostem, které je potřebují ke splnění svých 
emisních cílů. Tímto způsobem jim pomáhají splnit 
jejich povinnost dodržet emise uhlíku na úrovni EU 
a na mezinárodní úrovni, zejména v rámci systému 
EU pro obchodování s emisemi a v souladu s mezi
národními dohodami. Kromě toho pomáhají eko
nomikám v procesu transformace a rozvojovým ze
mím získat finanční prostředky na nízkouhlíkové 
investice.

Věžová elektrárna, Solúcar, Španělsko
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Ve spolupráci se Světovou bankou vytvořila EIB Uh
líkový fond pro Evropu (Carbon Fund for Europe 
 CFE), který se zaměřuje na členské státy EU a na 
evropský soukromý sektor. Tento fond, disponující 
kapitálem ve výši 50 mil. EUR, nabývá emisní kredi
ty z projektů způsobilých v rámci pružných mecha

Vzhledem k cílům a strukturám šitým na míru, vhod
nému regionálnímu zaměření a skladbě účastníků je 
záměrem všech uhlíkových fondů, do nichž je banka 
zapojena, zvýšit potenciál trhu s uhlíkem a doplnit 
účastníky uhlíkového trhu ze soukromého sektoru, a 
nikoliv je vytlačit. Iniciativy EIB v oblasti uhlíkových 
fondů také předjímají vývoj na trhu a podporují dů
věru v regulační rámce, zejména pro období po roce 
2012, kdy již nebude Kjótský protokol v platnosti. 
Banka tímto způsobem pomáhá podporovat projek
ty a trhy, které by jinak nevznikly.

Uhlíkové fondy s účastí banky

Mnohostranný fond uhlíkových kreditů (MCCF) vy
tvořily EIB a EBRD s cílem rozvinout trh s uhlíkem 
v zemích od střední a východní Evropy až po Střední 
Asii. Záměrem je pomoci těmto zemím splnit povin
né a dobrovolné cíle v oblasti snižování emisí. Částka 
208,5 mil. EUR, kterou MCCF disponuje, je vyčleněna 
především na uhlíkové kredity vytvářené projekty, 
ale také na programy zelených investic.

Program nákupu uhlíkových kreditů, vytvořený spo
lečně bankou a KfW, zahrnuje první tranši určenou 
na pomoc malým a středním podnikům v EU, které 
mají povinnost dodržet systém EU pro obchodování 
s emisemi. Druhá tranše programu podporuje projek
ty realizované v nejchudších a nejméně rozvinutých 
zemích. Uhlíkový program II EIBKfW se týká emisních 
kreditů během doby platnosti i po skončení platnosti 
Kjótského protokolu. Celkový rozpočet na obě tranše 
činí zhruba 190 mil. EUR.

Uhlíkový fond pro období po roce 2012 vznikl z inici
ativy EIB a dalších čtyř veřejných finančních institucí 
a jeho úkolem je posílit důvěru v zavedení regulač
ního režimu v době po skončení platnosti Kjótské
ho protokolu. Tento fond, první svého druhu, má 
rozpočet 125 mil. EUR. Již přispěl k rozvoji několika 
projektů v Asii, Africe a Latinské Americe, a to náku
pem uhlíkových kreditů vzniklých díky využívání vě
trné energie, lepšímu nakládání s odpady a zavedení 
energeticky účinných technologií.

Uhlíkové kredity z Estonska a Litvy

Mnohostranný fond uhlíkových kreditů (MCCF), 
vytvořený bankou a EBRD, v roce 2010 přislíbil, že 
koupí uhlíkové kredity od skupiny větrných farem 
spravovaných společností OÜ Nelja Energia, která 
působí v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a 
je 100% vlastněná společností Fre-energy AS, jed-
ním z hlavních estonských investorů do energie 
z obnovitelných zdrojů ve východní Evropě. Podle 
kupní smlouvy nabude MCCF uhlíkové kredity vy-
plývající ze šesti větrných farem v Estonsku a Lit-
vě o celkovém výkonu 76 MW.
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v oblasti investic do nízkouhlíkových demonstrač
ních projektů a do demonstračních projektů ener
gie z obnovitelných zdrojů. Tato iniciativa, známá 
pod označením NER300, poskytne vysokou finanční 
podporu nejméně osmi projektům zaměřeným na 
technologie CCS a nejméně 34 projektům týkajícím 
se inovačních technologií v oblasti energie z obno
vitelných zdrojů. Cílem je stimulovat nízkouhlíkový 
hospodářský rozvoj v Evropě, který vytvoří nová „ze
lená“ pracovní místa a přispěje k dosažení smělých 
cílů EU v oblasti změny klimatu.

První výzva k předkládání návrhů, zveřejněná v lis
topadu, signalizovala začátek provádění iniciati
vy NER300, jejíž název je odvozen ze skutečnosti, že 
bude financovaná z prodeje 300 milionů povolenek 
na emise v rezervě pro nové účastníky na trhu (New 
Entrants Reserve  NER) systému EU pro obchodování 
s emisemi. Při současných tržních cenách povolenek 
na emise má tato iniciativa hodnotu zhruba 4,5 mld. 
EUR, čímž se stává největším programem svého dru
hu na světě. Program zmobilizuje investice v celko
vém objemu více než 9 mld. EUR.

nismů Kjótského protokolu, které jsou slučitelné se 
systémem EU pro obchodování s emisemi. Kromě 
toho může CFE investovat až 20 % svého kapitálu 
do programů zelených investic.

Fond Fonds Capital Carbone Maroc, první uhlíkový 
fond ve frankofonní Africe a první národní fond, na je
hož zřízení se podílela EIB, podporuje projekty v rám
ci mechanismu čistého rozvoje (CDM) nakupováním 
uhlíkových kreditů v období let 20082017. Hodnota 
fondu je 300 mil. MAD (více než 26 mil. EUR).

Zachycování a ukládání uhlíku

EIB a Evropská komise spolu úzce spolupracují s cílem 
podpořit mechanismy pro demonstrační programy 
projektů v oblasti zachycování a ukládání uhlíku (Car
bon Capture and Storage  CCS) v Evropě i mimo ni.

V roce 2010 odstartovala spolupráce mezi EIB a Ko
misí při provádění největšího programu na světě 

Uhlíkové fondy EIB podporují důvěru 
v regulační rámce

Helios Bay v Nové Kaledonii, Francie



Most přes Öresund, Dánsko - Švédsko
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V roce 2010 poskytla EIB na udržitelnější rozvoj ev
ropských měst úvěry v objemu 14,7 mld. EUR, a to 
v rámci investic do městské obnovy, městské do
pravy a nemocnic.

Přínos JESSICA pro města

Udržitelný rozvoj měst je klíčovým cílem iniciativy 
Společná evropská podpora udržitelných investic 
do městských oblastí (JESSICA), která byla vytvoře
na Evropskou komisí a Evropskou investiční bankou 
ve spolupráci s Rozvojovou bankou Rady Evropy. 
V rámci JESSICA mají členské státy možnost použít 
část prostředků ze strukturálních fondů na návrat
né investice do projektů, které jsou součástí inte
grovaných plánů udržitelného rozvoje měst. Tyto 
investice, které mohou mít formu vlastního kapitá

lu, úvěrů nebo záruk, směřují do projektů prostřed
nictvím fondů rozvoje měst a holdingových fondů.

Do konce roku 2010 bylo podepsáno 15 dohod o hol
dingovém fondu v celkové hodnotě více než 1,5 mld.  
EUR. Jedním z nich byl holdingový fond v Řecku: do
hoda v hodnotě 258 mil. EUR byla uzavřena s minis
terstvem hospodářství, které společně s EIB a řeckými 
obcemi určí způsobilé městské projekty. Ve Skotsku 
uskuteční fond JESSICA investice ve výši 50 mil. GBP 
do obnovy podnikatelských center a dopravních 
uzlů a do programů bydlení šetrnějšího k životnímu 
prostředí. Rekonstrukční práce zahrnují obnovu za
nedbaných areálů a jejich přeměnu v nové prostory 
pro podnikání, vytvoření zón s bezdrátovými tech
nologiemi, zavedení zelené energie pro sociální byd
lení a programy zefektivnění dopravy. V roce 2010 
byla Litva první zemí, v níž byly prostředky z iniciati
vy JESSICA vyplaceny zprostředkovatelům a přiděle
ny na konkrétní projekty městské obnovy.

