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Ruotsalaisen korkeateknologian 
teollisuuskonserni Sandvikin tutkimus- ja 
tuotekehitystoiminta vahvistaa Euroopan 

asemaa teollisuusteknologiajohtajana. 
EIP tukee innovaatiotoimintaa Euroopan 

kestävän kasvun ja kilpailukyvyn  
ajurina. Vuonna  2012 pankki investoi  
tietotalouteen noin 9 miljardia euroa.
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EIP:n lainananto oli yhteensä 52 mrd. euroa kasvu- ja 
työllistämismahdollisuuksien hyväksi EU:ssa ja maailmalla

400 hanketta rahoitettu yli 60 maassa

Innovaatiorahoitus noin 
9 mrd. euroa

Yhteensä  
15 mrd. euroa 

rahoitusta talous- ja 
finanssikriisistä pahiten 

kärsiville EU:n alueille

200 000 pientä ja keskisuurta 
yritystä sai EIP-ryhmän 
rahoitusta kaikkiaan  
13 mrd. euroa
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10 miljardin euron pääoman korotus hyväksytty; korotuksen 
ansiosta lainanannon määrää voidaan lisätä 60 miljardilla eurolla 

EU:hun kohdistuville hankkeille  
vuosina 2013-2015

Ilmastotoimien rahoitus:  
13 mrd. euroa

Lainananto Eurooppaa 
yhdistäviin liikenne- ja 
energiaverkkoihin oli lähes  
7 mrd. euroa
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joilla rahoituksen saanti on ollut ongelmallisinta ja joil-
la EIP:n rahoitusta voidaan hyödyntää täydentävän ra-
hoituksen hankkimiseen pk-yrityksille yksityiseltä sek-
torilta vauhdittamaan kasvua ja luomaan työpaikkoja. 
Yhdistäessämme EIP:n rahoituksen ja EU:n budjetista 
saatavat rahoitusvarat voimme saavuttaa vieläkin te-
hokkaampia tuloksia.

EIP on vastannut ja tulee jatkossakin vastaamaan nii-
den alueiden erityistarpeisiin, joita talouskriisi on kos-
kettanut pahiten. Monissa tapauksissa me olemme ai-
noa rahoittaja, joka voi toimia merkittävässä määrin 
tässä roolissa.

Vuonna 2012 toteutimme sovitun toimintasuunnitel-
man tavoitteet ja rahoitimme noin 400 hanketta yli 
60:ssa eri maassa yhteensä 52 miljardilla eurolla. Kos-
ka pyrkimyksenämme on tehdä jatkuvasti ‘enemmän 
ja paremmin’ Euroopan kestävän kasvun ja työllisyyden 
tukemisessa, kiinnitämme jatkossa entistäkin enem-
män huomiota rahoittamiemme hankkeiden laatuun. 
Siksi olemme ottaneet käyttöön uusia, entistä tehok-
kaampia mittaristoja, joiden avulla voimme saada sy-
vällistä tietoa rahoittamiemme hankkeiden tuloksista. 

Tarjoamamme neuvonta, joka auttaa Euroopan uni-
onin jäsenvaltioita valmistelemaan ja toteuttamaan 

E uroopan unioni elää nyt vaikeassa taloudellises-
sa tilanteessa ja alati kasvavassa työttömyydessä. 
Tällä on dramaattisia vaikutuksia yhteiskuntaan 

yleensä ja erityisesti nuorille. On selvää, että nykyiset 
poikkeukselliset olot edellyttävät poikkeuksellisia toi-
menpiteitä ja vaativat EU:lta johdonmukaisia toimia krii- 
sin voittamiseksi. 

EIP on Euroopan unionin oma pankki, joten sillä on kes-
keinen rooli pyrittäessä turvaamaan investointeja EU-
maiden kasvua ja työllisyyttä tukeviin hankkeisiin. Siksi 
olen erityisen ylpeä siitä, että ensimmäisenä vuotena-
ni EIP:n pääjohtajana, osakkaamme, Euroopan unionin 
jäsenvaltiot, tekivät historiallisen päätöksen Euroopan 
investointipankin maksetun pääoman korottamisesta 
lähes kaksinkertaiseksi yhteensä 10 miljardilla eurolla. 
Olemme nyt valmiita kasvattamaan luotonantoa noin 
200 miljardiin euroon seuraavien kolmen vuoden aika-
na vuoteen 2015 asti.

Me olemme sopineet EU:n jäsenvaltioiden kanssa, että 
keskeisiä panostusalueitamme unionin rahoitustoi-
minnassa ovat innovointi ja osaaminen, pk-yritysten 
lainoittaminen, resurssien tehokkaampi käyttö – puh-
das energia mukaan lukien – sekä strateginen infra-
struktuuri. Tässä päätavoitteenamme on tehtävämme 
mukaisesti kestävän kasvun tavoite. Nämä ovat aloja, 

Pääjohtajan
alkusanat
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Pääjohtajan
alkusanat

taloudellisesti elinkelpoisia investointihankkeita, on 
osoittautunut keskeiseksi välineeksi parantamaan 
hankkeiden mahdollisuuksia tulla hyväksytyksi EIP:n ra-
hoitukseen tai EU:n rakennerahastojen rahaan.

