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Belwind 55 vėjo jėgainių parkas Šiaurės jūroje 
yra didžiausias Belgijos energetikos projektas. 

EIB yra pagrindinis vėjo energijos projektų 
finansuotojas ES, 2011 m. jiems finansuoti skyręs 

1,7 mlrd. EUR paskolų. Klimato politikai 
įgyvendinti skirta trečdalis visų EIB paskolų.
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Svarbiausi 2011 m. rezultatai

Beveik trečdalis visų Banko paskolų – 18 mlrd. EUR – skirta klimato politikai įgyvendinti.

EIB finansavo 4 000 megavatų galingumo vėjo ir saulės energijos elektrinių statybą;  
jos gamins švarią energiją daugiau kaip 2 milijonams namų ūkių.

Europą jungiantiems transporto tinklams EIB skyrė beveik 11 mlrd. EUR paskolų.

TGV greitasis traukinys, Prancūzija

EnBW Baltic 1 vėjo jėgainių parkas, Vokietija

Iš viso EIB paskolino 61 mlrd. EUR.

EIB finansavo 454 projektus 70 šalių.



Apie 10 mlrd. EUR Bankas  
investavo į žinių ekonomiką.

ES regionuose, 
kuriuos  

ekonomikos  
ir finansų krizė 

paveikė labiausiai, 
investuota 

20 mlrd. EUR.

74 regionai  
gavo EIB sanglaudos 

paskolas.

EIB grupės finansavimu pasinaudojo 
120 000 Europos mažųjų ir vidutinių  

įmonių.

Iš viso ES mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
bei vidutinės kapitalizacijos įmonėms EIB 

grupė skyrė 13 mlrd. EUR.

Naujoji Karolinska Solna ligoninė, Švedija
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aliąją ekonomiką: EIB palankiomis sąlygomis sutei-
kė 60  mlrd.  EUR ilgalaikių paskolų MVĮ, akcinėms 
bendrovėms, infrastruktūros projektų iniciato-
riams ir valdžios institucijoms (didžiausia paskolų 
suma, kurią šiam tikslui skyrė daugiašalės finansų 
įstaigos). EIB finansavo ypač inovatyvius projektus, 
kad būtų greičiau diegiamos žinios, padėjo staty-
ti mokslinių tyrimų laboratorijas ir mokyklas, vėjo  
jėgainių parkus, tiltus ir tunelius, greitųjų traukinių  
geležinkelius ir automagistrales. 

Nepalankus ekonominis klimatas ir biudžeto suvar-
žymai visoje ES mus vertė kurti inovatyvias finansa-
vimo priemones, kuriomis būtų galima mažesnėmis 
sąnaudomis pasiekti daugiau. Antroji Banko veiklos 
sritis – EIB išteklių sujungimas su ES ir valstybių na-
rių biudžeto lėšomis, taikant rizikos pasidalijimo ir 
garantijų mechanizmus, užtikrino daugiau kapitalo 
inovacijų, augimo ir užimtumo skatinimui.

P er ataskaitinį 12 mėnesių laikotarpį Euro-
pos ekonomikai nepavyko tvirtai atsistoti ant 
kojų, kaip buvo prognozuojama, ir jau ketvir-

tus metus iš eilės EIB teko dirbti sudėtingomis sąly-
gomis. Nepaisant tokių nepalankių aplinkybių, Ban-
ko kapitalas buvo pakankamas, o paskolų portfelis 
veiksmingai tvarkomas. Kritiniu momentu dėl išmin-
tingos politikos ir puikios reputacijos jis išlaikė aukš-
čiausią savo kreditingumo reitingą, o investuotojų 
pasitikėjimą sugebėjo paversti nedidelėmis finansa-
vimo sąnaudomis savo klientų labui.

2011 m. EIB toliau siekė trijų svarbiausių tikslų: pri-
sidėti prie strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo, 
padėti ES pirmauti įgyvendinant klimato darbo-
tvarkę ir remti Sąjungos išorės politikos tikslus.

Teikdamas paskolas (tai yra pagrindinė EIB veiklos 
sritis) Bankas įnešė visų laikų didžiausią įnašą į re-

Pirmininko
įžanginis žodis
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Pirmininko
įžanginis žodis

Konsultavimas yra trečioji EIB veiklos sritis. Techninė 
pagalba rengiant ir įgyvendinant projektus ir vietos 
valdžios atstovų konsultavimas, kaip geriau naudoti 
viešuosius išteklius, yra svarbi priemonė, kuria nau-
dodamiesi EIB darbuotojai skleidė savo žinias ir pa-
tirtį ir taip prisidėjo prie ekonomikos atsigavimo.

Žinoma, norėdamas turėti galimybę teikti paskolas, 
prisidėti prie projektų savo lėšomis ir konsultuoti, 
EIB turi turėti lėšų. Bankas yra didžiausias pasaulyje 
viršvalstybinis emitentas, kapitalo rinkose pritrau-
kęs 76 mlrd. EUR. Beveik pusė šios sumos buvo gau-
ta iš ne Europos investuotojų, parodžiusių savo ne-
blėstantį pasitikėjimą ES apskritai ir konkrečiai EIB. 

Įspūdingi 2011 m. rezultatai, ypač vykdant operaci-
jas pačioje ES, patvirtino, kad Bankas yra svarbiau-
sias Europos politikų pagalbininkas, jiems sten-
giantis atgaivinti ekonomiką. Nepaisant nepalankių 

veiklos sąlygų, visų pirmaeilių uždavinių tikslai buvo 
pasiekti ar net pranokti. EIB parėmė kiekvieną vals-
tybę narę ir glaudžiai bendradarbiavo su Europos 
Komisija, Taryba ir Europos Parlamentu, tikslinėmis 
investicijomis į svarbiausius ekonomikos plėtrą ska-
tinančius veiksnius skatindamas augimą visoje Są-
jungoje. Bankas užtikrino, kad ilgalaikės investicijos 
būtų išsaugotos ir būsimoms europiečių kartoms.

2011-ieji buvo sunkūs metai, bet Europos investicijų  
bankas tęsė darbus. Mūsų investicijos padėjo vykdyti  

uždavinį remti tvarų augimą, konkurencingumą ir kurti  
darbo vietas: nuo Atėnų iki Saragosos stengėmės stiprinti  

Europos ekonomiką, o už ES ribų – siekti Sąjungos tikslų.

Werner Hoyer
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I š viso 2011  m. EIB pasirašė finansavimo 
sutarčių už 61  mlrd.  EUR, po truputį ma-
žindamas skolinimo apimtį iki 2008 m. bu-

vusio lygio, kuris dėl papildomo finansavimo 
2008, 2009 ir 2010 m. buvo ypač aukštas.

Bankas ir toliau rėmė Europos perėjimą prie 
pažangesnės, ekologiškesnės ir tvaresnės eko-
nomikos. Jis savo finansinę ir techninę patirtį 
panaudojo tam, kad padėtų gerinti finansa-
vimą tose šalyse ir teritorijose, kurioms reikia 
paramos, pvz., mažiau išsvystytos ekonomikos 
regionuose ir Europos pakraščių valstybėse, 
siekdamas užtikrinti, kad svarbios investicijos 
būtų palaikomos ir ypač sudėtingomis eko-
nominėmis sąlygomis. Kartu jis teikė tikslinę 
paramą pagrindiniams ekonomikos augimo 
skatintojams, pvz., MVĮ, inovacijoms, klimato 
politikos ir infrastruktūros projektams.

Gilėjant valstybių skolų krizei, EIB suteikė kon-
krečią paramą šalims ir regionams, turintiems 
ribotas galimybes gauti lėšų kapitalo rinkose, 
papildydamas turimus finansinius išteklius, 
pvz., ES struktūrinius fondus, kad nebūtų nu-
trauktas svarbiausių investicijų finansavimas.

EIB strategijoje numatyta, kad ateityje Ban-
kas daugiau dėmesio skirs augimui ir darbo 
vietų kūrimui, ekonominei sanglaudai ir kli-
mato politikai. Bankas ir toliau teiks pirmeny-
bę projektams, kuriuos finansuojant EIB lėšo-
mis pasiekiamas didžiausias poveikis realiajai 
ekonomikai. Kurdamas tikslinius produktus jis 
gali spręsti net labai specifinių sektorių pro-
blemas ir padėti geriausiai panaudoti turimus 
išteklius. EIB toliau plėtos bendras iniciatyvas 
su Europos Komisija ir savo patirtį bei lėšas 
panaudos ES politikos tikslams remti.

Europos
augimo ir užimtumo 
potencialo didinimas

2011 m. EIB, tikslingai remdamas 
projektus, turinčius didžiausią poveikį 

Europos augimo ir užimtumo 
potencialui, ir toliau buvo rimtas bei 

patikimas projektų iniciatorių ir projektus 
vykdančių organizacijų partneris.



Cementuojamas Europos 
perėjimas prie pažangesnės, 

ekologiškesnės ir tvaresnės 
ekonomikos – tuo tikslu 

sudaryta 61 mlrd. EUR 
vertės finansavimo sutarčių. 
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S ilpnesnės ekonomikos ES valstybėms ekono-
mikos krizė sudavė ypač skaudų smūgį, todėl 
dar labiau didėjo jų atskirtis. Bankas atsižvelgė 

į šias nevienodas sąlygas valstybėse narėse. Skoli-
nant silpnesnės ekonomikos regionams padedama 
stiprinti visą Sąjungą ir skatinama labiau subalan-
suota plėtra. 

2011  m. pasirašyta vadinamųjų konvergencijos 
regionų paramai skirtų paskolų už daugiau kaip 
20  mlrd.  EUR. Tai sudarė daugiau kaip trečdalį visų 
EIB paskolų ES šalyse. Čia didžiausias dėmesys buvo 
skiriamas pagrindinės infrastruktūros projektų fi-
nansavimui, nes infrastruktūra būtina norint pri-

2011 m. EIB, remdamas augimą 
mažesnę pažangą ekonomikos sityje 

padariusiuose ES regionuose 
skatinančius projektus, suteikė 

paskolų už daugiau kaip 
20 mlrd. EUR. Be to, padėdamas 

maksimaliai išnaudoti valstybinio 
finansavimo galimybes griežto 

taupymo sąlygomis, Bankas užtikrina 
finansavimo nenutrūkstamumą.

Parama
Europos regioninei plėtrai
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Europos 
augimo ir užimtumo potencialo didinimas

traukti verslo įmones ir kurti darbo vietas, taip pat 
buvo teikiama parama inovatyvioms įmonėms ir 
MVĮ, plečiamos informacinės visuomenės paslau-
gos, gerinama miestų aplinka ir kuriant transeuro-
pinius transporto tinklus spartinama Europos pa-
kraščių regionų integracija. EIB remia investicijas ir 
iniciatyvas, kuriomis siekiama padėti per ekonomi-
kos nuosmukį labiausiai nukentėjusiems regionams 
vėl sugrįžti į tvaraus augimo kelią. 

Savo veiklą Bankas stengiasi taikyti prie kintančių 
ekonominių sąlygų, nes valstybių skolų krizė ir ne-
tikrumas rinkoje daro poveikį EIB veiklos kai kuriose 
šalyse aplinkai. Struktūrinių fondų lėšos suteikiamos 

tik tuo atveju, jei pirma vietos valdžios instituci-
jos gali skirti dalį savo lėšų. Todėl projektams reikia 
ieškoti finansavimo vietoje (paprastai reikia pusės 
prašomo finansuoti projekto vertės, šias lėšas daž-
niausiai skiria valdžios institucijos). Paaiškėjo, kad 
griežto taupymo sąlygomis kai kurioms valstybėms 
narėms sunku skirti savąją lėšų dalį, todėl rizikuoja-
ma neįgyvendinti investicinių projektų, galinčių pa-
didinti jų nacionalinį augimo potencialą. 

Struktūrinių programų paskolos padeda finansuoti 
dalį nacionalinio biudžeto indėlio į įvairiausiems pri-
oritetiniams projektams, remiamiems dotacijomis iš 
ES struktūrinių fondų, skirtas investicijas. Tai, kad EIB 
iš dalies padengė kai kurių šalių indėlį, ypač svar-
bu ir dėl to, kad taip stabilizuojami investicijų srau-
tai, užtikrinamas augimas ir užimtumas. 2011  m. 
struktūrinių programų paskoloms buvo skirta apie 
1,6 mlrd. EUR, taip užtikrintos svarbios investicijos į 
tokias sritis, kaip transportas, sveikatos apsauga, in-
formacinės ir ryšių technologijos, vandens ir nuote-
kų tvarkymo infrastruktūra, taip pat kaimo vietovių 
vystymas, energijos vartojimo efektyvumas ir atsi-
naujinantieji energijos ištekliai, pavyzdžiui, Portuga-
lijoje, Vengrijoje ir Lenkijoje. 

Iš viso EIB suteikė bendrųjų paskolų už maždaug 
2,8 mlrd. EUR, jos padėjo vykdyti projektus devynio-
se ES konvergencijos šalyse. 
 