Udržitelná města

Omezit negativní vliv měst na životní pro-
středí a zajistit jejich udržitelnost je já-
drem opatření v oblasti klimatu.



Elektrická vozidla Renault, Francie
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livou, rychlou a ekologickou kolejovou přepravu na 
trasách, které byly dříve zajišťovány po pozemních 
komunikacích. Zlepší se mobilita mnoha lidí a sní
ží se dopravní neprůjezdnost. EIB dosud financo
vala přibližně 80 projektů metra v Evropské unii a 
10 mimo EU.

Odpady jako příležitost

Ve 27 členských státech EU vzniká v průměru 525 
kg pevného komunálního odpadu na obyvatele a 
rok. Na jedné straně má neodpovídající nakládání 
s těmito odpady přímý negativní vliv na kvalitu ži
vota, veřejné zdraví, životní prostředí a změnu kli
matu. Na druhé straně představuje odpad ztrátu 
potenciálně cenných zdrojů v podobě materiálů a 
energie, jejichž opětovné použití, recyklace a zhod
nocení mohou přinést značné čisté zisky. Nakládání 
s pevnými odpady je proto nejen environmentální 
a zdravotní výzvou, ale představuje i ekologickou 
hospodářskou příležitost. Úvěry banky financují za
mezování vzniku odpadů a jejich opětovné využití, 
jakož i kapitálové investice do zařízení na zpracová
ní zbytkových odpadů, které zůstávají po recyklaci 
v dřívějších stadiích, např. zařízení na spalování od
padu s rekuperací energie a zařízení na mechanic
kobiologické zpracování odpadu, jakož i zařízení 
na zpracování toků tříděného odpadu. V roce 2010 
poskytla EIB na projekty tohoto typu úvěry v celko
vém objemu 89 mil. EUR.

Čistá doprava

Veřejná doprava šetrná k životnímu prostředí je pro 
udržitelná města nezbytná. Investice do veřejné do
pravy podporují přechod od užívání osobních au
tomobilů k veřejné dopravě a omezují dopravní 
neprůjezdnost, čímž nejen zlepšují kvalitu ovzduší 
a snižují hlučnost, ale pomáhají i v boji proti změ
ně klimatu tím, že zvyšují energetickou účinnost a 
omezují emise skleníkových plynů. V roce 2010 do
sáhly úvěry EIB na projekty veřejné dopravy v Evrop
ské unii objemu 8,5 mld. EUR.

Veřejná doprava šetrná k životnímu 
prostředí je pro udržitelná města 
nezbytná

Ve Stockholmu se kapacita příměstských vlaků v roce 
2017 zdvojnásobí, a to díky výstavbě nové podzem
ní železniční trati částečně financované bankou. Ban
ka poskytuje 600 mil. EUR na projekt Citybanan, tunel 
pro příměstské vlaky pod centrem Stockholmu. Pro
jekt zahrnuje nový šestikilometrový tunel pod histo
rickým centrem hlavního města, dvě nové podzemní 
stanice a železniční most. Projekt uvolní kapacitu na 
stávající železniční trati vedoucí přes město a dovo
lí rozšíření regionálního a vnitrostátního železniční
ho provozu. Veřejná doprava se stane atraktivnější a 
povzbudí obyvatele, aby přestali používat pozemní 
komunikace, což bude mít značný přínos pro životní 
prostředí. Citybanan je také prioritním projektem EU 
v rámci transevropských dopravních sítí (TENT) a je 
součástí projektu Severský trojúhelník, jehož cílem je 
modernizace silniční, železniční a námořní infrastruk
tury ve Finsku a Švédsku.

Investice do městské dopravy a železnic, financova
né bankou, se neomezují pouze na členské státy EU. 
Např. ve Vietnamu poskytla banka dva úvěry v cel
kovém objemu 223 mil. EUR na podporu projektů li
nek metra v Hanoji a Ho Či Minově Městě. Systémy 
veřejné dopravy v obou městech pomáhají snížit 
znečištění a spotřebu paliv, jelikož poskytují spoleh
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Ve finském Lahti poskytla EIB 75 mil. EUR energe
tické společnosti Lahti Energy na výstavbu zařízení 
na přeměnu odpadu na teplo a elektřinu, které patří 
mezi nejmodernější na světě. Společnost Lahti Ener
gy je mezinárodním střediskem excellence v oblasti 
technologie kombinované výroby tepla a elektřiny, 
která umožňuje produktivní využívání tepla jeho 
vháněním do sítí dálkového vytápění. Nové zaříze
ní, využívající odpadů jako paliva, zpracuje ročně 
250 000 tun odpadů podniků a domácností v Lahti 
a Helsinkách a vyrobí 90 MW tepla a 50 MW elektři
ny. Je to podstatně více, než vyrábějí stávající zaří
zení, a to díky novému procesu zplynování a spalo
vání za vysokých teplot a vysokého tlaku páry.

Zdraví ve městě

V roce 2010 poskytla EIB úvěry 14 městským ne
mocnicím v EU v celkovém objemu 2,7 mld. EUR. 
Finanční prostředky EIB poskytnuté nemocnicím 
zlepšují sociální a městské prostředí a přispívají 
k vytváření udržitelných společenství. Úvěry banky 
pomáhají nemocnicím poskytovat špičkovou zdra
votní péči v rámci projektů, které jsou přínosem 
pro místní hospodářství a městskou obnovu. Tyto 
nemocnice mají často výzkumná střediska, která 
mají vazby na vysoké školy.

EIB poskytla úvěr ve výši 325 mil. EUR univerzi
tě v Lovani a její fakultní nemocnici na výstavbu a 
dokončení Kampusu zdravotnických věd Gasthuis
berg, který je prvotřídním lékařským a vysokoškol
ským střediskem zabezpečujícím akutní péči, vzdě
lávání a výzkum na jediném místě v Lovani.

Fond GINKGO, Lucembursko

Orgány místní správy hledají alternativní zdroje finan-
cování na pokrytí vysokých nákladů, které vznikají v sou-
vislosti se sanací znečištěných areálů. V roce 2010 inves-
tovala EIB 15,6 mil. EUR do soukromého kapitálového 
fondu GINKGO, registrovaného v Lucembursku, který 
kupuje bývalé průmyslové areály ve Francii a Belgii, od-
straňuje v nich znečištění a prodává je, v některých pří-
padech poté, co v nich nejprve vybuduje energeticky 
úsporné domy či kancelářské a komerční budovy.
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Přizpůsobení se změně klimatu

EIB jako dosud největší zdroj úvěrového financování v odvět-
ví vodního hospodářství na celém světě považuje integrova-
né hospodaření s vodními zdroji a přizpůsobení se změně 
klimatu za klíčové cíle budoucích úvěrových operací.

Častější výskyt extrémních povětrnostních podmí
nek má vážný dopad na dostupnost a kvalitu slad
kovodních zdrojů a vede k přírodním katastrofám 
souvisejícím s vodou, včetně sucha a záplav. Před
běžné a preventivní přizpůsobení se důsledkům 
změny klimatu je účinnější a méně nákladné než vy
nucená nouzová opatření přijatá na poslední chvíli. 
Projekty, které banka financuje v odvětví vodního 
hospodářství, se proto zaměřují na zachování slad
kovodních zdrojů, udržitelné hospodaření s vodou, 
ochranu mořských a pobřežních oblastí a na jiná 
opatření pro zmírnění dopadů změny klimatu.

V roce 2010 se EIB připojila ke globální alianci pro 
opatření v oblasti vody a přizpůsobení se změně 
klimatu (Global Water and Adaptation Action Alli
ance), která je sítí finančních institucí, poskytovate
lů veřejných služeb, sdružení, výzkumných ústavů a 
nevládních organizací.