EIP:n rahoitusta täydentävät Euroopan investointira-
haston (EIR) tarjoamat erityiset instrumentit, joiden 
kautta voidaan antaa pk-yrityksiä ja start-up-yrityksiä 
hyödyttävää riskirahoitusta sekä mikrorahoitusta. Eri-
tyisesti on pyritty lisäämään yhteisiä toimia, joihin sisäl-
tyy EIR:n takausten ja EIP:n lainojen yhdistäminen.

EU:n ulkopuolisessa toiminnassa me jatkoimme 
hankkeiden rahoittamista noin 7,4 miljardilla eurol-
la tukemaan Euroopan unionin ulkopoliittisia tavoit-
teita. Liittymistä valmistelevat maat ja EU:n itäiset 
ja eteläiset naapurimaat ovat edelleenkin toimin-
tamme avainalueita. Mutta EIP myös harjoittaa EU:n 
rahoitustoimintaa maailmalla, mikä antaa meille 
osaltamme mahdollisuuden muokata 2000-luvun 
globalisaatioprosessia.

AAA-luottoluokituksemme heijastaa taloudellista 
vahvuuttamme. Vuonna 2012 me pystyimme kerää-
mään lainarahaa kansainvälisiltä pääomamarkkinoil-
ta yhteensä 71 miljardia euroa. Tämä on meille tärkeä 
kannustin, koska se on rahaa, joka saadaan reaalitalo-

utta hyödyttävään käyttöön. Lisäksi se on selvä luot-
tamuksen osoitus EIP:tä ja yleisesti koko "EU-brändiä" 
kohtaan.

Euroopan unionin pankkina me fokusoimme toi-
mintaamme vuonna 2013 suhdannevaihteluihin näh-
den vastasyklisesti ja olemme jatkuvasti vakaa ja 
luotettava yhteistyökumppani elinkelpoisissa hank-
keissa koko unionin alueella ja maailmalla. Rahoittamil-
lamme hankkeilla voidaan aidosti vaikuttaa ihmisten 
elämään – tapahtui se sitten turvaamalla työpaikat 
sadoissa tuhansissa pienyrityksissä, varmistamalla 
tärkeiden kasvua vauhdittavien infrahankkeiden käyn-
nistyminen talouskriisistä eniten kärsivillä alueilla, tai 
vaikkapa turvaamalla tuen jatkuminen huippuinno- 
voinnille ja puhtaalle energialle. Näin voimme var-
mistaa Euroopan kilpailukyvyn globaaleilla markkinoil-
la myös tulevaisuudessa.

EIP on Euroopan unionin oma 
pankki, joten sillä on keskeinen 
rooli pyrittäessä turvaamaan 
investointeja EU-maiden kasvua ja 
työllisyyttä tukeviin hankkeisiin.

Werner Hoyer
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E IP:n rooli pitkäaikaisten investointien tukijana ja 
kasvun edistäjänä niin Euroopassa kuin sen ul-
kopuolella on entistäkin tärkeämpi nykyisessä 

haasteellisessa taloustilanteessa. Pankki hyödyntää ra-
hoitus- ja teknistä asiantuntemustaan rahoituksen hel-
pottamiseen siellä missä tukea tarvitaan - erityisesti 
taloudeltaan muita heikommilla EU:n alueilla ja reuna-
valtioissa.  Lisäksi EIP vauhdittaa yksityisiä ja julkisia in-
vestointeja takaamalla hankkeen laadun ja houkuttele-
malla mukaan muita rahoittajia. Näin varmistetaan, että 
rahoitusta on saatavilla tärkeimmille kasvun mahdollis-
tajille, kuten osaamisen kehittämiseen ja innovointiin, 
yhteiskunnan kannalta keskeisiin infrastruktuureihin, pk-
yrityksille ja ilmastopoliittisille hankkeille.

Euroopan  
kasvupotentiaalin 
valjastajana

EIP siirsi rahoitusta hyödyttämään 
reaalitaloutta allekirjoittamalla 

52 miljardin euron 
rahoitussopimukset vuonna 2012. 

Rahoitus kohdistettiin ennen 
kaikkea hankkeille, joilla on suurin 
vaikutus kasvuun ja työllisyyteen. 
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Euroopan  
kasvupotentiaalin valjastajana

EU:n pankkina EIP vauhdittaa kasvun 
käynnistymistä ja edistää työllisyyttä Euroopassa. 

Me teemme yhä enemmän ja paremmin Euroopan 
talouden nostamiseksi takaisin kasvu-uralle.