Tikslinė pagalba mažesnę pažangą 
padariusiems regionams 

EIB teikia ir techninę pagalbą, kurios tikslas – padė-
ti vėliausiai įstojusioms valstybėms narėms pasinau-
doti struktūriniais ir Sanglaudos fondais. Jis tai daro 
įgyvendindamas konkrečias iniciatyvas, sukurtas 
bendradarbiaujant su Europos Komisija.

Viena iš šių iniciatyvų yra JASPERS (angl. Joint As-
sistance to Support Projects in European Regions). 
JASPERS yra EIB valdoma ir kartu su Europos Komisi-
ja, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku ir Vokie-
tijos vystymo banku Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) bendrai finansuojama iniciatyva, kurios tiks-
las – teikti techninę pagalbą ES struktūrinių fondų 
finansavimą galinčioms gauti valstybėms narėms, 

EIB sanglaudos 
paskolos skirtos  
74 regionuose
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kad jos parengtų tinkamus finansuoti perspektyvius 
infrastruktūros projektus. Nuo 2006 m. pradžios, kai 
JASPERS pradėjo savo veiklą, 13-oje šalių buvo pa-
tvirtinti 172 JASPERS padedant parengti projek-
tai, visa investicijų suma – 63,7 mlrd. EUR, iš jų vien  
2011  m. suteikta beveik 13  mlrd.  EUR. 2011  m.  
JASPERS pagalba jau pasinaudojo Kroatija, nors ji 
dar nėra įstojusi į ES.

Tarpvalstybinio regioninio 
bendradarbiavimo skatinimas 

Kai kurie Europos regionai glaudžiai bendra-
darbiauja abi puses dominančiais klausimais, 
o ES struktūriniai fondai skatina tokį teritorinį 
bendradarbiavimą. 

Panašiai ir EIB skatina regionines iniciatyvas, subu-
riančias ES valstybes nares ir šalis partneres. Baltijos 
jūros regione EIB remia projektus, kuriais gerinamas  
bendras tvarumas regione, apimančiame Estiją, Lat- 
viją, Lietuvą, Švediją, Daniją, Suomiją, Vokietiją 
(Hamburgą, Meklenburgą-Pomeraniją ir Šlezvigą-
Holšteiną), Lenkiją ir Rusiją. Čia daugiausia dėmesio 
skiriama tam, kad šis regionas būtų ekologiškai tva-
rus, konkurencingas, pasiekiamas ir kad jame būtų 
rūpinamasi rizikos prevencija. 2011 m. Baltijos jūros 
regione Bankas rėmė 62 projektus, kuriems finan-
suoti suteikė 8 mlrd. EUR paskolų.

Baltijos jūros strategijos pavyzdžiu 2011  m. buvo 
parengta Dunojaus regiono strategija. Joje taip pat 
numatytos konkrečios investicijos, siekiant bendrų 
tikslų, kai projektus rengia tokios šalys ir regionai, 
kaip Vokietija (Badenas-Viurtembergas ir Bavarija), 
Austrija, Vengrija, Čekija, Slovakija, Slovėnija, Bul-
garija, Rumunija, Serbija, Bosnija ir Hercegovina, 
Juodkalnija, Moldova ir Ukraina. 2011 m. Dunojaus  
regione Bankas rėmė 89 projektus, kuriems finan-
suoti suteikė 10 mlrd. EUR paskolų.

Europos Sąjungos 
konvergencijos regionams, 

patyrusiems didžiausią 
ekonomikos ir finansų krizės 
poveikį, buvo skirta daugiau 

kaip 20 mlrd. EUR.
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Europos 
augimo ir užimtumo potencialo didinimas

1 – Porto metro, Portugalija

2 – Stora Enso popieriaus fabrikas, Švedija

  JASPERS – Bendra pagalba projektams Europos  
regionuose remti 
(EIB, Europos Komisija, Europos rekonstrukcijos ir plėtros  
bankas ir KfW Bankengruppe);

  JESSICA – Bendra Europos parama tvarioms investicijoms  
į miestų teritorijas 
(EIB, Europos Komisija ir Europos Tarybos Vystymo bankas);

   JEREMIE – Bendri Europos ištekliai labai mažoms, mažoms  
ir vidutinėms įmonėms finansuoti  
(EIF, Europos Komisija);

   JASMINE – Bendri veiksmai mikrofinansų įstaigoms  
Europoje remti 
(EIF, Europos Komisija).

1

2
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D abartinėmis ekonominėmis sąlygomis MVĮ, no-
rėdamos gauti lėšų priimtinomis sąlygomis, ir 
toliau susiduria su dideliais sunkumais. Siek-

damas palaikyti tokią svarbią ekonominės struktūros 
dalį, kaip MVĮ, EIB apie 18 % skolinamų lėšų nukreipia 
šioms įmonėms finansuoti. 

Tikslinė parama smulkiajam verslui

EIB padeda MVĮ lengviau gauti lėšų, dirbdamas kar-
tu su vietos bankų partnerių tinklu. 2011  m. Bankas 
suteikė paskolų už 9,6 mlrd. EUR, iš jų 8,8 mlrd. EUR 
– Europos Sąjungos MVĮ. Bankų tarpininkų, su ku-
riais dirba EIB, prašoma palankiu kursu perskolin-
ti jiems suteikiamas lėšas MVĮ ir prisidėti tokia pačia 
suma iš savo nuosavų išteklių. Taip kiekvienas EIB su-
teiktas euras bent du kartus padidina MVĮ skiriamą 
finansavimą. 

Be to, EIB grupė (EIB ir EIF) kuria naujas priemones 
papildomam MVĮ finansavimui gauti tose šalyse, ku-
rios patiria didžiausią likvidumo trūkumą, pvz., Grai-
kijoje, Portugalijoje ir Vakarų Balkanų šalyse.

Labai mažos, mažos ir 
vidutinės įmonės Europoje  

yra svarbiausia ekonomikos 
augimo ir darbo vietų  

kūrimo varomoji jėga. 2011 m.  
EIB grupė, kurią sudaro EIB  
ir EIF, suteikė paramą apie  

120 000 MVĮ ir vidutinės  
kapitalizacijos įmonių.

Mažųjų
ir vidutinių įmonių finansavimas
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Europos 
augimo ir užimtumo potencialo didinimas

Pagalbos ranka vidutinės  
kapitalizacijos įmonėms

Siekdamas išplėsti galimybes gauti lėšų sudėtingo-
mis ekonominėmis sąlygomis, EIB parengė per tar-
pininkus teikiamų paskolų schemą, kuria gali pasi-
naudoti vidutinės kapitalizacijos įmonės, t. y. įmonės, 
kuriose dirba daugiau kaip 250, bet mažiau kaip 
3 000 darbuotojų. Tai naujas vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms skirtas produktas, kuriuo galima pasinau- 
doti pradiniu bandomuoju laikotarpiu 2011 ir 2012 m.  
Vien 2011  m. vidutinės kapitalizacijos įmonės, pasi-
naudojusios šia galimybe, pasirašė paskolų už dau-
giau kaip 800  mln.  EUR. Neseniai EIB išplėtė savo 
vidutinės kapitalizacijos įmonėms skiriamo finansavi-
mo aprėptį – įtraukė šalis kandidates ir potencialias 
šalis kandidates. Pavyzdžiui, 2011 m. pasirašyta nauja 
150 mln. EUR paskola yra labai laukta parama Turkijos 
vidutinės kapitalizacijos įmonėms ir MVĮ. 

Specializuota Europos investicijų  
fondo parama

Europos investicijų fondas (EIF), kartu su EIB sudaran-
tis EIB grupę, yra specializuotas padalinys MVĮ rizikos 
kapitalo finansavimo operacijoms. Jis remia mažą-

EIB grupė suteikė 13 mlrd. EUR MVĮ  
ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms finansuoti

1 – Need a Skip atliekų perdirbimo įmonė, JK

2 – Noor East marmuro gamykla, Egiptas

1

2
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sias įmones investuodamas į jų akcinį kapitalą (rizikos 
ir augimo kapitalą) ir per platų finansų įstaigų tinklą 
teikdamas garantijų priemones. 2011  m. jo garanti-
jų ir finansavimo įsipareigojimai padidėjo beveik du 
kartus, palyginti su 2010 m., dėl to jis darė skatinamą-
jį poveikį pritraukiant naujų paskolų MVĮ finansuoti 
už daugiau kaip 7,5 mlrd. EUR. 

EIF investuoja į akcinį kapitalą, kad labai augančioms 
inovatyvioms MVĮ būtų lengviau gauti rizikos kapi-
talo, bet lygiai taip pat stengiasi atsižvelgti į paskolų 
poreikį, nes daug MVĮ siekia gauti finansavimą bū-
tent šiuo tradiciniu būdu. Jis teikia garantijas ir geri-
na pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos kredito 
kokybę, siekdamas didinti finansų tarpininkų skolini-
mo pajėgumą. EIF naudoja savo paties arba jam fi-
nansavimo įgaliojimus suteikusių partnerių, kaip an-
tai EIB, Europos Komisijos ar trečiųjų šalių, išteklius.

Be to, EIF vadovauja ir konsultuoja kaip fondų fon-
das, siekdamas padėti didinti ES finansavimo efekty-
vumą, ir dėl to pritraukia kapitalo regioninei plėtrai iš 
kitų investuotojų. Šiuo tikslu 2011  m. EIF sukūrė ke-
letą viešųjų ir privačiųjų partnerysčių ir atskiroms ša-
lims skirtus fondų fondus. 

Bendrų Europos išteklių labai mažoms, mažoms ir vi-
dutinėms įmonėms finansuoti iniciatyva, sutrumpin-
tai JEREMIE, yra remiama ekonominė plėtra pasirink-
tuose Europos regionuose, kuriuose MVĮ ypač sunku 
gauti lėšų. Užuot teikusios dotacijas, regionų ir nacio-
nalinės valdžios institucijos gali pasinaudoti JEREMIE 
ir paskirstyti iš Europos regioninės plėtros fondo gau-
tus pinigus į rinką orientuotoms finansinėms prie-
monėms įsigyti ir turėti naudos iš jų generuojamų 
pajamų. 2011 m. buvo patvirtinti dar du nauji bendri 
regioniniai fondai – Kalabrijoje (Italija) ir Provanso Al-
pių Žydrajame Krante (Prancūzija). Šiuo metu EIF va-
dovauja 14 kontroliuojančiųjų fondų 11-oje Europos 
šalių, jų valdomas turtas – daugiau kaip 1 mlrd. EUR.

Europos PROGRESS mikrofinansavimo priemonė, 
kurią bendrai finansuoja EIB ir Europos Komisija, o 
valdo EIF, padeda gerinti prieigą prie finansavimo šal-
tinių grupėms ir asmenims, neturintiems galimybės 
naudotis tradicine bankų sistema. 2011-aisiais, pir-
maisiais ištisiniais PROGRESS mikrofinansavimo prie-
monės veiklos metais, buvo pasirašyta 17 sandorių, 
prisiimant 67  mln.  EUR vertės įsipareigojimus, o EIF 
tapo vienu svarbiausių mikrofinansavimo paramos 
teikėjų ES. 

1 2 3
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EIF teikia ir techninę pagalbą bei finansinę paramą 
pasinaudodamas kitomis mikrofinansavimo progra-
momis ir iniciatyvomis. Pagal JASMINE iniciatyvą EIF 
finansuoja ne bankines mikrofinansavimo įstaigas 
ir mikrokreditų iš EIB išteklių teikėjus, taip pat teikia 
techninę pagalbą iš Europos Komisijos išteklių. Pa-
vyzdžiui, 2011 m. pagal JASMINE iniciatyvą parengta 
10 reitingo nustatymo ataskaitų ir 15 vertinimo atas-
kaitų, 25 mikrofinansavimo įstaigoms skirta 250 die-
nų mokymų.

Naujo tipo paskolos inovatyvioms MVĮ

Savo veiklos pradžioje ir ankstyvajame etape inova-
tyvioms MVĮ ypač sunku gauti paskolą. Siekdamas 
ir toliau lengvinti MVĮ prieigą prie paskolų moksli-
niams tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijoms 
finansuoti, 2011 m. EIF buvo įgaliotas valdyti tikslinį 
garantijų produktą, kuris yra atnaujintos inovatyvios 
Rizikos pasidalijimo finansinės priemonės (RPFP), 
kurią bendrai sukūrė EIB ir Europos Komisija (žr. kitą 
skyrių), dalis. Daugelio projektų (tarp jų ir daugelio 
projektų didelės ir vidutinės kapitalizacijos įmonėse), 

Europoje MVĮ  
dirba daugiau kaip du 

trečdaliai privačiojo  
sektoriaus  

darbuotojų. 2011 m. 
EIB grupė suteikė 

paramą apie 
120 000 MVĮ 

ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonių. 

kuriems finansuoti skirta 7 mlrd. EUR paskolų, sėkmė 
nuo 2007 m. leido Europoje ypač suaktyvinti moksli-
nius tyrimus ir technologinę plėtrą. 