Aktivity na celém světě

Většina současných projektů v oblasti přizpůsobe
ní se změně klimatu financovaných bankou se na
chází v Evropské unii. V roce 2010 poskytla banka 
20 mil. EUR na rozšíření kanalizačních a odvodňo
vacích systémů ve Velkém Limassolu (Kypr), včetně 
výstavby sběrného kanalizačního potrubí pro od
vod dešťové vody.

V Rusku financovala EIB společně se Severskou in
vestiční bankou (NIB), Evropskou bankou pro obno
vu a rozvoj (EBRD) a Mezinárodní finanční korporací 
(IFC) protizáplavovou bariéru v Petrohradě. Protizá
plavová bariéra v ústí Něvy, dlouhá 25 km, chrání 

město Petrohrad a jeho pět milionů obyvatel. Mobil
ní bariéra pomáhá čelit hrozbě velkých záplav, kte
ré město sužují od jeho založení, častěji však během 
několika posledních desetiletí. Jelikož celkové nákla
dy projektu činí více než 500 mil. EUR, jedná se o jed
nu z největších protipovodňových staveb na světě. 
EIB poskytuje také poradenství zaměřené na tech
nické, provozní a environmentální aspekty projektu.

V úzké spolupráci s Evropskou komisí a dalšími fi
nančními institucemi financuje EIB také projekty při
způsobení se změně klimatu, realizované v zemích 
s transformujícím se hospodářstvím a v rozvojových 
zemích na celém světě. V roce 2010 spolupracovala 
EIB s UNHABITAT na přípravě regionálního projek
tu pro země sousedící s Viktoriiným jezerem – Bu
rundi, Keňu, Rwandu, Tanzanii a Ugandu. Integra
ce strategií v oblasti dodávek vody a kanalizace by 
měla pomoci zvýšit odolnost vůči změně klimatu 
v tomto citlivém regionu a zachovat důležitou funk
ci jezera jako stanoviště a zdroje vody do budoucna. 
Banka již financuje výstavbu vodovodu a kanalizace 
v ugandském hlavním městě Kampale a s dalšími 
úvěry se počítá na projekty přizpůsobení se změně 
klimatu v Manze (Tanzanie) a Kisumu (Keňa).
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Integrace strategií v oblasti dodávek 
vody a kanalizace zvyšuje odolnost  
vůči změně klimatu



Partnerství se světem

Moma Titanium, 

Mosambik
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EIB poskytuje významnou finanční pod-
poru mimo EU a podpořila projekty 
v partnerských zemích EU úvěry v obje-
mu 8,8 mld. EUR.

Většinu svých finančních operací mimo Unii pro
vádí banka se zárukou z rozpočtu EU, stanovenou 
v tzv. „vnějších mandátech“, jimiž se řídí aktivity EIB 
v jednotlivých regionech světa. EIB úzce spolupra
cuje s orgány EU, s vládami členských států EU a 
partnerských zemí a s dalšími mezinárodními nebo 
dvoustrannými finančními institucemi a vybudovala 
dlouhodobé vztahy s podnikatelským sektorem na 
celém světě.

V roce 2010 byla EIB schopná udržet vysokou úroveň 
úvěrových aktivit ve všech regionech, přestože po
stupně rušila dodatečná opatření přijatá v souvislosti 
s hospodářskou a finanční krizí. Banka zůstává největ
ším mezinárodním finančním ústavem, který provádí 

operace v kandidátských a potenciálních kandidát
ských zemích. Úvěry v zemích Středomoří dosáhly 
opět rekordní úrovně (2,6 mld. EUR) a v partnerských 
zemích na východě se jejich objem téměř ztrojnásobil 
(631 mil. EUR). Úvěrová činnost v afrických, karibských 
a tichomořských zemích (země AKT) dostala nový im
puls díky obnovenému mandátu, krytého zárukou 
členských států. Opatření v oblasti klimatu podpořil 
50procentní nárůst prostředků, jimiž disponuje ná
stroj pro energetickou udržitelnost a zabezpečení do
dávek (Facility for Energy Sustainability and Security 
of Supply), který financuje projekty v zemích sousedí
cích s EU, v zemích AKT a v Jihoafrické republice, jakož 
i v Asii a Latinské Americe.

Formování budoucích vnějších aktivit EIB

Nezávislý výbor odborníků, jemuž předsedal bývalý 
generální ředitel MMF Michel Camdessus, provedl 
přezkum aktivit banky mimo EU v polovině období  

  Kandidátské a potenciální kandidátské země

  Země Středomoří

  Partnerské země na východě

  Africké, karibské a tichomořské státy, ZZÚ a Jihoafrická 
republika

  Asie a Latinská Amerika

  Země ve Střední Asii

Větrný park, Maroko
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Kandidátské a potenciální 
kandidátské země

EIB poskytuje úvěry a záruky v kandidátských zemích 
(Chorvatsko, Turecko, Bývalá jugoslávská republi
ka Makedonie (FYROM), Černá Hora a Island), jakož i 
v potenciálních kandidátských zemích (Albánie, Bos
na a Hercegovina, Srbsko a Kosovo ve smyslu rezolu
ce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 (1999)). Základem 
úvěrových aktivit banky je vnější mandát udělený 
Evropskou unií a vlastní předvstupní úvěrová facilita 
banky.

V roce 2010 dosáhly úvěry EIB v západním Balkánu 
celkového objemu 1,4 mld. EUR. EIB je největší me
zinárodní finanční institucí, která provádí operace 
v regionu. Od roku 2001, kdy banka začala v regionu 
znovu působit, poskytla úvěry v celkové výši 7,3 mld. 
EUR. Hlavním příjemcem financování EIB v západním 
Balkánu je Srbsko, kde banka poskytla 690 mil. EUR. 
Velká část těchto prostředků byla použita na dokon
čení transevropských sítí. V listopadu roku 2010 byla 
také slavnostně otevřena první regionální kancelář 
EIB v Bělehradě.

a počátkem roku 2010 předložil svoji hodnotící 
zprávu. Z této zprávy vychází návrh Evropské komi
se, který obsahuje plán aktivace doplňkového man
dátu, disponujícího částkou 2 mld. EUR, pro boj 
proti změně klimatu. Kromě toho Komise navrhla, 
aby u operací zaručených EU byl současný systém 
regionálních cílů nahrazen horizontálními cíli a aby 
byl větší důraz kladen na rozvojové aspekty finan
cování EIB. Komise dále navrhla aktivaci vnějšího 
mandátu pro aktivity EIB v Libyi, Iráku a Kambodži. 
Tyto návrhy vyvolaly v průběhu roku 2010 rozpra
vy v Evropském parlamentu a v Radě. Konečné roz
hodnutí se očekává v roce 2011.

Vedle přezkumu vnějších mandátů v polovině ob
dobí byla v roce 2010 přezkoumána i dohoda z Co
tonou, která poskytuje rámec pro operace ban
ky v zemích AKT. Banka je rozvojovým partnerem 
v zemích AKT více než čtyři desetiletí a na podporu 
více než 1000 projektů v 70 zemích poskytla úvěry 
v objemu zhruba 12,5 mld. EUR. Obnovený mandát 
dovoluje EIB rozšířit aktivity v subsaharské Africe a 
poprvé uznává změnu klimatu jako klíčovou otáz
ku pro partnerství EUAKT.

Ačkoli banka sleduje konkrétní cíle v každém regio
nu světa, mnoho zemí mimo EU, s nimiž EIB spolu
pracuje, čelí podobným výzvám: snaží se uspokojit 
potřeby infrastruktury, položit základ pro udržitel
ný růst a bojovat proti změně klimatu.