Pääoman korotuksella lisää lainoja EU:lle

EIP:llä on ollut näkyvä rooli Euroopan talouden elvytys-
suunnitelmassa jo vuodesta 2008 asti. Pankin lainanan-
to on näinä vuosina ollut poikkeuksellisen voimakasta. 
Vuonna 2012 on kuitenkin palattu suunnitellusti alem-
malle luotonannon tasolle turvaamaan pankin taloudel-
linen vahvuus ja siten mahdollisuudet lainata rahoitus-
markkinoilta edullisin ehdoin. 

Vuonna 2012 EIP:n osakkaat (EU:n 27 jäsenvaltiota) so-
pivat pankin pääoman korottamisesta 10 miljardilla eu-
rolla. Näin jäsenvaltioille varmistettiin jopa 60 miljardin 
euron lisärahoitus hyödyttämään reaalitaloutta vuosina 
2013−2015. Pääomankorotuksen ansiosta EIP voi kasvat-
taa tukeaan niille aloille, joilla rahoituksen saanti on ollut 
vaikeaa. Pankki pyrkii edelleen myös yhdistämään omia 
lainojaan EU:n rahoitusvaroihin parantamaan rahoituk-
sen tehokkuutta ja saadakseen aikaan mahdollisimman 
suuren vaikutuksen kasvuun ja työllisyyteen.

Innovaatiot  
ja osaaminen

  Resurssitehokkuus

Pk-yritysten  
rahoituksen  

saatavuus

Strateginen  
infrastruktuuri

Edistetään  
TKI-toimintaa  

ja koulutusaloja

Parannetaan
työllisyysmahdollisuuksia

Vahvistetaan
sisämarkkinoita ja
edistetään koheesiota

Jatketaan
ilmastotoimien 
toimeenpanoa
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Innovaatioiden vauhdittaminen

Tutkimus, kehitys ja innovointi (TKI) on keskeistä Eu-
roopan kilpailukyvyn parantamisessa. EIP osallistuu 
TKI-investointien rahoitukseen sekä korkeakouluissa 
että yksityissektorilla ja tukee myös osaamisen siirtoa 
näiden välillä. 

Vuonna 2012 EIP käynnisti tuotetarjontansa uudel-
leenarvioinnin, jonka tavoitteena on kasvattaa tukea 
TKI-investointeihin. Markkina- ja sektoritutkimuksen 
avulla kehitetään uusia rahoitustuotteita, joiden avul-
la puututaan markkinoiden ja rakenteiden mahdol-
liseen tehottomuuteen siten, että innovatiiviset ide-
at voidaan muuntaa konkreettisiksi liiketoiminnan 
mahdollisuuksiksi. 

Investoinnit innovaatioihin 
ovat ensiarvoisen tärkeitä, 

koska tämän sektorin rahoitus 
on erityisen altis leikkauksille 

tiukan talouden aikoina.  
Vuonna 2012 EIP tuki 

innovaatioita ja osaamisen 
kehittämistä EU:ssa yhteensä 

noin 9 miljardilla eurolla.

Vauhtia
Euroopan innovaatioille  
älykkään kasvun tueksi

EIP investoi uraauurtavaan tutkimukseen, 
josta esimerkkinä on Euroopan ydinfysiikan 
tutkimusjärjestö CERNin hallinnoima Large 

Hadron Collider -hiukkaskiihdytin Genevessä. 
Hiukkaskiihdyttimen rakentamista tuettiin 
300 miljoonan euron lainalla, joka osaltaan 
mahdollisti vuoden 2012 läpimurtolöydön.
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Euroopan  
kasvupotentiaalin valjastajana

Digitaalitaloudessa pitkäaikaisen  
kasvun avain

Internet-pohjainen tieto- ja viestintätekniikka on mer-
kittävä kasvun vauhdittaja. Laajakaistaverkkojen odo-
tetaan luovan EU:ssa vuosien 2006 ja 2015 välillä ar-
violta 2,1 miljoonaa uutta työpaikkaa. Investointeja 
televiestinnän infrastruktuuriin tarvitaan Euroopan 
kasvavien tiedonsiirtotarpeiden tueksi, ja ne ovatkin 
yksi Euroopan digitaalistrategian päätavoitteista. Sen 
vuoksi huippunopea internet, mobiiliverkot ja pilvi-
palvelut ovat myös pankille tärkeitä prioriteettialuei-
ta. Vuonna 2012 EIP myönsi innovaatiorahoituksensa 
puitteissa tieto- ja viestintätekniikan investointeihin 
1,5 miljardin euron lainat.