Naujoji Rizikos pasidalijimo priemonė (RPP) užpildo 
esamą finansavimo spragą ir padeda šioms dinamiš-
koms ir greitai augančioms MVĮ pradėti ir plėtoti savo 
verslą. Taikomos RPFP sutarties pataisos buvo pasira-
šytos 2011  m. Briuselyje per pirmąją Inovacijų kon-
ferenciją (angl. Innovation Convention). Iki 2013  m. 
pabaigos tikimasi sukaupti apie 1  mlrd.  EUR MVĮ fi-
nansuoti. EIF bankams teikia garantiją dėl dalies jų 
naujų paskolų ir ilgalaikės nuomos sutarčių su inova-
tyviomis MVĮ, todėl jie gali paskolinti daugiau ir pa-
trauklesnėmis sąlygomis.

1 – Greenmeadow parduotuvių tiklas, JK

2 – LANXESS AG, Vokietija

3 – Danisco moksliniai tyrimai, Danija

4 – Bl Aino knygrišykla

5 – Spectrum Dynamics vaizdo technologija, Izraelis

4 5
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I nvesticijos į mokslinius tyrimus, technologinę 
plėtrą ir inovacijas – nuo prototipų kūrimo ir 
demonstracinių įrenginių iki pirmojo komer-

cializavimo, taip pat į švietimą, informacines ir ryšių 
technologijas (IRT) yra pagrindiniai perspektyvaus 
augimo varikliai, padedantys kurti žiniomis ir ino-
vacijomis grindžiamą ekonomiką, kaip numatyta  
pavyzdinėje iniciatyvoje „Europa 2020“. Vien 2011 m.  
EIB į ES žinių ekonomiką investavo maždaug 
10 mlrd. EUR. 

Investicijos į žiniomis 
grindžiamą ekonomiką turi 
nepaprastai didelę reikšmę 

Europos produktyvumui, jos 
padės ateityje užtikrinti 

konkurencingumą ir kurti darbo 
vietas. 2011 m. ES daugiau nei 

10 mlrd. EUR buvo skirta 
inovacijoms, švietimui ir 

naujosioms technologijoms. 

Inovacijų
skatinimas

Technologinė pažanga įvairiose srityse – nuo gam-
tos mokslų iki geresnės aplinkos – užtikrina, kad ES 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros sektorius 
bus pats moderniausias, ir sukuria pridėtinę ver-
tę, padėdama gerinti žmonių gyvenimą. EIB pade-
da finansuoti mokslo institucijų mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir inovacijų projektus taikyda-
mas mokslinių tyrimų programas, taip pat itin daug 
dėmesio skiria privačiajame sektoriuje sukuriamų 
inovacijų ir žinių perdavimui kitiems sektoriams. 
Švariosios technologijos – nuo efektyviai energiją 
vartojančių variklių iki atsinaujinančiųjų energijos iš-
teklių, tokių kaip vandenilio, saulės ir vėjo energija, – 
yra viena iš sričių, kuriose Europa pirmauja. 

Pavyzdžiui, EIB remia Prancūzijos grupės Bolloré 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų 
programas elektros varikliams ir jų akumuliatorių kro-
vimo technologijoms kurti. Kita paskola skirta kaip 
parama Belgijos bendrovės Ion Beam Applications 
vykdomam mokslinių tyrimų infrastruktūros projek-
tui vėžio diagnostikos ir protonų terapijos srityje. 

Parama didelės pridėtinės  
vertės investicijoms 

Bankas stengiasi skolinti lėšas didesnės pridėtinės 
vertės projektams prioritetinėse technologijų srity-
se, kurios turi būti remiamos ES lygmeniu. Šios srities 
pavyzdinė iniciatyva – rizikos pasidalijimo finansinė 
priemonė (RPFP). Ši bendra EIB ir Europos Komisijos 
iniciatyva padeda užtikrinti mokslinių tyrimų, tech-
nologinės plėtros ir inovacijų projektų, kuriems dėl jų 
padidintos rizikos būtų sunku gauti lėšų priimtinomis 
sąlygomis, finansavimą. 

Nuo sukūrimo 2007 m. ši priemonė padėjo geras 
idėjas paversti tikrove maždaug 75 bendrovėms, ga-
vusioms daugiau kaip 7  mlrd. EUR vertės paskolų. 
2011  m. pabaigoje EIB ir Komisija susitarė pratęsti 
RPFP veiklą iki ES biudžeto laikotarpio (2007–2013) 
pabaigos. Įgyvendinant naująją RPFP ypač stengia-
masi skirti finansavimą mokslinių tyrimų infrastruktū-

Trelleborg aukštųjų technologijų inžinerija, Švedija
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rai ir mažesnių įmonių moksliniams tyrimams, tech-
nologinei plėtrai ir inovacijoms. Šias finansavimo 
iniciatyvas valdo Europos investicijų fondas, EIB gru-
pės specializuotas inovatyvių MVĮ finansavimo pa-
dalinys. Pasinaudodamas RPFP, EIB parėmė Prancū-
zijos Laboratoires Pierre Fabre vykdomą farmacinių 
tyrimų programą – jai skyrė 100  mln.  EUR paskolą. 
2011 m. maždaug 12 bendrovių ir mokslinių tyrimų 
institutų gavo 1 mlrd. EUR, taikant RPFP. 

Itin spartus internetas – ilgalaikio 
augimo pagrindas 

Per pastaruosius 15 metų pusė ES produktyvumo 
augimo buvo pasiekta dėl internetinių informacinių 
ir ryšių technologijų (IRT). Tikėtina, jog ši tendencija 
stiprės, kadangi plati prieiga prie plačiajuosčio ryšio 
laikoma būtina sąlyga norint tinkamai išnaudoti vi-
sus žiniomis grįstos ekonomikos pranašumus. 

Užtikrinti prieigą prie itin spartaus interneto yra vie-
nas pagrindinių Europos uždavinių, numatytų vadi-
namojoje Skaitmeninėje darbotvarkėje, skirtoje ES 
pasirengti skaitmeninėmis inovacijomis grindžia-
mam augimui. Todėl sukurti IRT infrastruktūrą, priei-
namą per itin spartaus interneto tinklą, ir finansuo-
ti IRT produktų inovacijas skatinančius projektus 
yra svarbus Banko tikslas. 2011 m. IRT investicijoms 
remti Bankas skyrė maždaug 4 mlrd. EUR. 

Švietimo kokybės gerinimas

EIB remia investicijas, padedančias gerinti švieti-
mo kokybę, daugiausia atnaujinant švietimo infras-
truktūrą ir tiriamajam darbui skirtą įrangą. Be to, jis 
remia Europos aukštojo mokslo erdvę ir Europos 
mokslinių tyrimų erdvę, tuo padėdamas integruoti 
mokslo išteklius ir skatinti plėtrą. Tuo tikslu skiriama 
finansinė parama investicijoms į mokyklų ir universi-
tetų materialiąją bazę, taip pat remiamos reformos, 
kuriomis siekiama gerinti aukštojo mokslo kokybę ir 
didinti jo konkurencingumą. Taip pat Bankas skatina 
studentų, tyrėjų ir mokslo darbuotojų judumą, spe-
cializuotomis paskolų studentams schemomis rem-
damas atitinkamas nacionalines programas ir pagal 

poreikį kuriamas priemones. Investicijos taip pat rei-
kalingos atotrūkiui tarp mokslo įstaigų ir verslo įmo-
nių pašalinti technologijų perdavimo iniciatyvomis 
remiant inovacijas. 

Ispanijoje EIB remia investicines programas, skir-
tas žiniomis grindžiamai ekonomikai skatinti ir tva-
rioms bendruomenėms Baskų krašte ugdyti. Be to, 
2011  m. EIB padėjo finansuoti Dublino universite-
to (Airija) perstatymo darbus ir dviejų pagrindinių 
Stratklaido universiteto (Škotija) korpusų rekons-
trukciją. Leveno (Belgija) ir Kastilijos-La Mančos (Is-
panija) universitetai yra vieni iš aštuonių universite-
tų, 2011 m. pasinaudojusių EIB finansavimu. 

     2011 m. vykusioje EIB ekonomikos ir finansų 
konferencijoje produktyvumas ir itin spartus 
internetas taip pat pavadinti pagrindiniais 
ilgalaikio Europos augimo varikliais. Subūrusi 
beveik 100 mokslininkų ir valstybinių įstaigų, 
vyriausybių ir įvairių pramonės šakų atstovus, 
konferencija pabrėžė papildomą ekonominio 
dinamizmo ir investicijų į IT vaidmenį didinant 
produktyvumą. Konferencijoje pristatytoje EIB 
mokslinių tyrimų ataskaitoje buvo teigiama, 
kad perėjimui prie naujos kartos itin sparčių 
tinklų prireiktų maždaug 200 mlrd. EUR tikslinių 
investicijų į infrastruktūrą. 

Nuo 2000 m. EIB yra paskolinęs daugiau nei 
110 mlrd. EUR žiniomis grindžiamos ekonomikos 

projektams ES, vien 2011 m. – 10 mlrd. EUR. 
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D ėl transporto tinklų dydžio ir ilgalaikės svar-
bos EIB yra natūralus partneris finansuojant  
didelės vertės investicijas į transporto tink-

lus. 2011  m. EIB finansavo 37 transporto infra-
struktūros projektus, sujungusius trylikos ES šalių 
gyventojus. 

EIB jau daugiau nei penkiasdešimt metų investuoja 
į Europos transporto jungtis. Nuo tada, kai dešimta-

TAV greitasis traukinys, Italija

Tinklų kūrimas Europos vidaus 
rinkai padeda užtikrinti Europos 

pramonės ir paslaugų 
konkurencingumą. 2011 m.  

EIB paskolino beveik  
11 mlrd. EUR svarbiausiems  

ES transporto tinklams. 

Sujungti 
Europą

jame dešimtmetyje transeuropiniai transporto tinklai 
(TEN-T) tapo svarbiausiu ES prioritetu, Bankas jiems 
finansuoti yra skyręs daugiau nei 100  mlrd.  EUR. Vi-
soje Europoje gerai išplėtoti geležinkelio, greitkelių ir 
vandens kelių tinklai tiek Sąjungoje, tiek už jos ribų 
yra labai svarbūs laisvam asmenų judėjimui ir pre-
kybos srautams. Europą jungia apie 5 mln. km kelių, 
įskaitant apie 70 000 km greitkelių, apie 200 000 km 
geležinkelio linijų ir daugiau nei 40  000  km laivybai 
tinkamų vidaus vandenų kelių. 

2011  m. geležinkelių projektams EIB skyrė dau-
giau paramos nei investicijoms į kelius – atitinkamai 
4,3  mlrd.  EUR ir 3,4  mlrd.  EUR. Pagrindiniai greitojo 
geležinkelio projektai buvo pasirašyti Milano-Nea-
polio, Turo-Bordo, Lotaringijos-Strasbūro ir Bretanės-
Luaros slėnio linijoms finansuoti, taip pat naujiems 
traukiniams Gdynės-Varšuvos ir Krokuvos-Katovicų 
linijose įsigyti. Vandens kelių sektoriui buvo skirta 
apie 625  mln.  EUR paskolų, įsipareigojus finansuoti 
didžiausio pasaulyje šliuzo Antverpeno uoste – vieno 
svarbiausių transporto mazgų – statybą. 
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Apollo tiltas, Slovakija

EIB finansavo 37 transporto infrastruktūros projektus, 
sujungusius trylikos ES šalių gyventojus. 

Investicijų poreikis tebėra labai didelis. Tačiau da-
bartinėmis ekonominėmis sąlygomis infrastruktūros 
finansavimas gali tapti našta į ją investuojančioms 
valstybinėms įstaigoms. Siekdamas ilgam laikui sta-
bilizuoti investicijas, EIB ėmė daugiau dėmesio skirti 
didelę vertę visai visuomenei turinčių infrastruktūros 
projektų finansavimui ir profesinės pagalbos teikimui 
siekiant pritraukti iš investuotojų papildomų lėšų.

Europos augimo potencialo stiprinimas

Partnerystės, sujungiančios viešąjį ir privatųjį finansa-
vimą, gali padėti pašalinti finansavimo spragas. Nors 
krizės laikotarpiu viešųjų ir privačiųjų partnerysčių 
(VPP) sumažėjo, jos ir toliau atlieka svarbų vaidme-
nį, ypač investuojant į transporto tinklus. 2011 m. be-
veik trečdalis transporto sektoriui EIB paskolintų lėšų 
buvo skirta VPP. EIB šioje srityje yra sukaupęs didelę 
profesinę patirtį ir žinių, prie to prisidėjo ir Europos 
VPP ekspertų centras (EPEC) – jungtinė EIB, Europos 
Komisijos ir ES valstybių narių bei šalių kandidačių 
iniciatyva, turinti 35 narių tinklą. EPEC padeda savo 
viešojo sektoriaus nariams sudaryti sandorius su VPP, 
dėl to dalijasi savo žiniomis ir profesine patirtimi, ku-
ria struktūrišką geriausios patirties sprendžiant ben-
drai rūpimus klausimus nustatymo strategiją. Kelių 
šalių partnerių prašymu 2011 m. Bankas nusprendė, 
kad EPEC teiks pagalbą ir Viduržemio jūros regiono 
šalims partnerėms. 