Kandidátské a potenciální kandidátské země

Financování poskytnuté v roce 2010 (mil. EUR) Částka
z toho rizikový 

kapitál

Turecko 1 935 30
Srbsko  690
Chorvatsko  511
Bosna a Hercegovina  72
Bývalá jugoslávská republika Makedonie  52
Albánie  51
Černá Hora  49

Celkem 3 360 30

EIB je největší mezinárodní finanční 
institucí, která provádí operace 
v západním Balkánu
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ní pracovních míst v regionu. Podpora soukromé
ho sektoru byla nadále významná a představova
la 55 % celkové hodnoty podepsaných projektů. 
Vedle rostoucího objemu úvěrů vytvořily aktivity  
FEMIP vysokou přidanou hodnotu, zejména díky 
zavedení komplexních režimů financování, jako 
např. partnerství mezi veřejným a soukromým sek
torem, projektové financování nebo operace s ri
zikovým profilem vyšším, než který banka obvyk
le přijímá. V roce 2010 bylo přibližně 74 % operací 
v regionu (v celkovém objemu téměř 1,9 mld. EUR) 
spolufinancováno s partnerskými institucemi, čímž 
se vytvořila výrazná součinnost. Operace technické 
pomoci dosáhly v roce 2010 objemu 14,2 mil. EUR.

V roce 2010 dosáhly nové úvěry EIB v Turecku celkové
ho objemu 1,9 mld. EUR. Hlavní hnací silou aktivit byla 
nutnost čelit celosvětové hospodářské a finanční krizi a 
podpořit udržitelný růst, založený na znalostech a ino
vacích. Od vypuknutí krize podporuje EIB hospodářství 
Turecka zejména tím, že v této zemi posiluje sektor MSP, 
který v roce 2010 získal prostřednictvím zprostředkují
cích bank úvěry ve výši 910 mil. EUR.

Podpora hospodářského rozvoje ve 
Středomoří

EIB výrazně zintenzivnila podporu partnerských 
zemí Středomoří prostřednictvím FEMIP (nástroj 
pro evropskostředomořské investice a partner
ství), který je jejím nástrojem financování v regio
nu. V roce 2010 zvýšil FEMIP objem svých aktivit na 
rekordní úroveň 2,6 mld. EUR, čímž svým partne
rům potvrdil schopnost pomoci jim s modernizací 
jejich veřejných politik vzhledem ke globální hos
podářské krizi a posílil svoji pozici hlavního inves
tora do rozvoje ve Středomoří. Dalšími prioritními 
oblastmi jsou doprava, vodohospodářství, průmysl 
a operace soukromého kapitálu, jakož i oblast lid
ského kapitálu.

Od svého vzniku v říjnu roku 2002 poskytl FEMIP 
na modernizaci partnerských zemí Středomoří více 
než 12,7 mld. EUR a přispěl k vytváření a zachová

Země Středomoří

Financování poskytnuté v roce 2010 (mil. EUR) Částka z toho  
rizikový kapitál

Egypt 906
Alžírsko 500
Tunisko 498
Maroko 420
Sýrie 185 10
Regionální operace 31 7
Libanon 7
Pásmo Gazy/Západní břeh Jordánu 5 5

Celkem 2 552  22

Přístav v Tangeru, Maroko
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Východní partneři

Úvěry EIB v partnerských zemích na východě dosáhly 
v roce 2010 objemu 631 mil. EUR, což je téměř trojnáso
bek ve srovnání s rokem 2009. V úzké spolupráci s EBRD 
financuje banka projekty v těchto zemích na základě 
mandátu pro poskytování úvěrů v období let 2007
2013 do celkové výše 3,7 mld. EUR. Vedle mandátu EU 
vytvořila EIB svůj vlastní nástroj pro partnerské země na 
východě (Eastern Partner Facility), disponující částkou 
1,5 mld. EUR, z něhož banka poskytuje úvěry a záruky za 
investice EU v těchto zemích na své vlastní riziko. Polo
vina úvěrů poskytnutých v roce 2010 podpořila odvětví 
energetiky a dalšími oblastmi, na něž se banka zamě
řila, byly vodohospodářské a dopravní projekty, země
dělský průmysl a úvěrové linky pro MSP. V prosinci roku 
2010 banka spustila nový nástroj technické pomoci, 
svěřenecký fond technické pomoci v rámci Východního 
partnerství (EPTATF), jehož cílem je zvýšit dopad opera
cí a urychlit úspěšnou realizaci projektů v regionu.

Střední Asie

Ze zemí Střední Asie způsobilých pro získání finančních 
prostředků od EIB (Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, 
Turkmenistán a Uzbekistán) byl Kazachstán druhou 
zemí, která podepsala rámcovou dohodu v roce 2010 
(první zemí byla Republika Tádžikistán v roce 2009). 
V současné době jsou posuzovány tři projekty týkající 
se odvětví vodního hospodářství, energetiky a opat
ření v oblasti klimatu v celkové hodnotě 328 mil. EUR. 
Banka a Kyrgyzstán pravděpodobně uzavřou rámco
vou dohodu počátkem roku 2011 a pokračují snahy o 
dosažení dohod s Turkmenistánem a Uzbekistánem.

Rusko a země sousedící s EU na východě

Financování poskytnuté v roce 2010 (mil. EUR) Částka

Ruská federace  250
Moldavsko  185
Gruzie  175
Ukrajina  16
Arménie  5

Celkem 631

Výstavba hlavního kolektoru v Petrohradě, Rusko
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Země AKT a Jihoafrická republika

V afrických, karibských a tichomořských zemích 
(země AKT) EIB podporuje zpravidla iniciativy, jež 
stimulují rozvoj soukromého sektoru, např. investi
ce MSP, ale současně klade důraz na velká výrobní 
zařízení, včetně projektů energie z obnovitelných 
zdrojů, iniciativ v oblasti energetické účinnosti a ji
ných projektů reagujících na aspekty změny klima
tu. Uprostřed hospodářské a finanční krize se EIB 
snaží zabezpečit životaschopné investice, z nichž 
mají prospěch ti nejchudší a které podporují udrži
telný rozvoj.

Africké, karibské a tichomořské státy, ZZÚ a Jihoafrická republika

Financování poskytnuté v roce 2010 (mil. EUR) Částka z toho  
rizikový kapitál

Afrika 738 182
 Západní Afrika 279 82
 Východní Afrika 260 40
 Jižní Afrika a Indický oceán 145 5
 Multiregionální operace 45 45
 Střední a rovníková Afrika 10 10
Karibik 48 7
Tichomoří 9 9
Regionální operace AKT 162 162
ZZÚ 15 15

Země AKT-ZZÚ celkem 972 374

Jihoafrická republika 50

Finanční prostředky na operace EIB plynou z roz
počtů členských států EU prostřednictvím investič
ního nástroje. Kromě toho poskytuje banka úvěry ze 
svých vlastních zdrojů a na své vlastní riziko. Úvěro
vé smlouvy podepsané v rámci investičního nástro
je dosáhly v roce 2010 objemu 374 mil. EUR. V roce 
2010 poskytla banka dalších 598 mil. EUR na projek
ty v zemích AKT ze svých vlastních zdrojů. Na zákla
dě samostatného mandátu poskytla banka úvěry ve 
výši 50 mil. EUR na projekty v Jihoafrické republice.

Moma Titanium, Mosambik

EIB je rozvojovým partnerem v zemích 
AKT více než čtyři desetiletí
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Hospodářská spolupráce s Asií a Latinskou 
Amerikou

V roce 2010 poskytla EIB úvěry v Asii a Latinské 
Americe (země ALA) ve výši 1,2 mld. EUR. Investi
ce v Asii představovaly zhruba 723 mil. EUR a úvěry 
v Latinské Americe 499 mil. EUR. V Asii a Latinské 
Americe může EIB v rámci současného mandá
tu na období let 20072013 poskytnout úvěry do 

celkové výše 3,8 mld. EUR. Úvěrové aktivity banky 
v zemích ALA jsou součástí strategie hospodářské 
spolupráce EU s těmito regiony. Zaměřují se nejen 
na podporu přítomnosti EU prostřednictvím pří
mých zahraničních investic a přenosu technologií a 
knowhow, ale i na ochranu životního prostředí, tj. 
zejména na projekty spočívající v realizaci opatření 
v oblasti klimatu a projekty přispívající k energetic
ké bezpečnosti.