Kohteena suuren lisäarvon investoinnit

Keskeiset teknologiahankkeet, joihin liittyy tavallista 
suurempi riski ja jotka tuottavat paljon lisäarvoa, ovat 
EIP:n ja EIR:n investointien ydinaluetta - eikä vähiten 
siksi, että talouskriisi on vähentänyt yksityisten pää-
omarahastojen halukkuutta riskinottoon innovatiivi-
sissa alkuvaiheen yrityksissä. Vuonna 2012 pk-yritys-
ten innovatiiviseen rahoitukseen keskittyvä Euroopan 
investointirahasto (EIR) perusti uuden riskejä jakavan 

ja siirtävän rahoitusinstrumentin (Risk Sharing Instru-
ment, RSI). Sen tarkoituksena on kannustaa pankkeja 
myöntämään lainoja ja leasing-järjestelyjä tutkimus-, 
kehitys- ja innovaatiohankkeita toteuttaville pk-yrityk-
sille. Tähän mennessä rahoitusvälineestä on allekirjoi-
tettu seitsemän sopimusta, joiden rahoitussumma on 
yhteensä 345 miljoonaa euroa.

Älykästä kasvua

Innovointi vaatii taitoa, ja korkeatasoinen koulutus 
onkin olennainen osa 2000-luvun johtavien talouksi-
en toimintaa. Vuonna 2012 EIP tuki koulutusta ja osaa-
misen kehittämistä 1,5 miljardin euron lainoin.

EIP:n keskeisenä panostusalueena ovat investoinnit, 
jotka parantavat koulutuksen laatua sekä edistävät 
eurooppalaisen korkeakoulualueen ja tutkimusalu-
een kilpailuasemaa. Yleisenä tavoitteena on kehittää 
Euroopan korkeakoulujen ja tieteellisen tutkimuksen 
resurssien yhtenäisyyttä, yhteensopivuutta ja kes-
kinäistä vertailtavuutta. Pankki tukee investointeja 
kouluihin ja yliopistoihin, korkeakoulutuksen laatua 
ja kilpailukykyä parantavia uudistuksia sekä teknolo-
giansiirtohankkeita, jotka edistävät innovointia raken-
tamalla sillan akateemisen tutkimuksen ja liiketoimin-
nan välille.

Internet-pohjainen tieto- 
ja viestintätekniikka on 

merkittävä kasvun vauhdittaja. 
Laajakaistaverkkojen odotetaan 

luovan EU:ssa vuosien 2006 ja 
2015 välillä arviolta 2,1 miljoonaa 

uutta työpaikkaa. Vuonna 2012 EIP 
myönsi tieto- ja viestintätekniikan 

investointeihin yhteensä  
1,5 miljardin euron lainat.
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E IP on luonnollinen valinta laajamittaisten liiken-
neverkkoinvestointien rahoittajaksi niiden koon ja 
pitkäkestoisen vaikutuksen vuoksi. Kansallisille ja 

alueellisille julkisen sektorin rahoittajille nämä hankkeet 
voivat olla haasteellisia rahoitettavia. Pankki keskittyy 
koko yhteiskunnalle suurta lisäarvoa tuottaviin hank-
keisiin, samalla kun sen asiantuntemus houkuttelee mu-
kaan muita rahoittajia.

Vuonna 2012 EIP tuki 30 laajaa infrastruktuurihanketta, 
jotka liittävät kymmenen maata Euroopan laajuiseen 
liikenneverkkoon (TEN-T). Euroopan laajuiset liiken-
neyhteydet lisäävät liiketoimintamahdollisuuksia niin 
EU:n sisällä kuin sen ulkopuolella vauhdittaen siten ta-
louskasvua. Liikenneala on myös merkittävä työllistäjä, 
ja sen osuus on yksi kahdestakymmenestä työpaikasta 
Euroopassa.

Yhtenäistä
Eurooppaa rakentamassa

Toimivat liikenneyhteydet ovat 
elintärkeitä Euroopan yritysten 
kilpailukyvyn säilyttämiselle ja 

parantamiselle. Samalla ne 
luovat työpaikkoja miljoonille 

eurooppalaisille. Vuonna 2012 
EIP lainasi EU:n suuriin 

liikenneverkkohankkeisiin 
yhteensä 6 miljardia euroa.

Maasvlakte 2 -rantavallin sulkeminen 
vuonna 2012 toi Rotterdamin sataman 

laajennustyön askelen lähemmäs 
valmistumista. Tätä historiallista 

infrastruktuurihanketta tuettiin 900 
miljoonan euron EIP-lainalla.
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Euroopan  
kasvupotentiaalin valjastajana

EIP rahoittaa Bretagnen 
suurnopeusjunahanketta 
yhteensä 850 miljoonalla 

eurolla.  Maaseutualueiden 
tukeminen ja yhteyksien 

edistäminen Euroopan 
laajuisiin verkkoihin 

ovat pankin keskeisiä 
tavoitteita.

EIP myöntää rahoitusta kaikkiin liikennemuotoihin sekä 
lisäksi logistiikkaan ja älyliikenteen järjestelmiin. Tulok-
sena on konkreettisia etuja kaikille yrityksille ja kansa-
laisille, jotka hyötyvät entistä tehokkaammasta ja kestä-
vämmästä liikennejärjestelmästä. 