Europos Komisija ir EIB taip pat rengia projektų obli-
gacijų iniciatyvą, kurios tikslas – didinti finansavimą 
ilgalaikiams infrastruktūros projektams, dėl to pri-
traukiant kapitalo iš institucinių investuotojų, kaip 
antai pensijų fondų ir draudimo bendrovių. Kad ne-
būtų painiojamos su šiuo metu svarstomomis euro 
obligacijomis, projektų obligacijos skirtos padėti 
projektus įgyvendinančioms bendrovėms pačioms 
leisti investicinio reitingo obligacijas. Jos tai darytų 
naudodamosi Komisijos ir EIB sukurta rizikos pasi-
dalijimo priemone, skirta pirmaeilių obligacijų kre-
dito reitingui didinti iki pakankamai aukšto lygio 
siekiant pritraukti institucinių investuotojų. Taip ES 
biudžeto ištekliai būtų veiksmingiau naudojami, o 
vertingi projektai būtų įgyvendinti greičiau nei tai 
būtų galima padaryti, jei papildomo finansavimo 
nebūtų. 

2011 m. buvo surengtos viešos konsultacijos dėl pro-
jektų obligacijų iniciatyvos. Tais pačiais metais vėliau 
Europos Komisija paskelbė apie Europos infrastruktū-
ros tinklų priemonę – 50 mlrd. EUR vertės fondą, skir-
tą Europos transporto, energijos ir skaitmeniniams 
tinklams gerinti 2014–2020  m.; šis fondas finansuos 
ir projektų obligacijų iniciatyvą, kol ją patvirtins ES 
valstybės narės. Buvo pasiūlyta inicijuoti bandomą- 
jį projektų obligacijų pristatymą, kuriam 2012–2013 m.  
vadovautų EIB. Šiuo bandomuoju laikotarpiu dau-
giausia dėmesio turėtų būti skirta vienam ar daugiau 
iš trijų strateginių sektorių, t. y. transporto, energeti-
kos ir plačiajuosčio ryšio. 
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E uropos Komisijos duomenimis, per ateinan-
čius dešimt metų ES energetikos sektoriaus 
investiciniams poreikiams patenkinti reikės 

apie 1  trln.  EUR. Investicijų poreikiui didėjant, EIB 
gerokai padidino paskolas ES energetikos projek-
tams – nuo 9 mlrd. EUR pasirašytų paskolų 2008 m. 
iki daugiau nei 11 mlrd. EUR 2011 m. Europoje EIB 
remiamiems energetikos projektams tenka 20  % 
visų paskolų.

Kapitalo investicijoms į energijos tiekimo tinklus rei-
kės beveik pusės ES energetikos sektoriui skirtų in-
vesticijų. EIB atlieka svarbų vaidmenį finansuojant 
energetikos infrastruktūrą ir yra tapęs didžiausiu Eu-
ropoje investicinių paskolų elektros perdavimo tin-
klams teikėju. 2011 m. paskolos energijos tinklams, 
įskaitant elektros perdavimo linijas ir gamtinių dujų 
transportavimo infrastruktūrą, sudarė daugiau nei 
trečdalį EIB energetikos sektoriui paskolintų lėšų 
– 4 mlrd. EUR.

Roterdamo uostas, Nyderlandai

Finansuodamas Europos 
energetikos sektorių, EIB 

padeda ES įgyvendinti jos 
energijos politikos tikslus: 

užtikrinti energijos tvarumą, 
konkurencingumą ir tiekimo 

patikimumą. 2011 m. EIB 
skyrė 11 mlrd. EUR 

energetikos projektams 
remti, tai sudaro daugiau 

nei 20 % ES skirtų paskolų.

Energija
Europai
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ENEL elektros tinklai, Italija

Investavimas į elektros tinklus, juos atnaujinant ar 
pakeičiant naujesniais, stiprina vidaus rinką. Pažan-
giųjų elektros tinklų finansavimas ir elektros kaupi-
mo infrastruktūros gerinimas taip pat padeda gerin-
ti iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gaminamos 
elektros energijos panaudojimą.

Energijos tiekimo  
užtikrinimas Europoje

2011 m. pasirašyti dideli energetikos infrastruktūros 
projektai, kaip antai: gamtinių dujų perdavimo siste-
mos ir pirmojo suskystintų gamtinių dujų terminalo 
Lenkijoje statyba, elektros paskirstymo tinklų Italijo-
je atnaujinimas ir išplėtimas, elektros tinklų Airijoje, 
Ispanijoje ir Portugalijoje atnaujinimas, elektros jun-
giamosios linijos tarp Prancūzijos ir Ispanijos tiesi-
mas bei jūros vėjo jėgainių prijungimas prie tinklo 
Nyderlanduose ir Jungtinėje Karalystėje. 

Bankas sumažino daug anglies dioksido išskiriančio 
angliavandenilio gamybos sektoriaus, kuriam nuo 
2005  m. teko mažiau nei 1  % EIB paskolų energe-
tikos srityje, finansavimą. Be to, naftos perdirbimo 
sektoriuje Bankas daugiausia finansuoja energijos 
vartojimo efektyvumo ir konvertavimo projektus, 
bet nefinansuoja visų pajėgumų plėtros. EIB ati-
džiau atrenka ir elektros gamybos, kurios metu išski-
riama daug anglies dioksido, projektus. Pavyzdžiui, 
Bankas gali finansuoti tik tas anglimis kūrenamas 
elektrines, kurios pakeičia dabar esamas elektrines, 
taiko geriausias technologijas, yra įrengtos taip, kad 
surinktų anglies dioksidą, todėl elektros gamybos 
metu susidarančio anglies dioksido kiekį gali suma-
žinti bent jau 20 %.

2011  m. energijos gamybos ES finansavimas padi-
dėjo iki 4,6 mlrd. EUR, iš jų 80 % skirta atsinaujinan-
čiųjų energijos išteklių projektams remti, 16  % pa-
dėjo finansuoti elektros gamybos deginant dujas ir 
1 % – deginant anglis ar naftą projektus.

Energijos gamybai ES skiriamų lėšų suma padidėjo iki 4,6 mlrd. EUR,  
iš jų 80 % skirta atsinaujinančiųjų energijos išteklių projektams remti.



EIB padėjo finansuoti daugiau nei 4 000 MW 
galingumo vėjo ir saulės jėgainių įrengimo projektus, 

kuriuos įgyvendinus švaria elektros energija bus 
aprūpinti daugiau kaip 2 mln. namų ūkių. 
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B ankas yra vienas didžiausių paskolų 
klimato politikai teikėjų. 2011  m. šiai 
politikai buvo skirta apie 18 mlrd. EUR 

– maždaug trečdalis visų EIB skirtų paskolų. 
Klimato politikos nuostatos tampa vis svar-
besne visų EIB veiklos sričių dalimi. 

EIB remia ES tikslą Sąjungoje ir už jos ribų 
naudoti mažai anglies dioksido į aplinką išski-
riančias technologijas ir siekti klimato kaitos 
neskatinančio augimo. Būdamas didžiausias 
paramos inovatyvioms švarioms technologi-
joms teikėjas, EIB ir toliau veikia kaip investi-
cijų katalizatorius. 

Didžiausią dėmesį Bankas skiria investicijoms 
į mažai anglies dioksido išlakų į aplinką išski-
riančius projektus, kuriais švelninamas šiltna-
mio efektą sukeliančių dujų poveikis, ir į at-
sparumo klimato kaitos poveikiui projektus, 
kuriais gerinamas prisitaikymas prie klima-
to kaitos. Tai atsispindi EIB strategijoje skoli-
nant įvairiems sektoriams, ypač energetikos, 
transporto, vandens, nuotekų tvarkymo, kie-
tųjų atliekų, miškininkystės, mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir inovacijų. Į klimato 
politiką atsižvelgiama visose Banko veiklos 
srityse, pavyzdžiui, skatinama naudoti pažan-
giausias technologijas. 

Pastaruosius trejus metus Bankas dalyva-
vo bandomojoje iniciatyvoje, skirtoje EIB fi-
nansuojamų projektų anglies dioksido taršai 

įvertinti, siekdamas tiksliau nustatyti taršos 
mažinimo ir energijos taupymo pastangų re-
zultatus. 2011 m. Bankas tęsė šį tyrimą: buvo 
vertinami 63 projektai, į kuriuos investuota 
50  mlrd.  EUR, 27  % iš jų skyrė EIB. Manoma, 
kad per metus šių projektų tarša bus apie 
16 mln. tonų teršalų CO2 ekvivalentu, – maž-
daug tiek, kiek jų išmetama Liuksemburge. 
Apskaičiuota, kad per metus bus išmetama 
4 mln. tonų teršalų CO2 ekvivalentu mažiau.

EIB stebėtojo teisėmis dalyvauja Junginių 
Tautų klimato kaitos konferencijoje. Kartu 
su kitomis tarptautinėmis finansų įstaigomis 
EIB aktyviai dalyvauja kuriant Žaliąjį klimato 
fondą, kuris iki 2020  m. padės pritraukti apie 
100  mlrd.  USD per metus, reikalingų ateity-
je klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo 
prie jos iniciatyvoms besivystančiose šalyse 
finansuoti. 2012  m. fondu jau galės naudo-
tis besivystančios šalys, kurios dėl savo grei-
to augimo greitai taps pagrindiniais aplinkos 
teršėjais šiltnamio efektą sukeliančiomis dujo-
mis. Šios šalys dažnai susiduria su ypač dide-
liais sunkumais tiek mažindamos esamą kli-
mato kaitos riziką, tiek prisitaikydamos prie 
naujų jos apraiškų. Bankui neseniai buvo leis-
ta skirti papildomus 2 mlrd. EUR kovai su kli-
mato kaitos poveikiu už ES ribų remti. 2011 m. 
Bankas pasirašė didelės vertės bendrąsias pa-
skolas, kuriomis padės finansuoti svarbiausias 
investicijas į klimato kaitos projektus Kinijoje, 
Indijoje, Brazilijoje ir Pietų Afrikoje. 



24 Veiklos ataskaita 2011

P askaičiuota, kad, norint pasiekti plataus užmojo 
ES klimato politikos tikslus, iki 2020 m. investi-
cijoms į atsinaujinančiuosius energijos išteklius 

reikia 450 mlrd. EUR. Per pastaruosius ketverius me-
tus EIB parama atsinaujinantiesiems energijos ištek-
liams ir energijos vartojimo efektyvumui ES padidėjo 
daugiau kaip du kartus – nuo 3 mlrd. EUR 2008 m. iki 
7  mlrd.  EUR 2011  m. Šiuo metu Bankas Europoje fi-
nansuoja daugiau kaip 10 % visų investicijų į atsinau-
jinančiuosius energijos išteklius.

Atsinaujinantieji energijos ištekliai

EIB yra pagrindinis vėjo energijos projektų finansuo-
tojas ES. Pastaraisiais metais jis ypač padidino finan-

Lėšos
išmetamųjų teršalų mažinimui

EIB paskolomis 
atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių ir energijos 
vartojimo efektyvumo 

projektams tiesiogiai 
prisideda prie šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų 

išlakų mažinimo. 2011 m. 
paramai šiems tikslams 

skirta 7 mlrd. EUR.



Skegness jūros vėjo jėgainių parkas, JK
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ti Ispanijoje ir Austrijoje. Iš viso vėjo energijos plėtrai 
2011 m. suteikta 1,7 mlrd. EUR paskolų.

Saulės energija darosi vis konkurencingesnė ir inova-
tyvesnė. 2011 m. Ispanijos Andalūzijos regione pra-
dėjo veikti pagal naujausias technologijas pastatyta 
saulės energijos elektrinė Gemasolar – pirmoji pa-
saulyje komercinė saulės energijos elektrinė, dėl uni-
kalių technologinių ypatybių galinti generuoti elek-
trą net tada, kai tiesioginių saulės spindulių nėra. Tai 
viena iš septynių koncentruotos saulės energijos ir 
19 fotovoltinių elektrinių, kurių statybai nuo 2006 m. 
Bankas jau skyrė 2,6  mlrd.  EUR. Į šį skaičių patenka 
ir Ispanijos, Prancūzijos bei Čekijos saulės energijos 
elektrinės. 2011  m. Banko parama saulės energijos 
projektams sudarė 819 mln. EUR.

Energijos vartojimo efektyvumas

Nuo 2008  m. EIB paskolų energijos vartojimo efek-
tyvumui apimtis padidėjo 70  % ir  2011  m. buvo 
1,3  mlrd.  EUR. Į energijos vartojimo efektyvumą at-
sižvelgiama ir vertinant visus Banko finansuojamus 
projektus. Manoma, kad tikslinės investicijos į ener-
gijos vartojimo efektyvumą duos naudos ateityje. 
EIB finansuoja projektus, susijusius ir su pasiūla (pvz., 
jungtiniai šilumos, elektros ir rajono šildymo projek-
tai), ir su paklausa (daugiausia viešų ir privačių pasta-
tų apšiltinimas).