Hanojské metro, Vietnam

Asie a Latinská Amerika

Financování poskytnuté v roce 2010 (mil. EUR) Částka

Latinská Amerika 499
 Brazílie  420
 Mexiko  79
Asie 723
 Čína  500
 Vietnam  223

Celkem 1 222
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Nový rámcový úvěr poskytnutý Číně na 
opatření v oblasti klimatu

Po úspěchu rámcového úvěru podepsaného s Čínou 
v roce 2007 byl v prosinci roku 2010 mezi bankou a Čí-
nou podepsán další rámcový úvěr ve výši 500 mil. EUR 
na realizaci opatření v oblasti klimatu, což odráží úsi-
lí EIB nadále této zemi pomáhat v boji proti změně kli-
matu. První úvěr ve výši 500 mil. EUR pomohl realizovat 
řadu projektů, včetně programů zalesňování, projektů 
větrných parků, malých hydroenergetických projektů a 
investic do energetické účinnosti a snižování znečiště-
ní v průmyslových odvětvích. Tato operace se řadí mezi 
nejefektivnější úvěry EIB z hlediska emisí skleníkových 
plynů, jelikož po realizaci a zprovoznění všech podpro-
jektů se sníží emise CO2 o zhruba 2 miliony tun ročně.



Společné kroky s Evropskou 
komisí a dalšími mezinárodními 
finančními institucemi

Dny otevřených dveří   

8. evropský týden  

regionů a měst
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Čtyři iniciativy začínající písmenem J

Výsledkem tohoto zesíleného partnerství jsou čtyři 
iniciativy začínající písmenem J: JASPERS, JESSICA, 
JEREMIE a JASMINE. Jedná se o společné iniciativy 
kombinující zdroje financování a lidské zdroje sku
piny EIB a Evropské komise.

Iniciativu JASPERS (Společná pomoc na podporu 
projektů v evropských regionech) řídí EIB a jsou do 
ní dále zapojeny Komise, EBRD a KfW. Soustřeďuje 
se na pomoc zemím přijímajícím granty ze struktu
rálních fondů při přípravě životaschopných projek
tů infrastruktury a poskytuje technickou pomoc. 

V případě dlouhodobých produktivních investic 
na podporu politik EU mají oba typy financování 
 granty a úvěry  své specifické rysy a přednosti. 
Společné iniciativy vypracované skupinou EIB a Ko
misí zahrnuté do současného finančního rámce na 
období let 20072013 ukazují, že oba nástroje lze 
kombinovat a tím zajistit větší účinek. Jednou z ob
lastí, kde k tomu dochází, je regionální politika EU, 
a dalšími oblastmi jsou inovace a doprava.

Regionální politika

Cílem regionální politiky EU je snižovat rozdíly mezi 
hospodářsky silnými a slabšími regiony a zajistit co 
nejlepší využívání dostupných zdrojů. Regionální 
politika zdůrazňuje nutnost koordinovat dostup
né finanční nástroje na úrovni EU a na vnitrostátní 
a regionální úrovni za účelem posílení regionální 
integrace. V tomto kontextu hraje významnou úlo
hu skupina EIB, jak potvrzují nové společné inici
ativy s Evropskou komisí a s členskými státy nebo 
regiony.

Současné programové období politiky „soudrž
nosti“ EU 20072013 přiřadilo EIB a EIF významněj
ší úlohu, než kterou hrály v předchozích plánech a 
programech, včetně technické pomoci při přípravě 
projektů, hodnocení projektů, finančního inženýr
ství a sledování. Řada společných iniciativ přímo 
spojených s politikou soudržnosti, např. JASPERS, 
JESSICA, JEREMIE a JASMINE, ale také nástroje pro 
sdílení rizik, např. nástroj financování se sdílením ri
zik (RSFF) a nástroj pro záruky za úvěry na projekty 
dopravních TEN (LGTT), jež se zaměřují na dodateč
né cíle EU, přispěly k posílení partnerství s Komisí.

Jako finanční instituce Evropské unie je skupina EIB jedním ze dvou zdrojů (druhým 
zdrojem je rozpočet EU) financování investic na podporu politik EU.

Veřejná doprava v Hamburku, Německo
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Společné sdílení rizik v oblasti inovací

Aby bylo možné financovat rizikovější, avšak výnos
nější investice v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, EIB 
a Komise vytvořily nástroj financování se sdílením ri
zik (Risk Sharing Finance Facility  RSFF). Tento nástroj 
disponuje kapitálovou rezervou ve výši 2 mld. EUR, 
tvořenou částkou 1 mld. EUR z rezerv banky a část
kou 1 mld. EUR ze sedmého rámcového programu 
Komise pro výzkum, která bance umožňuje v období 
let 20062013 poskytnout úvěry zhruba do částky 10 
mld. EUR na investice do špičkového výzkumu, vývo
je a inovací ve výši odpovídající nejméně dvojnásob
ku uvedené částky. Nezávislí odborníci, kteří v roce 
2010 provedli přezkum v polovině období, dospěli 
k pozitivním závěrům a doporučili širší a intenzivnější 
využívání nástrojů typu RSFF.

Iniciativu JESSICA (Společná evropská podpora 
udržitelných investic do městských oblastí) vytvo
řily společně EIB, Komise a Rozvojová banka Rady 
Evropy. JESSICA využívá mechanismů finančního 
inženýrství na podporu investic do udržitelného 
rozvoje měst a používá prostředky ze strukturál
ních fondů na revolvingové financování investic 
vytvářejících příjmy. 

JEREMIE označuje iniciativu Společné evropské 
zdroje pro mikropodniky až střední podniky. Ev
ropský investiční fond a Komise spolu spolupracu
jí, aby daly vnitrostátním a regionálním orgánům 
možnost využít prostředky ze strukturálních fondů 
na podporu přístupu MSP v regionech ke zdrojům 
financování a k produktům finančního inženýrství.

JASMINE je akronym pro iniciativu Společná akce 
na podporu mikrofinančních institucí v Evropě, kte
rá se zaměřuje na rozvoj mikroúvěrů. EIF je pověřen 
správou části této iniciativy, jejímž cílem je posky
tovat mikrofinančním institucím finanční podporu 
ze zdrojů EIB, jakož i technickou pomoc ze zdrojů 
Komise.

Společnými iniciativami EIB a Komise 
lze dosáhnout většího účinku

Výzkum, vývoj a inovace v oblasti zdravotnického softwaru a zobrazovací techniky, Belgie
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Společné sdílení rizik v oblasti investic 
v dopravě

Nástroj pro úvěrové záruky pro projekty transev
ropských sítí v oblasti dopravy (Loan Guarantee 
Instrument for TransEuropean Transport Network 
Projects  LGTT) vytvořily EIB a Komise s cílem řešit 
riziko provozu, jemuž jsou u takových projektů vy
staveni soukromí investoři. Tento nástroj pro sdíle
ní rizik, který financují obě instituce rovným dílem, 
pokrývá riziko nízkých příjmů během kritických po
čátečních fází provozu projektu, protože dopravní 
toky často potřebují čas, než dosáhnou úrovně, kdy 
vznikají dostatečné příjmy. V roce 2010 byla po
skytnuta první záruka LGTT ve výši 70 mil. EUR pro 
projekt PPP spočívající v obnově a modernizaci dál
nice C25 v severním Katalánsku, na jejíž výstavbu 
EIB poskytla 200 mil. EUR.

Další zvláštní aktivity v EU

ELENA je akronym pro nástroj evropské energe
tické pomoci na místní úrovni (European Local 

Energy Assistance), který je společnou iniciativou 
technické pomoci EIB a Komise. Prostředky ELENA 
lze použít na strukturování programů, podnikatel
ských záměrů a energetických auditů, na přípravu 
výběrových řízení a smluv a na platby za útvary pro 
provádění projektů. Lze je zkrátka použít na vše, co 
souvisí s přípravou udržitelných energetických pro
jektů měst a regionů pro financování EIB.

Investiční programy se mohou týkat zlepšení ener
getické účinnosti budov nebo pouličního osvětlení, 
integrace zařízení pro využití obnovitelných zdrojů 
energie do struktury budov nebo renovace či in
stalace systémů dálkového vytápění využívajících 
energii z kombinované výroby tepla a elektřiny 
nebo z obnovitelných zdrojů. Pozornost je věnová
na i programům městské dopravy, např. zavádě
ní energeticky účinných autobusů a infrastruktury 
pro vozidla na alternativní paliva.