Project Bond -lainat koekäytössä

Vuonna 2012 EIP ja Euroopan komissio käynnistivät ko-
keiluvaiheen joukkolainaohjelmassa, jonka tavoitteena 
on tukea keskeisten infrastruktuurihankkeiden rahoitus-
ta houkuttelemalla mukaan institutionaalisia sijoittajia, 
kuten eläkerahastoja ja vakuutusyhtiöitä.

Project bond -rahoitusmekanismin tarkoituksena on antaa 
hankeyhtiöille itselleen mahdollisuus laskea liikkeeseen in-
vestointiluokan joukkovelkakirjoja. Ohjelmassa käytetään 
Euroopan komission ja EIP:n riskinjakomekanismia seni-
or-lainojen luottokelpoisuuden vahvistamiseksi riittävälle 
tasolle institutionaalisia sijoittajia varten. Näin EU:n bud-
jettivarat saadaan entistä tehokkaampaan käyttöön, ja laa-
dukkaat hankkeet voidaan toteuttaa nopeammin. 

Pilottihankkeessa liikenteen, energian ja viestinnän inf-
rastruktuuri-investoinneille myönnetään EU:n budjetis-
ta 230 miljoonan euron takaukset, joiden avulla pyritään 
lisäksi hankkimaan moninkertainen summa pääoma-
markkinasijoituksina. EIP hallinnoi vuosien 2012−2013 
kokeiluvaihetta ennen ohjelman suunniteltua käynnistä-
mistä vuonna 2014. 

Rahoituksen aukkoja voidaan paikata myös yhteistyöjär-
jestelyin, joissa yhdistyy julkinen ja yksityinen rahoitus. 
Vaikka julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeiden 
(PPP) määrä on talouskriisin aikana vähentynyt, niillä 
on edelleen tärkeä merkitys erityisesti liikenteen inves-
toinneissa. EIP:llä on tältä alalta merkittävää kokemusta 
ja asiantuntemusta. Lisäksi sillä on tärkeä rooli julkisen 
ja yksityisen sektorin yhteistyön eurooppalaisessa osaa-
miskeskuksessa (European PPP Expertise Centre, EPEC). 
EPEC on EIP:n, Euroopan komission sekä 35 EU:n jäsen-
valtion ja jäsenehdokasmaan yhteinen verkosto, joka 
tukee jäseniään jakamalla PPP-hankkeisiin liittyvää ko-
kemusta, tietoa ja parhaita käytäntöjä. Vuonna 2012 
verkosto antoi ohjeita ja neuvoja mm. laajakaistan saa-
tavuudesta, julkisten rakennusten energiatehokkuu-
desta ja PPP-hankkeiden rahoittamisesta ”project bond” 
-hankejoukkovelkakirjoilla.

Tuen ja käytännön ohjeistuksen lisääminen viranomai-
sille PPP-ratkaisujen kehittämisessä, suunnittelussa ja 
toteutuksessa oli keskeinen suositus myös Brysseliin 
sijoittuneen ajatushautomo EPC:n (European Policy 
Centre) vuoden 2012 raportissa, jonka laadinnassa hyö-
dynnettiin EIP:n ja muiden alan toimijoiden asiantunte-
musta. Raportissa korostettiin EU:n poliittisten päättäji-
en määrätietoista toimintaa tiennäyttäjinä, jotta project 
bond -rahoitusmekanismista tulisi kestävä osa Euroo-
pan infrastruktuuritarpeiden rahoitusvalikoimaa. Rapor-
tin mukaan Euroopan julkisten ja yksityisten investoin-
tien yhteiskäytön maksimoinnissa on voitettavana vielä 
monia esteitä.  
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EIP:n rahoitus Euroopan 
energiasektorille tukee kestävän, 

kilpailukykyisen ja varman 
energiahuoltojärjestelmän 
rakentamista, joka täyttää 

yhteiskunnan taloudelliset, 
sosiaaliset ja ympäristötarpeet. 
Vuonna 2012 EIP myönsi EU:n 

energiahankkeisiin  
4,5 miljardin euron lainat.

Energiaa
talouskasvuun

E IP:llä on tärkeä rooli energiainfrastruktuurien rahoi-
tuksessa, ja se on yksi suurimmista luotonantajista 
Euroopan sähkönsiirtoverkkojen investoinneille. 

Pankin rahoituksen painopistealueita ovat energiayhtey- 
det, älykkäät sähköverkot ja kestävä energiantuotanto. 

Euroopan energiahuoltovarmuuden 
turvaaminen

Investoinnit kantaverkkojen perusparannuksiin ja uu-
sien energianhuoltojärjestelmien rakentamiseen ovat 
omiaan vahvistamaan sisämarkkinoita. Älykkäitä verk-
koja ja energian varastointia tukemalla edistetään myös 
uusiutuvan sähkön hyödyntämistä. Viime vuonna ener-
gianjakeluverkkoja, mm. yleisiä sähköverkkoja ja maa-
kaasun siirtoinfrastruktuuria, rahoitettiin yli 3,7 miljardil-
la eurolla.
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Kohti kestävää energiantuotantoa

Valtaosa energiantuotannon luotonannosta kohdistui 
uusiutuvaan energiaan. Vuonna 2012 pankin tuki uusiu-
tuville energialähteille nousi yli 2 miljardiin euroon, kun 
taas maakaasun tuotantoa rahoitettiin alle 0,4 miljardilla. 
Sähkön tuottamiseen hiilen tai öljyn avulla ei myönnetty 
lainoja. 