Tarp EIB 2011  m. remtų projektų keli buvo susiję su 
energijos vartojimo efektyvumo didinimu renovuo-
jant daugiaaukščius gyvenamuosius namus Rumu-
nijos sostinėje Bukarešte. Šios lėšos padės daugiau 
kaip 600 pagal projektą apšiltinamų daugiaaukščių 
gyvenamųjų namų energijos vartojimą sumažinti 
apie 50 %. 

savimą jūros vėjo jėgainių parkams, daugiausia Vo-
kietijoje, JK, Danijoje ir Belgijoje. 2011 m. jūros vėjo 
jėgainių parkų finansavimas beveik susilygino su že-
myninėms vėjo jėgainėms finansuoti skirtomis su-
momis (atitinkamai 856 mln. EUR ir 845 mln. EUR). 

Remti tokias inovatyvias technologijas ypač svarbu ir 
dėl to, kad komerciniai bankai labai atsargiai inves-
tuoja į šį sektorių, todėl finansavimas yra didžiausia 
kliūtis plėtojant jūros vėjo energetiką. Šiems pro-
jektams jau patiems savaime reikalingos didelės, il-
galaikės ir techniškai sudėtingos investicijos. Todėl 
suprantama, kad EIB yra šio sektoriaus finansavimo 
partneris, galintis pasiūlyti ne tik lėšų, bet ir techni-
nes žinias bei profesinę patirtį, bendrai finansavęs 
apie trečdalį visų Europos projektų. Dideli vėjo jėgai-
nių parkai žemyninėje dalyje 2011 m. buvo finansuo-

EIB yra pagrindinis vėjo energijos projektų 
finansuotojas ES, 2011 m. jiems skyręs 

1,7 mlrd. EUR. Vėjo energija buvo ir 2011 m. 
Hamburge vykusio EIB forumo tema.
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Be to, EIB kuria ir kitokias finansavimo priemones, pa-
vyzdžiui, akcijų ir anglies dioksido kreditų fondus, atsi-
naujinančiųjų energijos išteklių ir energijos vartojimo 
efektyvumo projektams remti. Nuo pat projekto ren-
gimo pradžios jis dirba su projektų iniciatoriais, teikia 
techninę pagalbą rengiant projektus. Kita vertus, jis 
valdo kelias kitas energetikai ir klimato kaitai skirtas 
iniciatyvas arba programas ir dalyvauja jose, kaip an-
tai: Viduržemio jūros saulės energijos planą ir Pasau-
linį energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinan-
čiųjų energijos išteklių fondų fondą (angl. GEEREF).

2011 m. EIB, Europos Komisija, Cassa Depositi e Presti-
ti ir Deutsche Bank pristatė naują Europos energijos 
vartojimo efektyvumo fondą (angl. EEEF). Jis skirtas 
komerciškai perspektyvių ES viešojo sektoriaus ener-
gijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų ener-
gijos išteklių projektų finansavimui iš rinkos pritrauk-
tomis lėšomis. Siekiama, ateityje pritraukiant naujų 
investuotojų, padidinti dabar turimą 265  mln.  EUR 
fondą iki maždaug 800  mln.  EUR. Be to, teikiant pa-
raišką dėl finansavimo galima pasinaudoti ir šio fon-
do techninės pagalbos priemone.

Specializuoti fondai ir iniciatyvos

Anglies dioksido surinkimas  
ir saugojimas

EIB ir kitais būdais remia ES klimato ir energijos politi-
ką. Bankas ir Europos Komisija sujungė pajėgas finan-
suodami vadinamąją NER 300 iniciatyvą – didžiausią 
pasaulyje anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
finansavimo programą parodomiesiems projektams 
ir inovatyvioms atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
technologijoms finansuoti. Iniciatyva taip pavadinta 
dėl to, kad bus finansuojama pardavus 300 mln. tar-
šos leidimų iš ES apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos naujųjų rinkos dalyvių rezervo gautomis lė-
šomis. Bankas veikia kaip Komisijos tarpininkas ir jo 
vaidmuo šioje iniciatyvoje dvejopas: įvertinti ES vals-
tybių narių pateiktus projektus ir sudaryti jų finansa-
vimo eilę; pritraukti lėšų parduodant 300 mln. anglies 
dioksido taršos leidimų, paskirtų specialiai NER pro-

gramai. Europos Komisija pirmąjį pagal NER  300 fi-
nansuotinų projektų komplektą turi atrinkti 2012 m. 
antrojoje pusėje, pardavus pirmąjį 200  mln. anglies 
dioksido taršos leidimų paketą. Leidimus parduo-
ti pradėta 2011 m. gruodžio mėn.; kiekvieną mėnesį 
jo rezultatai bus skelbiami EIB interneto svetainėje iki 
iniciatyvos įgyvendinimo.

EIB remiami anglies  
dioksido kreditų fondai

EIB kartu su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis 
finansavimo įstaigomis bendrai remia šešis anglies 
dioksido kreditų fondus. Šie fondai, siekdami padėti 
ES valstybėms narėms ir bendrovėms ES ir tarptauti-
niu lygmeniu įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus dėl 
anglies dioksido taršos, daugiausia dėmesio skiria 
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mažiau išvystytoms anglies dioksido rinkos teritori-
joms. Be to, jie padeda projektų iniciatoriams perei-
namosios ekonomikos ir besivystančiosiose šalyse 
gauti lėšų investicijoms į mažai anglies dioksido išski-
riančias technologijas. Į šiuos šešis fondus investuo-
tojai jau įnešė 589 mln. EUR, daugiausia anglies diok-
sido kreditams pirkti, kuriuos ES  apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos reikalavimus atitinkančios 
įmonės gali panaudoti užskaitai. 2011  m. pabaigoje 
62 % tos sumos jau buvo panaudota, sudarius 91 iš-
metamųjų teršalų kreditų pirkimo sutartį su pardavė-
jais 25 pasaulio šalyse.

Turėdami konkrečius tikslus, struktūras, regioninę 
apibrėžtį ir dalyvius, visi EIB remiami kreditų fondai 
buvo sukurti tam, kad didintų rinkos pajėgumą ir 
būtų dar vienas partneris anglies dioksido rinkoje, o 
ne išstumtų iš jos privačiojo sektoriaus dalyvius. Be 
to, EIB anglies dioksido fondo iniciatyvomis siekiama 

numatyti rinkos pokyčius ir didinamas pasitikėjimas 
priežiūros sistemomis, ypač laikotarpiu po 2012  m., 
t. y. baigus galioti Kioto protokolui.

Klimato apsaugos obligacijos

EIB išleidžia klimato apsaugos obligacijas, kurių pelnas 
naudojamas išimtinai projektams, kuriais remiama kli-
mato politika, ypač atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
ir energijos vartojimo efektyvumo srityse, finansuoti. 
Nuo pat 2007 m., kai buvo pradėtos leisti klimato ap-
saugos obligacijos, atlikus dešimt operacijų šešiomis 
valiutomis pritraukta 1,4  mlrd.  EUR atitinkanti suma. 
2011  m. likutinis paskirstytinas balanso pelnas buvo 
57  mln.  EUR, gautų 2010  m. lapkričio mėn. išleidus 
naujausią klimato apsaugos obligacijų emisiją. Visos 
šios lėšos 2011 m. buvo paskirstytos projektams. 

Crescent švarios energijos fondas – naujas investi-
cinis fondas, kurio lėšomis bus finansuojamas atsi-
naujinančiųjų energijos išteklių sektorius Turkijoje ir 
kaimyninėse šalyse, įkurtas 2011 m. EIB dalis jame – 
25 mln. EUR. Fondas, padėdamas didinti iš atsinauji-
nančiųjų energijos išteklių gaminamos elektros ener-
gijos dalį, siekia komercinės grąžos. 

Pagalba Europos vietos energetikai (ELENA) – tai 
bendra EIB ir Europos Komisijos iniciatyva, skirta pa-
dėti vietos ir regionų valdžios institucijoms rengti 
energijos vartojimo efektyvumo arba atsinaujinan-
čiųjų energijos išteklių projektus, kad jie turėtų dau-
giau galimybių pritraukti išorės investuotojų savo 
planams įgyvendinti. ELENA padengia dalį techni-
nės pagalbos sąnaudų, būtinų investicinei programai 
rengti, įgyvendinti ir finansuoti, kaip antai: pagrįstu-
mo ir rinkos tyrimams, programų struktūrizavimui, 
verslo planams, energijos auditui ir konkursų proce-
dūrų rengimui. Šiems tikslams iš viso numatoma su-
kaupti apie 1,4 mlrd. EUR investicijų. 2011 m. techni-
nės pagalbos įsipareigojimai naudos gavėjams pagal 
ELENA buvo 17 mln. EUR.

2020 m. Europos energetikos, klimato kaitos ir infras-
truktūros fondas, dar vadinamas Marguerite fondu, 
2011  m. įnešė pirmuosius investicinius įnašus į vėjo 
energijos projektą Belgijoje ir į fotovoltinę saulės elek-
trinę Prancūzijoje (abiems projektams vadovauja EDF 
Energies Nouvelles). Marguerite fondą kartu įsteigė še-
šios didžiausios Europos finansų įstaigos; 2010-uo-
sius jis baigė turėdamas 710  mln.  EUR; fondo tikslas – 
1,5 mlrd. EUR. Fondas buvo sukurtas konkrečiam tikslui 
– būti katalizatoriumi pritraukiant investicijų į infrastruk-
tūros projektus, kuriais įgyvendinami svarbiausi ES poli-
tikos tikslai klimato kaitos, energijos tiekimo patikimu-
mo ir transeuropinių transporto tinklų plėtros srityse.

Nuo 2007 m. pagalba finansuojant projektus vėliausiai 
į ES įstojusiose ir kaimyninėse šalyse, AKR, Azijos ir Lo-
tynų Amerikos šalyse teikiama pasinaudojant specialia 
4,5 mlrd. EUR daugiamete Energijos tvarumo ir tieki-
mo patikimumo priemone. Iki 2011 m. pabaigos jau 
buvo pasirašyta paskolų sutarčių už 2,2 mlrd. EUR. Di-
džioji dalis lėšų pagal šią daugiametę priemonę buvo 
skirta investicijoms į atsinaujinančiuosius energijos iš-
teklius ir energijos vartojimo efektyvumą.
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M iškai gali padėti spręsti kai kurias kli-
mato kaitos sukeltas problemas, pvz., 
dirvos erozijos ir padidėjusios potvy-

nių rizikos, jie labai naudingi saugant biologi-
nę įvairovę ir palaikant dirvos derlingumą. Kar-
tu jie susiurbia daugiausia anglies dioksido, nuo 
kurio priklauso pasaulio klimatas. Tvaria miš-
kininkyste taip pat galima svariai prisidėti prie 
klimato kaitos švelninimo, nes yra valdomi šie 
svarbūs anglies dioksido srautai, mažinamas jo 
išmetimas, be to, ji yra atsinaujinančiosios ener-
gijos šaltinis.

Pavyzdžiui, Ispanijoje EIB finansavo miškų atso-
dinimą ir veiksmingesnių priemonių nuo miškų 
gaisrų taikymą siekiant Kastilijos-La Mančos re-
gione mažinti dirvos eroziją ir atkurti natūralią 
gamtos aplinką. Pagal projektą Medioambiente 
Castilla-La Mancha perkama priešgaisrinė įran-

Prisitaikymas 
prie kintančio klimato 

Miškų ir vandens projektai 
padeda gerinti infrastruktūros 

atsparumą klimato  
poveikiui ir prisitaikyti prie  

kintančių oro sąlygų.
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dės sumažinti vandens trūkumą atnaujinant ir ple-
čiant vandens tiekimą trijose pagrindinėse šalies sa-
lose, sumažinti vandens nuostolius, gerinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir didinti vandens tiekimo ne-
nutrūkstamumą vis nepastovesnio klimato ir nenu-
spėjamų kritulių sąlygomis. Šis projektas prisidės tiek 
prie aplinkos apsaugos ir gamtos stichijų rizikos val-
dymo, tiek prie vandens ūkio valdymo apskritai.

Vanduo yra pirminė terpė, per kurią klimato kaitos 
poveikį patiria žmonių visuomenės ir ekosistemos. 
Vis dažniau susidarančios ekstremalios oro sąlygos 
turi didelį poveikį gėlo vandens išteklių kokybei ir 
jų prieinamumui, dėl jų kyla su vandeniu susijusios 
gamtos nelaimės, pvz., sausros ir potvyniai. EIB yra di-
džiausias paskolų pasaulio vandens sektoriui šaltinis, 
todėl integruotas vandens išteklių valdymas ir prisi-
taikymas prie klimato kaitos ateityje bus pagrindiniai 
skolinimo operacijų tikslai.

2011 m. EIB rėmė 16 projektų, – ir ES, ir už jos 
ribų, – kurie padės didinti atsparumą klimato 

kaitos poveikiui ir prisitaikyti prie kintančių oro 
sąlygų; iš viso jiems skirta 1 mlrd. EUR.

ga, vykdomi inžineriniai darbai, pradedama taiky-
ti miškų tvarkymo priemones, padedančias mažinti 
gaisrų riziką ir didinti techninę patirtį. Be to, šiuo pro-
jektu padedama gerinti miškų ekosistemos būklę, di-
dinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų sekvestraciją ir 
taip prisidedama prie bendrų gamtos apsaugos tiks-
lų įgyvendinimo.