Program NER300 spustila Evropská komise v roce 
2010. Jedná se o největší grantový program na svě
tě, který podporuje zachycování a ukládání uhlíku 
a inovační demonstrační projekty technologií v ob
lasti obnovitelné energie. Evropská investiční ban
ka podpoří realizaci tím, že bude hodnotit projek
ty a organizovat prodej povolenek na emise, které 
slouží k financování grantů. Iniciativa je nazvána 
podle povolenek na emise: NER (rezerva pro nové 
účastníky na trhu v rámci systému EU pro obcho
dování s emisemi).

Kombinování zdrojů mimo EU

Mimo EU EIB úzce spolupracuje s orgány EU, s vlá
dami členských států EU a partnerských zemí a 
s mezinárodními nebo dvoustrannými finanční
mi institucemi. Jen v sousedních a partnerských 
zemích EU představovalo spolufinancování 73 % 
celkového objemu transakcí podepsaných v roce 
2010. V zemích AKT kombinuje banka úvěry s gran
ty EU již dlouhou dobu.



Odpovědná instituce
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snížení emisí CO2. Je to přímý důsledek toho, že ban
ka financuje nejlepší dostupné technologie, jež ma
ximalizují potenciál opatření v oblasti energetické 
účinnosti a podporují udržitelnější druhy dopravy.

EIB poskytuje úvěry na projekty v oblasti zdravot
nictví a vzdělávání, čímž podporuje sociální rozvoj. 
Některé z jejích iniciativ v oblasti mikrofinancová
ní řeší výslovně potřeby sociálně znevýhodněných 
osob. Financování EIB se omezuje na projekty, při 
nichž se dodržují lidská práva a respektují sociální 
normy EIB, jež vycházejí ze zásad Listiny základních 
práv a mezinárodních osvědčených postupů. V roce 
2010 samotná banka pomáhala zavést osvědče
né postupy, a to organizováním řady seminářů na 
téma podnikání a lidská práva s cílem usnadnit 
v tomto ohledu dialog mezi podniky, občanskou 
společností a mezivládními organizacemi.

Banka je pevně odhodlána integrovat do své čin
nosti hlediska ochrany životního prostředí, jakož 
i hlediska sociální; zajistit řádnou správu, transpa
rentnost a odpovědnost za sebe a za své partnery; 
dbát, aby investice, které financuje, byly etické a 
udržitelné; ještě více rozvinout vzájemně prospěš
né vztahy mezi bankou a jejími hostitelskými spo
lečenstvími; a omezit na minimum svoji vlastní eko
logickou stopu. EIB posuzuje své postupy v oblasti 
společenské odpovědnosti a podává o nich zprávy 
od roku 2005. Společenská odpovědnost je plně in
tegrována do její podnikatelské strategie.

Společenská odpovědnost je klíčovým prvkem v poslání EIB financovat ži-
votaschopné investiční projekty, které podporují cíle politik EU.

Návštěva prezidenta EIB v Ouagadougou, Burkina Faso

EIB si velmi dobře uvědomuje svoji 
vlastní ekologickou stopu

Všechny projekty, které EIB financuje, jsou v soula
du s environmentálními zásadami a normami EU. 
Kromě toho významná část úvěrů banky financu
je investice, které se výslovně zaměřují na ochranu 
a zlepšování přírodního a zastavěného prostředí a 
na zlepšení sociální pohody. Příkladem takových 
investic v oblasti životního prostředí jsou opatření 
v oblasti klimatu, ochrana přírody a biologické roz
manitosti, zdraví, udržitelné využívání přírodních 
zdrojů a nakládání s odpady.

V roce 2010 dokončila EIB pilotní studii o uhlíkové 
stopě, kterou za sebou zanechávají projekty financo
vané bankou. Sedmdesát tři posuzovaných projektů 
v odvětví energetiky, dopravy a průmyslu a některé 
vodohospodářské projekty přispěly k významnému 
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Ve svých operacích a aktivitách provádí EIB politi
ku nulové tolerance vůči korupci, podvodům, taj
ným dohodám, nátlaku, praní peněz a financování 
terorismu. Banka je jednou z prvních finančních in
stitucí, které tuto politiku přijaly, a připojila se také 
k mezinárodním iniciativám, jejichž cílem je přimět 
nevyhovující jurisdikce k dodržování mezinárod
ních norem. 

EIB jako subjekt EU je odhodlán ve všech svých ak
tivitách zajistit co nejvyšší stupeň transparentnos
ti vůči vnějším a vnitřním zúčastněným stranám. 
V roce 2010 banka sloučila politiky v oblasti trans
parentnosti a zpřístupňování informací veřejnosti 
do nového souboru zásad a postupů, jež přispíva
jí k průhlednosti. Vychází se ze základního předpo
kladu, že informace týkající se operací a instituci
onálních aktivit banky se v rámci možností třetím 
stranám zpřístupňují, ledaže by existoval závažný 
důvod pro jejich nezpřístupnění.

Vztahy EIB s občanskou společností, včetně nevlád
ních organizací a dalších zájmových skupin, se řídí 
stejnými zásadami. Dialog s občanskou společností 
je cenným vstupem na úrovni politiky a často při
spívá k tomu, že si banka lépe uvědomuje problé
my spojené s projekty. Ze stejného důvodu banka 
rovněž vytváří partnerství spolupráce se speciali
zovanými organizacemi, které sdílejí konkrétní cíle 
EIB nebo mají stejné zájmy jako EIB (např. udržitel
ný rozvoj, ochrana životního prostředí, biologic
ká rozmanitost nebo zmírňování chudoby). V roce 
2010 byly partnery banky mimo jiné Transparency 
International, Světový svaz ochrany přírody (IUCN) 
a Iniciativa pro transparentnost těžebního průmys
lu (EITI). V loňském roce se EIB také připojila ke glo
bální alianci pro opatření v oblasti vody a přizpů
sobení se změně klimatu, která sdružuje finanční 
instituce, poskytovatele veřejných služeb, sdružení, 
výzkumné ústavy a nevládní organizace.

Vodárna ve Vratislavi, Polsko
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EIB si velmi dobře uvědomuje svoji vlastní ekolo
gickou stopu. Pružné uspořádání pracovní doby, 
práce na dálku a bezplatná veřejná doprava snižu
jí počet zaměstnanců, kteří dojíždějí do zaměstná
ní vlastním vozem, což má pozitivní vliv na životní 
prostředí. V roce 2010 činily celkové emise CO2 způ
sobené vlastními aktivitami banky zhruba 18 997 
tun, z toho 94 % představovala mobilita a 6 % ener
gie, odpady a spotřeba papíru. Tyto údaje potvrzu
jí trend ke snižování emisí CO2, který začal v roce 
2008.

EIB jako odpovědný zaměstnavatel v roce 2010 
zformalizovala nový vývoj v politice lidských zdro
jů. Politika lidských zdrojů se opírá o tři pilíře. Prv
ní pilíř spočívá v tom, že banka využívá vysoce vý
konné, motivované zaměstnance, kteří neustále 
rozvíjejí své dovednosti. Tento pilíř doplňují inspi
rační vedení a schopné řízení v nejvhodnější orga
nizační struktuře. Toto vše je třeba provádět v příz
nivém pracovním prostředí, které zahrnuje všechny 
a umožňuje lidem dosahovat co nejlepších výsled
ků. Otevřená a transparentní vnitřní komunikace je 
rozhodujícím prvkem pro dosahování cílů v oblasti 
lidských zdrojů.



Základní kapitál EIB a její 
výpůjční operace v roce 2010

Most RionAntirion přes 

Korintský záliv, Řecko
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EIB je bankou Evropské unie. Je finančně nezávislá a její 
základní kapitál ve výši 232 mld. EUR upsaly členské stá
ty EU, které jsou akcionáři EIB. Banka je největším nad
národním emitentem dluhopisů a má rating AAA.