EIP on vähentänyt rahoitusta hiilivetyjen tuotantosek-
torilta, jonka osuus on vuodesta 2005 lukien ollut alle 1 
prosenttia pankin energia-alan lainoista. Öljynjalostus-
alan rahoitus keskittyy energiatehokkuuden hankkeil-
le ja  laitosten muutoshankkeille. Tuotantokapasiteetin 
laajennukseen liittyvät hankkeet on suljettu pois rahoi-
tuksen piiristä. Lisäksi pankin rahoitusta voivat saada 
ainoastaan sellaiset kivihiili- tai ruskohiilivoimalat, joil-
la korvataan vanhoja laitoksia; jotka käyttävät parasta 

Irlannin ja Ison-Britannian välinen voimalinja ”East-West 
Interconnector” avattiin käyttöön vuonna 2012 ensimmäisenä 

EIP:n tukemana, Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaan 
kuuluvana energiahankkeena.

saatavilla olevaa tekniikkaa; jotka on rakennettu ns. cap-
ture ready -periaatteella, eli niihin on asennettu hiilen 
talteenottojärjestelmä; ja jotka mahdollistavat voiman-
tuotannossa hiili-intensiteetin vähentämisen vähintään 
20 prosentilla.

Kyselytutkimus EIP:n luotonannosta 
energiasektorilla

Lokakuussa 2012 EIP järjesti julkisen mielipidekyselyn 
energia-alan luotonannossa noudattamistaan periaat-
teista. Kysely suunnattiin sidosryhmille, energia-alan 
asiantuntijoille ja suurelle yleisölle, minkä lisäksi aiheesta 
pidettiin kuulemistilaisuus joulukuussa Brysselissä. EIP:n 
luotonanto pohjautuu EU:n politiikan tavoitteisiin, ja se 
pyrkii toiminnassaan tasapainoon energian huoltovar-
muuden, kilpailukyvyn ja ilmastotoimien välillä. Pankin 
uudistettu energiasektorin lainapolitiikka on tarkoitus 
ottaa käyttöön vuonna 2013. 

Britannian rannikolla sijaitseva maailman suurin tuulipuisto 
tuottaa sähköä 320 000 kotiin. EIP osallistui Walneyn 

avomerituulipuiston siirtoyhteyden rahoitukseen osana 
tukeaan uusiutuvan energian liittämiselle sähköverkkoon.
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Pk-yritykset ovat Euroopan 
talouden selkäranka. Niillä on 

merkittävä vaikutus EU-alueen 
työllisyyteen, talouskehitykseen ja 

sosiaaliseen yhtenäisyyteen. 
Vuonna 2012 EIP-ryhmä rahoitti 

EU:n pk-yrityksiä ja mid-cap-
yrityksiä yli 13 miljardilla eurolla.

Urheiluvälineistä ja rinkeleistä 
LVI-materiaaleihin ja kuntien 

jäteastioihin, pienyritykset 
ovat avainasemassa Euroopan 

työpaikkojen turvaamisessa 
ja uusien luomisessa. 

Vuonna 2012 EIP-ryhmä 
tuki noin 200 000 pk- ja 

mid-cap-yritystä.

P k-yritysten rahoituksen saatavuuden paranta-
minen on yksi EIP-ryhmän tärkeimpiä toimia. 
Pk-yritysten osuus kaikista EU:n yrityksistä on 

99  prosenttia, ja ne tarjoavat kaksi kolmasosaa yksi-
tyisen sektorin työpaikoista. Monilla näistä yrityksis-
tä on vaikeuksia saada rahoitusta riittävän edullisin 
ehdoin. EIP-ryhmä edistää pk-yritysten rahoitusta yh-
teistyössä monien eri rahoitusvälittäjien kanssa, joihin 
kuuluu paikallispankkeja, rahastoja, leasing-yhtiöitä ja 
pienrahoituslaitoksia.

EIP avaa rahoitusmahdollisuuksia 
pk-yrityksille

Vuonna 2012 pankki allekirjoitti rahoitusvälittäjien kans-
sa 10,5 miljardin euron lainasopimukset pienten ja kes-
kisuurten yritysten hyväksi. Välittäjät lainaavat varat 
edelleen pk-yrityksille siten, että välittäjä lisää vastaavan 
rahoitusosuuden omista rahoitusvaroistaan.