Atsparumo klimato kaitai didinimas

Imtis prevencinių prisitaikymo prie galimo klimato 
kaitos poveikio priemonių yra veiksmingiau ir pigiau 
nei griebtis priverstinių paskutinę minutę sugalvotų 
veiksmų. Todėl didžioji Banko veiklos vandens sekto-
riuje dalis skirta gėlo vandens išteklių išsaugojimui, 
tausaus vandens vartojimo, jūros ir pakrančių ap-
saugai ir kitoms prisitaikymo priemonėms. Nors šiuo 
metu EIB finansuojami prisitaikymo prie klimato kai-
tos projektai vykdomi daugiausia ES, Bankas, glau-
džiai bendradarbiaudamas su Europos Komisija ir 
kitomis finansų įstaigomis, investuoja ir į visame pa-
saulyje besikuriančiose ir besivystančiose šalyse vyk-
domus projektus.

2011 m. EIB pasirašė savo pirmąją sutartį dėl vandens 
projekto Afrikoje, kuriuo imamasi konkrečiai mažin-
ti klimato kaitos keliamą grėsmę ir užtikrinti ilgalai-
kį pasirengimą jai, finansavimo. 27 mln. EUR paskola 
Seišelių viešųjų komunalinių tinklų korporacijai pa-
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Dauguma pasaulio žmonių gyvena miestuose. 
Miestuose ir miesteliuose gyvena ir apie 75  % 
europiečių, miestuose sukuriama apie 85  % 

Europos Sąjungos BVP. Ir nors miestuose ir metro-
polijose sutelktas inovacijų ir ekonomikos augimo 
potencialas, čia daugiausia darbo vietų, verslo įmo-
nių ir aukštojo mokslo įstaigų, miestuose kyla ir di-
džiausios socialinės sanglaudos bei aplinkos tvarumo 
problemos. 

Gyvenimas miestuose užtikrina masto ekonomiją, jis 
asocijuojasi ne tik su viešųjų paslaugų privalumais, 
pvz., ligoninėmis, mokyklomis ir universitetais, bet ir 

su aplinkos prastėjimu, triukšmu ir prasta oro kokybe 
bei tokiomis problemomis kaip nedarbas, socialinė 
atskirtis ir visiško skurdo zonos. Be to, visame pasau-
lyje miestų teritorijose susiduriama su klimato kaitos 
problemomis. Europos miestuose suvartojama 80 % 
energijos, miestuose susidaro 80  % šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų. Per pastaruosius penkerius metus 
EIB suteikė 55 mlrd. EUR finansinę paramą ir techninę 
pagalbą tvarumą užtikrinantiems projektams keliuo-
se šimtuose miestų.

Integruotos miestų plėtros skatinimas

EIB paskolos miestuose daugiausia skirtos miestų at-
naujinimo ir atgaivinimo projektams, kuriais siekiama 
stiprinti tvarias bendruomenes. Šioje srityje Bankas 
siekia padėti tvarkyti tas teritorijas, kuriose gyvena 
labiausiai vargstantys piliečiai, ir geriau panaudoti ri-
botus žemės išteklius miestų centruose, taip pat rem-
ti savivaldybių investicijas į viešosios infrastruktūros, 
pastatų ir jų įrengimų atnaujinimą, jų kokybės geri-
nimą, ypač daug dėmesio skiriant kultūros ir istorijos 
paveldo apsaugai. 2011 m. miestų plėtros ir atnauji-
nimo projektams buvo skirta apie 2,6 mlrd. EUR.

Tvarios
miestų plėtros užtikrinimas

Per pastaruosius penkerius metus EIB padėjo 
finansuoti:

29 metro, 

5 miestų geležinkelių,

42 tramvajų linijų, 

43 geležinkelių ir 

22 greitųjų traukinių geležinkelių projektus.   
Apie 5 % ES piliečių kasdien naudojasi 
EIB finansuotomis viešojo transporto 
priemonėmis.

EIB savo veikloje miestų 
teritorijose daugiausia 
dėmesio skiria miestų 

ekologinės aplinkos gerinimui 
ir tvarios jų plėtros 

užtikrinimui. 2011 m. tvarios 
miestų plėtros finansavimui 

EIB skyrė 15 mlrd. EUR.
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Parama   
klimato politikai

Remiamas netaršus transportas

EIB ypač daug dėmesio skiria viešajam transpor-
tui miestų teritorijose remti, ieško veiksmingiau-
sio, ekonomiškiausio ir tvariausio būdo transporto 
paklausai patenkinti. Tam reikia mišrių transporto 
sprendimų, apimančių visas transporto rūšis. Projek-
tų, kuriais skatinama atsisakyti privačiojo transporto 
ir naudotis viešuoju transportu, investuojama į tva-
rų transportą, tikslas – gerinti oro kokybę ir mažin-
ti triukšmą. Be to, jie padeda spręsti klimato kaitos 
problemas, nes didėja energijos vartojimo efekty-
vumas ir mažėja šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išlakų kiekis. Daug dėmesio skiriama ir transporto 
saugumui. 

Banko parama labai įvairi – nuo viešojo transporto 
infrastruktūros (pvz., geležinkelio, lengvojo geležin-
kelio, metro ir tramvajaus sistemų ir geležinkelio rie-
dmenų) statybos, plėtimo ar atnaujinimo iki dviračių 
ir pėsčiųjų takų tinklų ir elektromobilių kūrimo. Be to, 
EIB, skatindamas kurti mažiau aplinką teršiančias ir 
saugesnes transporto priemones, remia mokslinius 
tyrimus ir technologinę plėtrą kuriant sprendimus, 
kaip efektyviai vartoti energiją ir mažinti išlakas, ku-

  JESSICA – miestams
 
JESSICA – tai Europos Komisijos, Europos investicijų banko (EIB) ir Europos Tarybos Vystymo 
banko iniciatyvos „Bendra Europos parama tvarioms investicijoms į miestų teritorijas“  
(angl. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) santrumpa. Ši 
finansinė priemonė papildo tiesiogines EIB paskolas ir padeda paskirstyti ES struktūrinių 
fondų išteklius projektams, įtrauktiems į integruotus tvarios miestų plėtros ir atnaujinimo 
planus. Pasinaudojant JESSICA per vadinamuosius miestų plėtros fondus šias lėšas galima 
panaudoti atsiperkančioms investicijoms į projektus, įtrauktus į tvarios miestų plėtros 
planus. Gali būti investuojama į akcinį kapitalą, teikiamos paskolos ar garantijos, skatinamos 
kurti savivaldybių, bankų ir privačių investuotojų partnerystes. EIB JESSICA iniciatyvą 
igyvendinanti darbo grupė konsultuoja, kaip geriausiai paskirstyti išteklius, ir teikia pagalbą 
fondų valdytojams. Iki 2011 m. pabaigos buvo finansuoti 68 JESSICA vertinimo tyrimai, 
52-uose regionuose pasirašytos 18 kontroliuojančiųjų fondų finansavimo sutartys, kurių 
vertė – 1,7 mlrd. EUR. 2011 m. pabaigoje jau veikė 25 miestų plėtros fondai, sukaupę 
842 mln. EUR, iš jų 436 mln. EUR jau paskirstyti aštuoniose valstybėse narėse.

riuos galima pritaikyti, pvz., autobusuose, gatvių va-
lymo ar atliekų perdirbimo mašinose.
 
Viešojo transporto projektams skiriama apie 10 % EIB 
paskolų. 2011 m. buvo remiamas Ille-de-France trans- 
porto tinklo keturių tramvajaus linijų atnaujinimas Pary- 
žiuje, pirmasis tramvajus Prancūzijos mieste Ture, No-
tingemo tramvajų tinklo išplėtimas JK, taip pat Romos, 
Prahos, Bukarešto ir Helsinkio metro linijų plėtimas.

Nauja transporto projektų  
finansavimo politika

Tvariam transportui daugiausia dėmesio buvo skirta 
ir 2011 m. tariantis su visuomene. To rezultatas – pa-
tvirtinta nauja transporto projektų finansavimo poli-
tika, kuria nustatoma, kaip Bankas atrenka ir vertina 
remtinus projektus. Paskolų teikimo politikoje api-
brėžtos kiekvienos sektoriaus srities finansavimo są-
lygos. Be to, naująja politika nustatomas klimato po-
litikos rodiklio vaidmuo tam tikroms investicijoms 
suteikiant pirmumą ir pabrėžiami Banko įsipareigoji-
mai atsižvelgti į daugumai projektų taikomą anglies 
dioksido poveikio vertinimą.



	 Narystės siekiančios šalys

	 Viduržemio jūros šalys

	 Rytinės kaimynės

	 Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalys

	 Azija

	 Lotynų Amerika

Išorės skolinimo 
įgaliojimų 
geografinė 
aprėptis
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EIB aktyviai veikia visame 
pasaulyje, padėdamas 

įgyvendinti ES užsienio 
politikos tikslus. Apie 10 % 

paskolų EIB teikia už ES 
ribų. Kad jo daromas 

poveikis didėtų, 
siekdamas geriausių 

rezultatų Bankas 
bendradarbiauja su 

partneriais.

7 mlrd. EUR
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Parama   
įgyvendinant ES politiką už jos ribų

2 011 m. EIB už ES ribų suteikė apie 7 mlrd. EUR 
paskolų. Tais pačiais metais Europos Parla-
mentas ir Taryba atnaujino EIB įgaliojimus 

veikti už Sąjungos ribų didesnį dėmesį skiriant vie-
tos privačiojo sektoriaus plėtrai, socialinės ir eko-
nominės infrastruktūros, taip pat klimato kaitos po-
veikio švelninimo ir prisitaikymo prie jos projektų 
įgyvendinimui. Kad Bankas galėtų ir toliau vykdyti 
veiklą už Europos ribų, bendra viršutinė riba liku-
siems dvejiems įgaliojimų metams buvo padidinta 
1,6 mlrd. EUR – iki daugiau nei 29 mlrd. EUR (2007–
2013  m.). Didžioji šių papildomų lėšų dalis bus ski-
riama pietinėms Viduržemio jūros regiono šalims, 
kuriose vyksta Arabų pavasario paskatintos politi-
nės reformos.

Atnaujinus įgaliojimus numatyta, kad iki 2013 m. bus 
teikiama dalinė ES garantija paskolų, suteiktų pro-
jektams narystės siekiančiose ir kaimyninėse šalyse, 
taip pat Azijos, Lotynų Amerikos ir Pietų Afrikos ša-
lyse, nuostoliams atlyginti. Afrikos, Karibų ir Ramiojo 
vandenyno valstybėms (AKR) bei užjūrio šalims ir te-
ritorijoms (UŠT) EIB skolina pagal Kotonu susitarimą, 
apibrėžiantį ES santykius su šio regiono šalimis part-
nerėmis. Finansavimas pagal šį dokumentą teikiamas 
iš ES valstybių narių biudžetų per Europos plėtros 
fondą ir iš EIB nuosavų išteklių. 

Parama   
įgyvendinant ES  
politiką už jos ribų 

Be to, EIB papildomai skyrė 2 mlrd. EUR kovai su kli-
mato kaita visuose regionuose – palankiai vertintina 
paskata vykdyti Banko klimato politiką už ES ribų.

Lanksti užsienio politikos priemonė

Atnaujintų įgaliojimų geografinė aprėptis buvo iš-
plėsta įtraukiant Islandiją, Libiją, Iraką ir Kambodžą. 
Taip EIB gali prisitaikyti prie greitai kintančios politi-
nės padėties, pavyzdžiui, susijusios su Arabų pavasa-
riu: EIB prisideda prie tarptautinių pastangų remti re-
formas pietinėse Viduržemio jūros regiono šalyse. ES 
nusprendus taikyti sankcijas Sirijos režimui dėl smur-
tinio susidorojimo su protestuotojais, EIB sustabdė 
paskolų ir techninės pagalbos jai teikimą.

Pagrindinis Banko prioritetas yra tvaraus augimo užtik-
rinimas ir darbo vietų kūrimas pereinamąjį laikotarpį 
išgyvenančiose pietinėse Viduržemio jūros regiono ša-
lyse. Jau dabar EIB yra didžiausia regione neprivati fi-
nansų įstaiga, daugiau kaip pusę Europos finansinės 
paramos teikianti tvariems projektams. EIB aktyviai 
dalyvauja vadinamosios Dovilio partnerystės veikloje. 
Šią partnerystę, kuria remiami regiono demokratiniai 
ir ekonominiai pokyčiai, 2011 m. inicijavo Didžiojo aš-
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tuoneto (G 8) valstybės. Bankas yra įsipareigojęs remti 
ekonomikos plėtrą ir užimtumo skatinimą. 2011 m. pa-
sirašyta beveik 1 mlrd. EUR vertės paskolų Viduržemio 
jūros šalių privačiojo sektoriaus plėtrai remti ir svarbių 
infrastruktūros projektų įgyvendinimui spartinti.