Základní kapitál a akcionáři banky

Podíl jednotlivých členských států na základním ka
pitálu banky se stanovuje podle ekonomické váhy 
daného státu v rámci Evropské unie (vyjádřené 
v HDP) v době jeho přistoupení k EU. Podle statu

tu nesmí úhrnná částka nesplacených úvěrů a záruk 
poskytnutých bankou převýšit 250 % částky úhrnu 
upsaného základního kapitálu, rezervních fondů, 
nerozdělených rezerv a kladného zůstatku účtu zis
ků a ztrát. Druhá uvedená úhrnná částka se sníží o 
částku rovnající se upsané částce, a to i nesplacené, 
na jakoukoli majetkovou účast banky.

Ke konci roku 2010 činila kapitálová přiměřenost 
EIB  poměr základního kapitálu banky k jejím ak
tivům  27,2 %. Basilejský výbor při Bance pro me
zinárodní platby stanovuje minimální kapitálovou 
přiměřenost bank na úrovni 8 %.

Rozložení základního kapitálu EIB

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

Částka (EUR)

Německo 37 578 019 000 DE
Francie 37 578 019 000 FR

Itálie 37 578 019 000 IT

Spojené království 37 578 019 000 GB

Španělsko 22 546 811 500 ES

Nizozemsko 10 416 365 500 NL

Belgie 10 416 365 500 BE

Švédsko 6 910 226 000 SE

Dánsko 5 274 105 000 DK

Rakousko 5 170 732 500 AT

Polsko 4 810 160 500 PL

Finsko 2 970 783 000 FI

Řecko 2 825 416 500 GR

Portugalsko 1 820 820 000 PT

Česká republika 1 774 990 500 CZ

Maďarsko 1 679 222 000 HU

Irsko 1 318 525 000 IE

Rumunsko 1 217 626 000 RO

Slovenská republika  604 206 500 SK

Slovinsko  560 951 500 SI

Bulharsko  410 217 500 BG

Litva  351 981 000 LT

Lucembursko  263 707 000 LU

Kypr  258 583 500 CY

Lotyšsko  214 805 000 LV

Estonsko  165 882 000 EE
Malta  98 429 500 MT

Celkem 232 392 989 000
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Bilance a roční přebytek

Ke konci roku 2010 činila celková aktiva 420 mld. 
EUR, což je o 14 % více než ke konci roku 2009. Za 
tímto zvýšením stojí výjimečný nárůst objemu úvě
rů v posledních dvou letech vzhledem k úloze EIB 
v Plánu evropské hospodářské obnovy, kdy banka 
na žádost členských států svoji úvěrovou činnost 
dočasně zintenzivnila.

V roce 2010 činil roční čistý přebytek 2,1 mld. EUR 
(nárůst o 13 %). Tento přebytek odráží rekordní ob
jem úvěrů během krize, zatímco správní náklady 
rostly pomaleji.

Největší nadnárodní emitent dluhopisů

EIB se financuje sama, přičemž převážnou většinu fi
nančních prostředků pro úvěrové operace si půjčuje 
na mezinárodních kapitálových trzích. Je největším 
nadnárodním emitentem dluhopisů. Banka má širo
kou podporu akcionářů, silnou kapitálovou základ
nu, vysokou kvalitu aktiv, obezřetné řízení rizik a 
zdravou strategii v oblasti získávání zdrojů financo
vání a na kapitálových trzích se těší nejvyššímu ra
tingu (AAA), který v roce 2010 opět potvrdily ratin
gové agentury Fitch, Moody’s a Standard & Poor’s.  
Díky své finanční síle je banka schopná získávat 
zdroje financování za velmi příznivé úrokové sazby. 
Jelikož neusiluje o maximalizaci zisku, výhody lev
ně získaných prostředků do značné míry pociťují i 
iniciátoři projektů.

Výpůjční operace v roce 2010

Banka, která díky opatrnému přístupu odolávala 
nestabilitě trhu, způsobené vnějšími faktory, byla 
v roce 2010 schopná získat 67 mld. EUR. Zdroje fi
nancování získané ve třech hlavních měnách ban
ky  euro (EUR), americký dolar (USD) a britská libra 

(GBP)  nadále převažovaly a činily zhruba 56 mld. 
EUR. Největší objem zdrojů financování získala 
banka v eurech (26,2 mld. EUR), v amerických dola
rech (32,3 mld. USD/24 mld. EUR) a v britských lib
rách (4,8 mld. GBP/5,5 mld. EUR).

Objem emisí dluhopisů v jiných než hlavních mě
nách vzrostl na 11,4 mld. EUR. Banka získala zdro
je financování ve 14 dalších měnách, z toho nejví
ce v australských dolarech (6,3 mld. AUD/4,3 mld. 
EUR); tento objem se blíží úrovni zdrojů financová
ní získaných v britských librách. Emise v tureckých 
lirách, japonských jenech, švýcarských francích a 
norských korunách dosáhly v každé z uvedených 
měn objemu nejméně 1 mld. EUR.

Dluhopisy na ochranu klimatu

V roce 2010 banka získala celkem 543 mil. EUR pro
střednictvím dluhopisů na ochranu klimatu (Cli
mate Awareness Bonds), vydaných v rámci jejího 
programu získávání zdrojů financování. Jedineč
ným charakteristickým rysem těchto dluhopisů je 
skutečnost, že výnosy z nich jsou účelově vázány a 
používají se výlučně na financování projektů zamě
řených na opatření v oblasti klimatu (energie z ob
novitelných zdrojů a energetická účinnost).

EIB vydává dluhopisy na ochranu klimatu pravidel
ně od roku 2007. Do konce roku 2010 tímto způso
bem získala prostřednictvím deseti transakcí v šesti 
měnách částku 1,4 mld. EUR.



Zpráva o činnosti 53 Skupina EIB

Zasedání správní rady EIB v únoru roku 2011



Řízení a správa EIB
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Rada guvernérů se skládá z ministrů, 
obvykle ministrů financí, určených každým z 27 
členských států. Vydává směrnice týkající se úvěro
vé politiky banky, schvaluje roční účetní závěrku a 
rozvahu a rozhoduje o účasti banky na finančních 
operacích mimo Evropskou unii a o zvýšení základ
ního kapitálu banky. Dále jmenuje členy správní 
rady, řídícího výboru a výboru pro audit. Rada gu
vernérů zasedá jednou ročně.

Orgány EIB upravené statutem

Správní rada má výlučnou pravomoc roz
hodovat o poskytování finančních prostředků, ze
jména formou úvěrů a záruk, a o výpůjčkách. Do
zírá na řádnou správu banky a zajišťuje, že je banka 
řízena v souladu se Smlouvami a svým statutem i 
s obecnými směrnicemi vydanými radou guverné
rů. Členové správní rady jsou jmenováni radou gu
vernérů na návrh členských států na dobu pěti let 
s možností opětovného jmenování a odpovídají 
pouze bance.

Zasedání rady guvernérů v Lucemburku
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Správní rada se skládá z 28 řádných členů. Každý 
členský stát nominuje jednoho řádného člena a 
jednoho řádného člena nominuje Evropská komi
se. Ve správní radě je dále 18 zastupujících členů, 
což znamená, že někteří z nich zastupují několik 
států. Správní rada zasedá každý měsíc.

Pro zvýšení úrovně své profesionální odbornosti 
v některých oblastech může správní rada koopto
vat šest odborníků (tři řádné členy a tři zastupují
cí členy), kteří se účastní zasedání správní rady ve 
funkci poradců bez hlasovacího práva.

Nestanovíli statut jinak, správní rada přijímá roz
hodnutí nejméně třetinou svých členů s hlasova
cím právem, kteří představují alespoň 50 % upsa
ného základního kapitálu.

Výbor pro audit je nezávislým or
gánem, který odpovídá přímo radě guver
nérů, nese odpovědnost za audit účetnic
tví banky a prověřuje, zda je činnost banky 
v souladu s osvědčenou bankovní praxí. Vý
bor pro audit každoročně prověřuje, zda jsou 
operace a účetnictví banky řádně vedeny. Při 
schvalování finančních výkazů správní radou 
se výbor pro audit k těmto výkazům vyja
dřuje. Zprávy o činnosti výboru pro audit za 
předchozí rok se zasílají radě guvernérů spo
lu s výroční zprávou správní rady.