Viime vuosina EIP on pyrkinyt parantamaan pk-yritysten 
luotonsaantimahdollisuuksia lisäämällä joustavuutta, yk-
sinkertaistamalla menettelyjä ja vaatimalla välittäjäpan-
keilta entistä suurempaa avoimuutta. Lisäksi se kehittää 
uusia rakenteita, joiden kautta voidaan antaa lisärahoitus-
ta pk-yrityksille erityisissä likviditeettivaikeuksissa oleviin 
maihin, muun muassa Kreikkaan. Siellä otettiin vuonna 
2012 käyttöön erityinen pk-yritysten takausrahasto osana 
maan tukitoimenpiteitä.

Kädenojennus mid-cap-yrityksille

Vuonna 2012 EIP käynnisti kahden vuoden kokeilujak-
son jälkeen välittäjäpankkien kautta toteutettavan lai-
najärjestelynsä mid-cap-yrityksille. Nämä ovat yrityksiä, 
jotka työllistävät yli 250 mutta alle 3 000 henkilöä. Tähän 
mennessä EU-alueella on allekirjoitettu mid-cap-lainaso-
pimuksia jo noin 1,8 miljardin euron arvosta.

Tukea
pienille ja keskisuurille yrityksille
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EIR tukee pien- ja 
mikroyritysten kasvua, oli kyse 

sitten bio- ja lasertekniikasta 
tai käsin tehdyistä tuotteista. 

Vuonna 2012 se vauhditti 
yrittäjyyttä ja innovointia 

saamalla käyttöön yhteensä 
12,3 miljardia euroa 

sitomalla itse rahoitukseen 
2,6 miljardia euroa.

Euroopan investointirahastolta 
kohdennettua tukea

EIR helpottaa Euroopan mikro- ja pienyritysten sekä 
keskisuurten yritysten rahoituksen saantia kantamalla 
osan pk-yritysten toimintaan liittyvistä riskeistä. Se tu-
kee alku- ja kehitysvaiheen yrityksiä kohdennetuin ra-
hoitustuottein, jotka ulottuvat pääomasijoituksista ta-
kauksiin ja mikrorahoitukseen. Yksi EIR:n tavoitteista on 
houkutella lisärahoitusta muilta markkinoiden toimi-
joilta yrittäjyyden ja innovaatioiden vauhdittamiseen. 
Vuonna 2012 se sai käyttöön yhteensä 12,3 miljardia 
euroa sitomalla itse rahoitukseen 2,6 miljardia euroa. 

Vuonna 2012 EIR myönsi 1,4 miljardia euroa riskirahoi-
tusta kasvu- ja riskipääomarahastoille, mikä parantaa 
niiden mahdollisuuksia tehdä sijoituksia pk-yrityksiin. 
Tähän kuului yhteistyötä uusien kumppanien kanssa 
European Angels Fund -sijoitusrahastossa, uusien ra-
hastojen rahastojen perustamista ja edellytysten luo-
mista yhteistyölle yrityssijoittajien kanssa. 

Vuoden aikana rahasto antoi takauksina 500 miljoonaa 
euroa ja toiset 500 miljoonaa lisävakuusjärjestelyillä 
(credit enhancement). EIR:n rahoitusvälittäjille myöntä-
mät takaukset edistävät lainojen ja leasing-järjestely-
jen saantia pk-yrityksille riskejä jakavien rahoitusinstru-
menttien avulla kahdessa EU-ohjelmassa, jotka ovat  
Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma (CIP) ja JE-
REMIE (Euroopan yhteiset resurssit mikro- ja pienyritys-
ten sekä keskisuurten yritysten tukemiseksi).

EIP:n ja Euroopan komission yhdessä rahoittama ja 
EIR:n hallinnoima Progress-mikrorahoitusjärjestely (Eu-
ropean Progress Microfinance Facility, EPMF) auttaa 
mikroyrityksiä ja yksityishenkilöitä, joilla on usein hei-
kot mahdollisuudet saada rahoitusta tavanomaisilta 
luottomarkkinoilta. Koska yhdeksän pk-yritystä kym-
menestä on alle 10 työntekijän mikroyrityksiä, järjestely 
tukee itsenäistä ammatinharjoittamista ja itsensä työl-
listämistä. Vuonna 2012 tämän ohjelman perusteella 
tehdyt EIR:n kokonaissitoumukset nousivat yli 100 mil-
joonaan euroon, vakiinnuttaen asemansa EU:n mer-
kittävimpänä mikrorahoittajana. Lisäksi rahasto tarjosi 
edelleen teknistä apua ja rahoitustukea JASMINE-oh-
jelmasta (yhteinen toimi Euroopan mikrorahoituslaitos-
ten tukemiseksi).

EIP:n, jäsenvaltioiden ja kansallisten liikepankkien 
kumppanuus (partnering) on keskeinen osa EIR:n stra-
tegista kehittämistä ja alueellisen toiminnan painopis-
te. Vuonna 2012 EIR käynnisti neljä uutta aloitetta, joi-
den investointikapasiteetti on yhteensä 420 miljoonaa 
euroa.