Be to, 2011 m. EIB išplėtė savo veiklą rytinėse kaimy-
ninėse šalyse – Kijeve atidarė pirmąjį regione biurą, 
kuris aptarnaus Ukrainą, Moldovą, Gruziją, Armėni-
ją, Azerbaidžaną ir Rusiją. Šiame regione EIB remia ir 
ES, ir šalims partnerėms svarbius projektus. 2011 m. 
jiems skirta 776 mln. EUR paskolų. Naudojantis Ban-
ko Rytinių partnerių priemone skiriamas papildomas 
finansavimas paskoloms, kuriomis remiamos ES in-
vesticijos regione, ypač suteikiamoms per Europos 
bendroves. 2011  m. pradėjo visiškai veikti 2010  m. 
įkurtas Rytų partnerystės techninės pagalbos patikos 
fondas, skirtas tam, kad būtų geriau dalijamasi pro-
jektų rengimo ir finansavimo patirtimi siekiant regio-
ne sparčiau sėkmingai įgyvendinti projektus. Austrija, 
Lenkija ir Švedija – pirmosios šalys, prisidėjusios prie 
šio fondo, Prancūzija taip pat įsipareigojo prisidėti. 
Įnašų tikimasi sulaukti ir daugiau. 

Be skolinimo rytinėms ir pietinėms kaimyninėms ša-
lims, kita svarbi EIB sritis yra parama ES šalims kan-
didatėms ir potencialioms šalims kandidatėms, t.  y. 
Vakarų Balkanų valstybėms ir Turkijai. Šioms šalims 
suteikiama beveik pusė visų už ES ribų išduodamų 
paskolų.

2011  m. pasinaudojant Vakarų Balkanų investici-
jų sistema buvo remiamos mažosios ir vidutinės 
įmonės, su klimato kaita susijusios iniciatyvos ir ki-
tos sritys. Ši bendra iniciatyva, kurią 2009 m. sukū-
rė Europos Komisija, EIB, ERPB ir Europos Tarybos 
Vystymo bankas, leidžia sutelkti dotacijų išteklius 
paskoloms prioritetiniams infrastruktūros projek-
tams Vakarų Balkanuose finansuoti. Iki 2011 m. pa-
baigos buvo suteikta 220 mln. EUR vertės dotacijų 
111 projektų, kuriems finansuoti dar reikėtų gauti 
daugiau kaip 5,5  mlrd.  EUR bendrojo finansavimo 
lėšų. Tarp šiuo metu remiamų projektų yra ir Euro-
pos X koridorius, kuris yra viena svarbiausių visą 
Europą apimančio transporto tinklo – nuo Zalcbur-
go Austrijoje iki Salonikų Graikijoje – Vakarų Balka-
nuose dalių.

  Rezultatų vertinimas siekiant 
tikslingo poveikio

EIB numato ataskaitose išsamiau atskleisti savo 
veiklos poveikį ir atidžiau ją stebėti už ES ribų. 
2011  m. kurtos ir tirtos naujos rezultatų vertini-
mo gairės, kuriomis naudojantis Banko veiklos 
poveikis vertinamas atsižvelgiant į stebimus nu-
statyto tikslo standartinius rodiklius, terminus ir 
laukiamus rezultatus. Labiausiai atsižvelgiama į 
finansuojamų projektų poveikį užimtumui, fis-
kaliniams rezultatams, energijos vartojimo efek-
tyvumui, CO2 pėdsakui, taip pat vertinami aplin-
kos ir socialiniai saugikliai bei projektų poveikis 
įmonių valdymui privačiajame sektoriuje. Naujų-
jų vertinimo gairių bandomasis etapas prasidės 
2012 m.
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Parama   
įgyvendinant ES politiką už jos ribų

Glaudesnis bendradarbiavimas  
su partneriais

Banko veikloje bendradarbiavimas yra labai svarbus, 
ypač už ES ribų. Bankas dirba su patikimais partne-
riais privačiajame sektoriuje, viešojo sektoriaus įstai-
gose ir nevyriausybinėse organizacijose. Jie svariai 
prisideda prie EIB veiklos. Siekiant geresnių rezultatų 
įgyvendinant projektus besivystančiose šalyse, pagal 
atnaujintus įgaliojimus ES dotacijos vis dažniau deri-
namos su EIB paskolomis. Banko atstovybės taip pat 
dažnai kuriasi tose pačiose patalpose, kaip ir ES de-
legacijos užsienyje. Taip skatinamas EIB, Europos išo-
rės veiksmų tarnybos ir Komisijos bendradarbiavimas 
bei pasidalijamos veiklos sąnaudos.

2011  m. Komisijos ekspertų grupė, į kurią įeina EIB ir 
valstybių narių atstovai, pradėjo tirti galimybę sukurti 
ES išorės bendradarbiavimo ir plėtros platformą, kuria 
būtų siekiama toliau didinti ES išorės bendradarbiavi-
mo veiklos poveikį, finansiniuose mechanizmuose tai-
kant daugiau ES paskolų ir dotacijų derinių. Tai padėtų 
didinti ribotus finansinius išteklius išorės ir plėtros po-
litikos prioritetams remti ES šalyse partnerėse.

Tais pačiais metais EIB, ERPB ir Europos Komisija pasi-
rašė naują susitarimo memorandumą dėl bendradar-
biavimo už ES ribų siekiant papildyti, išplėsti ir efekty-
viai panaudoti turimus išteklius. Šis memorandumas 
apima bendrus veiklos regionus, daugiausia narystės 
siekiančias šalis (Vakarų Balkanus ir Turkiją), rytines 
kaimynines šalis bei Rusiją, Vidurinę Aziją ir Mongoliją.

2011  m. EIB ir Tarptautinė finansų korporacija, pri-
klausanti Pasaulio banko grupei, susitarė toliau sti-
printi bendradarbiavimą besiformuojančiosiose rin-
kose (įskaitant Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno 
valstybes bei Viduržemio jūros regiono šalis) vykdant 
privačiojo sektoriaus plėtros projektus. Dėl to turėtų 
didėti finansavimo efektyvumas, nes mažėtų besi-
skolinančių bendrovių administracinė našta ir būtų 
sudarytos sąlygos greičiau užpildyti finansinius do-
kumentus. Bendradarbiavimo ir koordinavimo veikla 
apima susitarimų pagal įgaliojimus vykdymą, vertini-
mo ir išsamaus patikrinimo procesus, stebėsenos vi-
zitus ir klientų prašymų nagrinėjimą.

EIB dirba ir su kitomis Europos finansų įstaigomis, rem-
damas užsienyje vykdomus projektus pagal tarpusa-
vio pasitikėjimo iniciatyvą. Įgyvendinant šią iniciatyvą 
viena iš dalyvaujančių įstaigų apsiima atlikti projek-
to vertinimą, kurio rezultatais  gali pasinaudoti kitos 
bendrai finansavimą teikiančios įstaigos, kad projek-
to iniciatoriams nereikėtų rengti tų pačių dokumentų 
ir būtų sumažintos sąnaudos. EIB pradėjo tarpusavio 
pasitikėjimo iniciatyvą su Prancūzijos plėtros agentū-
ra (pranc. Agence Française de Développement) ir Vokie-
tijos valstybiniu banku Kreditanstalt für Wiederaufbau.

42 % visų 2011 m. pasirašytų 
paskolų buvo bendrai 

finansuojamos su kitomis 
tarptautinėmis finansų įstaigomis.



Atsakinga institucija

EIB siekia socialinėje srityje remtis geriausia 
tarptautine patirtimi . Bankas tvirtai laikosi šių savo 
įsipareigojimų:

  į verslo veiklą integruoti aplinkos ir socialinius 
dalykus;

  užtikrinti tinkamą savo valdymą, skaidrumą ir 
atskaitingumą sau pačiam bei savo partneriams;

  tikrinti, ar Banko skolinimo veikla atitinka ES politikos 
tikslus ir ją įvertinti, kad būtų užtikrintas teikiamų 
investicijų tvarumas; 

   skatinti etiškesnes ir tvaresnes investicijas; 

  plėtoti abipusiai naudingus savo ir bendruomenių, 
kuriose jis veikia, ryšius ir

  iki minimumo sumažinti savo paties daromą poveikį 
aplinkai.
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S ocialine atsakomybe dalijasi kiekvienas EIB dar-
buotojas. Banko socialinės atsakomybės strate-
giją nustato vadovybė ir ją įtraukia į savo veiklos 

operacijas. Atsakingai vykdoma verslo veikla stiprina 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategiją 
„Europa 2020 m.“ EIB užtikrina, kad visos jo teikiamos 
investicinės paskolos būtų įvertintos aplinkos, sociali-
nės ir valdymo sričių Banko specialistų, siekiant įsiti-
kinti, kad jos atitinka Banko taikomus standartus. 

EIB mano, kad informacija grįstam dialogui su suin-
teresuotaisiais subjektais svarbu skaidrumas ir in-
formacijos atskleidimas, atsižvelgiant į teisės ak-
tuose nustatytus klientų veiklos konfidencialumo 
reikalavimus.

Socialinės atsakomybės ataskaitos

Atskleisdamas informaciją ir rengdamas socialinės at-
sakomybės ataskaitas EIB taiko šios srities geriausios 
patirties standartus ir remiasi Visuotinės ataskaitų tei-
kimo iniciatyvos gairėmis, skirtomis veiklos rezulta-
tams atskleisti aplinkos, socialinės veiklos ir valdymo 
srityse.

Naftos, dujų ir naudingųjų iškasenų turtingose šalyse 
už ES ribų itin svarbu kovoti su korupcija ir skaidrumo 
trūkumu. Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyva 

Atsakinga institucija

(angl. EITI) buvo parengta siekiant skatinti daug ištek- 
lių turinčias šalis nustatyti patikrintos informacijos 
apie padarytus mokėjimus ir gautas pajamas skelbi-
mo procedūras ir padėti joms tai įgyvendinti. EIB Ga-
vybos pramonės skaidrumo iniciatyvą įgyvendina 
dirbdamas su savo projektų iniciatoriais, t. y. skatin-
damas juos mokėjimų, atliktų vykdant projektus, atas-
kaitoms suteikti daugiau skaidrumo ir nuoseklumo.

Pilietinės visuomenės dialogas  
su EIB Direktorių valdyba

2011 m. spalio mėn. Bankas surengė pirmą semina-
rą su pilietinėmis organizacijomis ir EIB Direktorių 
valdyba. Liuksemburge vykusiame renginyje daly-
vavo 65 atstovai iš 52 organizacijų ir 13 kitų semina-
ro dalyvių. Svarbiausi klausimai – klimato politika, 
skolinimas MVĮ ir besivystančiose šalyse vykdomos 
operacijos. Nevyriausybinių organizacijų atstovai pa-
sidžiaugė EIB pastangomis atsinaujinančiųjų energi-
jos išteklių srityje, tačiau ragino Banką daugiau prisi-
dėti prie ES pastangų kurti ekologiškesnę, tvaresnę 
ekonomiką.

Diskutuojant dėl Banko paskolų teikimo MVĮ per ban-
kus tarpininkus, pagrindinis dėmesys skirtas tam, 
kaip paspartinti pinigų patekimą į tinkamus sektorius 
ir tinkamiems gavėjams.
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Bankas laikomas itin svarbiu plėtros partneriu, nors 
veiklai už ES ribų tenka tik apie 10 % EIB finansavimo. 
Pilietinės visuomenės atstovai pabrėžė, kad Bankas 
turėtų veikti atsižvelgdamas į šalies padėtį ir regio-
nų specifiką, siekti tinkamos skolinimo pusiausvyros 
privačiajame ir viešajame sektoriuose, labiau įsiklau-
syti į vietos gyventojų poreikius ir gerinti gyvenimo 
kokybę.

Nepriklausomas ex-post vertinimas

Veiklos vertinimas yra viena iš keturių Banko Gene-
ralinės inspekcijos nepriklausomos veiklos sričių. Ki-
tos trys sritys – vidaus auditas, sukčiavimų tyrimas ir 
skundų nagrinėjimas.

Atliekamas teminis, sektorinis, regioninis (šalies) pro-
jektų, kurie yra užbaigti ir kuriuos finansuoja Bankas, 
vertinimas. Taip didinamas atskaitingumas, o organi-
zacija skatinama mokytis iš patirties.

2011 m. buvo parengtos dvi vertinimo ataskaitos: dėl 
JEREMIE iniciatyvos, kurią įgyvendinant pagrindinis 
dėmesys skiriamas labai mažoms ir vidutinėms įmo-
nėms, ir dėl skolinimo ekonominei ir socialinei san-
glaudai Prancūzijoje, Portugalijoje ir JK remti. Atas-
kaitos skelbiamos Banko interneto svetainėje.