Výbor pro audit se skládá z šesti členů jmeno
vaných radou guvernérů na šest po sobě jdou
cích účetních období; členové výboru pro au
dit nesmějí být jmenováni opakovaně.

Výbor pro audit

Ustanovení, jimiž se tyto orgány řídí, jsou obsažena ve statutu banky a v jednacím řádu banky. Seznam členů orgánů EIB, které jsou 
upraveny statutem, a životopisy těchto členů spolu s doplňujícími informacemi o platových ujednáních se pravidelně aktualizují a 
zveřejňují na internetových stránkách banky www.eib.org.

http://www.eib.org
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EIF řídí a spravují tyto tři orgány:

➾  valná hromada akcionářů (EIB, Evropská unie, 
28 finančních institucí), která se koná nejméně 
jednou ročně;

➾  správní rada, tvořená sedmi členy a sedmi ná
hradníky, která mimo jiné rozhoduje o opera
cích fondu;

Orgány EIF upravené stanovami

Podrobné informace o orgánech EIF upravených stanovami (složení, životopisy členů, odměny) a jednotlivých odděleních (složení, 
životopisy generálních ředitelů a ředitelů, odměny zaměstnanců) se pravidelně aktualizují a zveřejňují na internetových stránkách 
EIF www.eif.org.

➾  generální ředitel, který odpovídá za řízení fondu 
v souladu se stanovami fondu a se směrnicemi 
a pokyny správní rady.

Účetnictví EIF ověřuje kontrolní výbor, složený ze 
tří auditorů jmenovaných valnou hromadou, a ne
závislí externí auditoři.
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Řídící výbor je stálým kolektivním výkonným 
orgánem banky. Skládá se z devíti členů. Pod dohledem 
prezidenta a pod kontrolou správní rady dohlíží na 
každodenní chod EIB, připravuje rozhodnutí správní rady 
a zajišťuje jejich provádění. Zasedání řídícího výboru řídí 
prezident. Členové řídícího výboru odpovídají pouze 
bance; jsou jmenováni radou guvernérů na návrh správní 
rady na dobu šesti let a mohou být jmenováni opakovaně. 
Čtyři největší akcionáři  Francie, Německo, Itálie a Spojené 
království  jsou v řídícím výboru zastoupeni trvale. Řídící 
výbor zasedá každý týden.

Podle statutu banky je prezident současně předsedou 
správní rady.

2
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1 Philippe MAYSTADT Prezident
➾  Všeobecná strategie
➾  Institucionální otázky, vztahy s ostatními mezinárodními finančními institucemi
➾  Přijímání zpráv od generálního inspektora, finančního kontrolora a vedoucího kanceláře pro compliance
➾  Lidské zdroje
➾  Vnitřní komunikace
➾  Politika rovných příležitostí; předseda Společného výboru pro rovné příležitosti
➾  Provádění dohody Basilej II a III
➾  Předseda správní rady EIF
➾  Předseda rozpočtového výboru

Kolegium členů řídícího výboru banky a oblasti jejich působnosti Stav ke dni 15. dubna 2011

2 Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ Viceprezident
➾  Financování ve Francii a v partnerských zemích 

Středomoří
➾  Vnější komunikace
➾  Transparentnost a informační politika
➾  Vztahy s nevládními organizacemi

3 Simon BROOKS, CB Viceprezident
➾  Financování ve Spojeném království a Nizozemsku
➾  Ochrana životního prostředí a opatření v oblasti klimatu
➾  Vnitřní audit, vnější audit a vztahy s výborem pro audit
➾  Compliance
➾  Mechanismus vyřizování stížností
➾  Vztahy s Evropským účetním dvorem
➾  Vztahy s Evropským úřadem pro boj proti podvodům 

(OLAF) a evropským veřejným ochráncem práv
➾  Budovy, pracovní prostředí a logistika 

4 Matthias KOLLATZ-AHNEN Viceprezident
➾  Financování v Německu, Rakousku, Rumunsku, 

jakož i v Chorvatsku a Turecku
➾  Financování malých a středních podniků (MSP)
➾  Nové produkty a speciální transakce
➾  Hospodářská a sociální soudržnost; konvergence
➾  Technická pomoc; JASPERS
➾  JESSICA
➾  Člen správní rady EIF
➾  Člen výboru pro dotace

5 Eva SREJBER Viceprezidentka
➾  Financování ve Finsku, Švédsku, Estonsku, Lotyšsku, 

Litvě, v zemích sousedících s EU na východě, v zemích 
ESVO a v zemích Střední Asie

➾  Znalostní ekonomika
➾  Následné hodnocení operací
➾  Informační technologie
➾  Předsedkyně výboru pro dotace

6 Dario SCANNAPIECO Viceprezident
➾  Financování v Itálii, na Maltě a v západním Balkánu
➾  Sledování a restrukturalizace operací
➾  Plánování a rozpočet
➾  Efektivnost nákladů
➾  Guvernér EBRD
➾  Člen výboru EIB pro umění

7 Plutarchos SAKELLARIS Viceprezident
➾  Financování v Řecku, na Kypru, v Dánsku, Irsku, 

zemích AKT a Jihoafrické republice
➾  Řízení rizik
➾  Energetika
➾  Odvětvové, ekonomické a finanční studie
➾  Účetnictví
➾  Předseda výboru EIB pro umění

8 Magdalena ÁLVAREZ ARZA Viceprezidentka
➾  Financování ve Španělsku, Portugalsku, Belgii, 

Lucembursku, Asii a Latinské Americe
➾  Právní aspekty operací a produktů
➾  Zdroje financování a treasury

9 Anton ROP Viceprezident
➾  Financování v Polsku, České republice, Maďarsku, 

na Slovensku, ve Slovinsku a v Bulharsku
➾  Transevropské dopravní sítě
➾  Společenská odpovědnost
➾  Viceguvernér EBRD

Podrobné informace o struktuře řízení EIB jsou k dispozici na internetových stránkách banky www.eib.org.

 "http://www.eib.org"
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Adresy skupiny EIB

Evropský investiční fond

96, boulevard Konrad Adenauer – L2968 Luxembourg
3 (+352) 42 66 88  – 1      5 (+352) 42 66 88 – 200
www.eif.org - U info@eif.org

Evropská investiční banka

98100, boulevard Konrad Adenauer – L2950 Luxembourg
3 (+352) 43 79 – 1      5 (+352) 43 77 04
www.eib.org - U info@eib.org

EIB děkuje těmto organizátorům projektů a dalším osobám za poskytnutí fotografií obsažených v této zprávě:

Úvodní strana, str. 22 C-Power N.V., str. 7 Safran, str. 8 STMicroelectronics, str. 9 Marion Schmieding – Alexander Obst / Berliner 
Flughäfen, str. 15 RENFE, str. 17 Nya Karolinska Solna Hospital, str. 18 Sincrotrone Trieste S.C.p.A., str. 20 Lahti Energia Oy, str. 21, 37 
MEDGAZ, S.A., str. 25 ENEOP - Eólicas de Portugal, str. 27 Abengoa Solar, str. 31 Renault, str. 34, 39 MOMA, str. 38 Vodokanal, str. 42 
Evropská unie 2010 EP, str. 43 Hamburger Hochbahn AG, str. 44 Agfa-Gevaert, str. 2-3, 4, 6, 10-11, 12, 14, 21, 23, 24, 29, 30, 32, 33, 35, 
37, 39, 40, 41, 47 48, 49, 50, 53, 55, 56 EIB Photolibrary

Layout: EIB Graphic Team

Vytiskla společnost Imprimerie Jouve na papíru MagnoSatin s použitím tiskařských barev na bázi rostlinných olejů. Tento papír, který 
získal certifikaci podle pravidel Rady pro správcovství lesů (Forest Stewardship Council, FSC), obsahuje 100 % čerstvých vláken (z toho 
alespoň 50 % z dobře obhospodařovaných lesů).

Seznam vnějších kanceláří EIB je k dispozici na internetových 
stránkách banky (www.eib.org/offices).
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