Veiksminga skundų pateikimo tvarka

EIB skundų nagrinėjimo tvarka – visapusė priemo-
nė, kuria naudodamiesi visuomenės nariai gali spręs-
ti ginčus, jei mano, kad Banko sprendimai jiems ne-
palankūs. Su šia tvarka gali susipažinti kiekvienas 
visuomenės narys. Neradus bendro sutarimo, galima 
kreiptis į Europos ombudsmeną. Tuo EIB skundų pa-
teikimo tvarka išsiskiria iš kitų tarptautinių finansų 
įstaigų.

2011 m. pagal skundų nagrinėjimo tvarką buvo gauti 
54 skundai, iš jų imtasi nagrinėti 46. Daugiausia gau-
ta skundų, susijusių su finansuojamų projektų povei-
kiu aplinkai ir jų socialiniais padariniais (18) bei dėl 
viešųjų pirkimų įgyvendinant projektus (14). Europos 
ombudsmenas priėmė sprendimą dėl trijų skundų 
prieš EIB, kuriuos išnagrinėjęs nusprendė, kad nebu-
vo padaryta administravimo klaidų, ir nepateikė jokių 
kritiškų pastabų.

Mūsų pačių poveikio aplinkai 
mažinimas

Nuo 2007 m. (EIB grupės pradžia) EIB tyrė anglies di-
oksido poveikį, kurį daro jo vykdomos vidaus opera-
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cijos. Pradinis tikslas iki 2020 m. 20 % sumažinti an-
glies dioksido poveikį 2011 m. jau yra pasiektas ir 
netgi 4 % viršytas.

EIB toliau mažina dėl savo vidaus veiklos išsiskirian-
čias anglies dioksido išlakas, tenkančias vienam gy-
ventojui, nors jo verslo veikla 2008–2011 m. laikotar-
piu padidėjo. Veiksmingiau ir efektyviau panaudojant 
biurų erdvę ir tobulinant biurų pastatų valdymą su-
mažėjo išlakos dėl energijos vartojimo.

Judumo išlakos (visų pirma atsiradusios dėl oro ke-
lionių) pradėjo mažėti po buvusio pakilimo, kai dėl 
finansų krizės Bankas 2010–2011 m. papildomai pa-
didino paskolas.

EIB remia pakartotinį atliekų panaudojimą sukuriant 
vertę: vietos valdžios institucijos gauna naudos iš 
75 % Banko komunalinių atliekų, naudojamų energi-
jai išskirti jas deginant, pūdant ar gaminant organi-
nį kurą, kuris priešingu atveju būtų gaunamas iš ne-
atsinaujinančiųjų šaltinių. Vietos valdžios institucijų 
duomenimis, pakartotinis Banko komunalinių atliekų 
panaudojimas sukuriant vertę turi teigiamą poveikį 
mažinant anglies dioksido išlakas.

Mintys iš Valdybos susitikimo su pilietinės 
visuomenės atstovais:

„Jeigu klimato kaitos grėsmė tampa sisteminė, toks 
privalo būti ir atsakas. Mes visi, įskaitant Banką, priva-
lome imtis suderintų veiksmų.“

„EIB negali padaryti visko, bet privalo padaryti viską, 
kas priklauso nuo jo galios.“

„Vykdant kiekvieną operaciją, svarbiausias dėmesys 
privalo būti skiriamas žmonėms.“
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 EIB institutas

Įsteigus naująjį EIB institutą, EIB turės dar dau-
giau galimybių būti socialiai atsakingas bankas. 
Nuo 2012 m. sausio 1 d. EIB institutas veikia 
kaip Banko jau vykdomos ugdymo, socialinės 
ir meno veiklos katalizatorius. Institutas įsteig-
tas kaip EIB grupės dalis, jame dirba nedidelė 
darbuotojų grupė, kurios kasdieniam darbui 
vadovauja dekanas. Stebėtojų tarybai pirmi-
ninkauja EIB pirmininkas.

EIB instituto veikla skatina „Europos visuotinės 
gerovės iniciatyvas“, taip jis remia ES tikslus. 
Partnerių ir „Instituto draugų“ tinklo padeda-
mas, institutas siekia tapti socialinės, kultūrinės, 
ugdymo ir mokslo tiriamosios veiklos, orientuo-
tos į ES valstybių narių ekonominę ir socialinę 
plėtrą, katalizatoriumi. Daugiausia dėmesio jis 
skiria trims svarbiausiems dalykams: žinių, so-
cialinėms ir meno programomis.





J au daugiau kaip 50 metų EIB yra patikimas finan-
sinis partneris įgyvendinant ES tikslus. Kadangi 
Bankas nėra vien pelnui gauti įsteigta organizaci-

ja, patraukliomis sąlygomis pritraukiamomis lėšomis 
daugiausia naudojasi projektų iniciatoriai. Bankas yra 
didžiausias viršvalstybinis emitentas, 2011  m. tarp-
tautinėse kapitalo rinkose pritraukęs 76 mlrd. EUR.

EIB yra atsakingas emitentas, o neramiais laikais – ir 
stabilumo šaltinis. Riziką ribojanti skolinimo politika 
ir protingas rizikos valdymas užtikrina stiprią kapitalo 
bazę ir balansą, todėl ir 2011 m. jam pavyko išlaikyti 
tvirtą finansinę padėtį. 

Patikimas finansinis partneris

2011 m. pabaigoje EIB turto vertė buvo 472 mlrd. EUR, 
o blogų paskolų dalis – beveik nulinė (0,09 %). Gryna-
sis metinis pelnas 2011 m. padidėjo iki 2,3 mlrd. EUR ir 
atspindi rekordinį skolinimo lygį 2009 ir 2010 m., esant 
palyginti nedidelėms administracinėms sąnaudoms. 

EIB yra finansiškai autonomiškas. Jo 232 mlrd. EUR kapi-
talą pasirašė ES valstybės narės – EIB akcininkės. Kiekvie-
nos šalies dalis Banko kapitale apskaičiuojama pagal jos 
ekonominį svorį stojimo į ES metu. EIB kapitalo pakan-
kamumo rodiklis, t. y. Banko kapitalo ir jo turto santykis, 
2011 m. pabaigoje buvo 24,9 %. Tarptautinių atsiskaity-
mų banko Bazelio komiteto nustatytas minimalus kapi-
talo pakankamumo rodiklis bankams yra 8 %.

Didžiausias viršvalstybinis emitentas

EIB yra save finansuojanti organizacija, didžiąją pa-
skoloms skiriamų lėšų dalį pritraukianti tarptautinėse 
kapitalo rinkose. Dėl tvirtos akcininkų paramos, sti-
prios kapitalo bazės, puikios turto kokybės, konser-
vatyvaus rizikos valdymo ir patikimos finansavimo 
strategijos Bankas turi patį aukščiausią kreditingumo 
reitingą AAA, kurį 2011 m. vėl patvirtino trys didžiau-
sios kredito reitingų agentūros. Naudodamasis savo 
finansiniu pajėgumu, Bankas gali leisti emisijas labai 
patraukliomis sąlygomis. 

Ypač sudėtingomis nuolat kintančios 2011 m. rinkos 
sąlygomis tarptautinėse kapitalo rinkose Bankas iš-
platino emisijas už 76 mlrd. EUR, kurių sąnaudų lygis 
ir vidutinis išpirkimo terminas buvo toks pat palan-
kus, kaip ir 2010 m. 

Ir toliau vyravo emisijos trimis pagrindinėmis Ban-
ko valiutomis – eurais (EUR), JAV doleriais (USD) ir 
svarais sterlingų (GBP): 2011  m. jomis išleista be-
veik 88 % Banko emisijų. Eurais denominuotų emisi-
jų apyvarta buvo pati didžiausia – 35 mlrd. EUR, JAV 
doleriais – 33 mlrd. USD, arba 24,0 mlrd. EUR, ir sva-
rais – 6,8 mlrd. GBP, arba 7,9 mlrd. EUR. Bankas leido 
obligacijų emisijas ir kitomis valiutomis – jos sudarė 
9 mlrd. EUR, arba 12 % pritrauktų lėšų. Didžiausią dalį 
sudarė obligacijos Australijos doleriais, taip pat Nor-
vegijos ir Švedijos kronomis.

Kapitalas ir skolinimosi 
rinkose veikla 
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EIB valdymas

EIB valdymo organai

Valdytojų tarybą sudaro visų 27 valstybių narių 
paskirti ministrai, dažniausiai finansų ministrai.  

Ji nustato bendrąsias skolinimo politikos gaires, 
tvirtina metinę finansinę atskaitomybę ir balansą, 
priima sprendimus dėl Banko dalyvavimo finan-
suojant operacijas ES nepriklausančiose valstybėse 
ir dėl kapitalo didinimo. Be to, Valdytojų taryba ski-
ria Direktorių valdybos, Valdymo komiteto ir Audito 

komiteto narius. Valdytojų taryba posėdžiauja vie-
ną kartą per metus.

2011  m. Valdytojų taryba paskyrė Werner Hoyer 
naujuoju EIB pirmininku, kadenciją pradedant nuo 
2012  m. sausio 1 d. Nuo Banko įkūrimo 1958  m. 
Werner Hoyer yra septinatasis EIB pirmininkas. Jis 
pakeičia Philippe Maystadt, buvusį EIB pirmininku 
dvi kadencijas - nuo 2000 iki 2011 m. Prieš tapda-
mas EIB pirmininku Werner Hoyer buvo Vokietijos 
užsienio reikalų ministerijos valstybės ministras, 
atsakingas už Europos politiką, ir Vokietijos Parla-
mento narys.
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Direktorių valdyba turi išimtinę teisę priimti spren-
dimus dėl finansavimo, ypač dėl paskolų ir garanti-
jų suteikimo bei Banko emisijų išleidimo. 

Valdyba rūpinasi tinkamu vadovavimu Bankui ir už-
tikrina, kad Bankas būtų valdomas vadovaujantis 
Sutartimis, Banko statutu ir Valdytojų tarybos pa-
rengtais bendraisiais nurodymais. Direktorių valdy-
bos nariai skiriami penkeriems metams, taip pat gali 
būti skiriami kitai kadencijai, jie atsakingi tik Bankui. 

Direktorių valdybą sudaro 28 direktoriai: po vieną 
pasiūlo kiekviena valstybė narė ir vieną pasiūlo Euro-

pos Komisija. Taip pat yra 18 pakaitinių direktorių, tai 
reiškia, kad kai kurie jų gali atstovauti kelių valstybių 
narių grupei. Be to, siekdama plėsti Direktorių valdy-
bos narių profesines žinias kai kuriose srityse, Valdy-
ba gali pasirinkti balsavimo teisės neturinčių eksper-
tų grupę iš ne daugiau kaip šešių asmenų (trijų narių 
ir trijų pakaitinių), kurie dalyvauja Valdybos posė-
džiuose su patariamojo balso teise. Išskyrus atvejus, 
kai Statute yra nustatyta kitaip, Direktorių valdyba 
sprendimus priima ne mažiau kaip vienu trečdaliu 
balsavimo teisę turinčių narių balsų, atstovaujančių 
ne mažiau kaip 50 % pasirašytojo kapitalo. Direktorių 
valdyba posėdžiauja dešimt kartų per metus.
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Spausdino Imprimerie Jouve spaustuvė ant MagnoSatin popieriaus augaliniais aliejiniais dažais. Pagal Miškų valdymo tarny-
bos taisykles sertifikuoto popieriaus sudėtyje yra 100 % grynojo pluošto, kurio bent 50 % yra iš gerai tvarkomų miškų.

Valdymo komitetas yra Banko nuolatinis kolegialus 
vykdomosios valdžios organas. Jo devyni nariai yra 
pavaldūs pirmininkui ir prižiūrimi Direktorių valdybos.

Valdymo komitetas yra atsakingas už Banko eina-
mąją veiklą, rengia Direktorių valdybos sprendimus 
ir užtikrina šių sprendimų įgyvendinimą. Jo nariai 
skiriami šešeriems metams. Jie gali būti paskirti ir 
kitai kadencijai. Valdymo komitetas posėdžiauja 
kiekvieną savaitę, posėdžiams pirmininkauja Di-
rektorių valdybos pirmininkas. Banko statute nu-
statyta, kad Banko pirmininkas yra ir Direktorių val-
dybos pirmininkas. Keturios didžiausios akcininkės 
– Prancūzija, Vokietija, Italija ir Jungtinė Karalystė – 
Valdymo komitete yra atstovaujamos visą laiką. 

Audito komitetas yra nepriklausomas organas, at-
siskaitantis tiesiogiai Valdytojų tarybai. Jis atlieka 
Banko finansinės atskaitomybės auditą ir tikrina, 
ar jo veikla atitinka geriausios bankų veiklos pavyz-
džius. Jį sudaro šeši nariai, skiriami vienai šešerių 
metų kadencijai.

Kiekvienais metais Audito komitetas įvertina, ar 
Banko operacijos buvo tinkamai vykdomos ir ar de-
ramai tvarkomi apskaitos dokumentai. Direktorių 
valdybai tvirtinant finansinę atskaitomybę, Audito 
komitetas teikia ataskaitą apie atliktą auditą. Audi-
to komiteto parengta praėjusių metų darbo atas-
kaita teikiama Valdytojų tarybai kartu su Direktorių 
valdybos metine ataskaita.
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