JEREMIE-ohjelma tukee talouskehitystä niillä Euroo-
pan alueilla, joilla pk-yritysten on erityisen vaikea saa-
da rahoitusta. Kansalliset ja alueelliset viranomaiset 
voivat tämän mekanismin kautta hyödyntää Euroopan 
aluekehitysrahaston varoja. Vuonna 2012 EIR hallinnoi 
14 holding-rahastoa kymmenessä Euroopan maassa, ja 
sen hallinnoitavana oli yhteensä yli 1,25 miljardin eu-
ron varat.
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Luotonanto taloudellisesti heikommille alueille vahvistaa koko 
unionin sosiaalista ja taloudellista rakennetta. Pankki auttaa 

maksimoimaan julkisten varojen käytön puutteiden 
korjaamiseen niukkoina aikoina. Vuonna 2012 EIP lainasi yli 15 

miljardia euroa hankkeisiin, jotka vauhdittavat kasvua EU:n 
taloudellisesti heikommin kehittyneillä alueilla.
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EIP on varannut vähintään 20 miljardia euroa 
yhteensä 30 miljardin euron suuruiseen Keski- ja 

Kaakkois-Euroopan talouden elpymistä ja kasvua 
tukevaan yhteiseen toimintasuunnitelmaan. 

Tällä alueella pankin tavoitteina ovat erityisesti 
pienyritykset, uusiutuva energia, energiatehokkuus, 

innovointi ja lähentymistavoitteeseen  
liittyvät hankkeet.

T alouskriisi on vaikuttanut erityisen voimakkaas-
ti muita heikommassa asemassa oleviin EU:n alu-
eisiin, mikä on kasvattanut alueiden välisiä eroja. 

EIP auttaa niitä palaamaan kestävän kasvun tielle. Tä-
hän tarkoitukseen käytetään pankin EU-lainoista lähes 
kolmannes, painopisteen ollessa yritysten houkuttele-
miseen ja työpaikkojen luomiseen tarvittavan perus-
infrastruktuurin rahoituksessa. Tämä merkitsee ennen 
kaikkea kaupunkiympäristön parantamiseen tähtääviä 
hankkeita, syrjäisten alueiden yhdentymisen edistämis-
tä rakentamalla Euroopan laajuisia verkkoja, pk-yritys-
ten rahoitusta sekä innovoinnin ja osaamisen tukemista.

Nostetta talousvaikeuksissa oleville alueille

Aluepolitiikka ilmentää EU:n solidaarisuutta muita hei-
kommassa asemassa olevia alueitaan kohtaan. Sen tar-
koituksena on vähentää Euroopan eri alueiden välisiä 
merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja maantieteellises-
tä sijainnista johtuvia eroja. Politiikan painopisteet ja 
kohdealueet määrittelee Euroopan komissio. 

Komissiolla on käytettävissään aluepolitiikan toteutta-
miseen vuosina 2007−2013 lähes 350 miljardia euroa,  
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pääasiassa tukirahoituksena rakennerahastojen ja ko-
heesiorahaston kautta. Rahoitus kohdistuu talouskas-
vun ja työllisyyden edistämiseen esimerkiksi paranta-
malla syrjäisten alueiden liikenneyhteyksiä, tukemalla 
alikehittyneiden alueiden pk-yrityksiä, investoimalla 
puhtaampaan ympäristöön sekä kehittämällä koulu-
tusta ja osaamista.

Euroopan unionin pankkina EIP:n lainat täydentävät 
Euroopan komission investointirahoitusta eri alueilla. 
Yksikään EU-alue ei ole jäänyt ilman EIP:n lainoja.

Räätälöityjä tuotteita rakennerahastojen 
käyttöön

Puitelainoilla rahoitetaan monipuolisia investointioh-
jelmia yhdellä tai useammalla toimialalla. Useimmiten 
niiden toteuttajana on julkisen sektorin viranomainen 
joko kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla, 
ja ohjelma kestää useita vuosia. Puitelainoja käytetään 
ennen kaikkea infrastruktuurihankkeisiin uusiutuvan 
energian ja energiatehokkuuden sekä liikenteen ja kau-

punkialueiden kehittämisen aloilla. Vuonna 2012 EIP:n 
kaikkiaan noin 3,7 miljardin euron puitelainoilla tuet-
tiin tärkeitä investointeja eri puolilla unionia.

Euroopan rakennerahastojen päämääränä on vähentää 
alueellisia eroja tulotasossa, varallisuudessa ja mahdol-
lisuuksissa. Niistä kuitenkin myönnetään tukea vain, jos 
paikalliset viranomaiset voivat sitoa tarkoitukseen en-
sin omia varojaan. Tiukan talouden aikoina joillakin vi-
ranomaisilla on ollut vaikea rahoittaa osuuttaan, mikä 
viivyttää kasvua edistäviä investointeja. 

Rakenneohjelmaluotosta, joka on erityinen puite-
lainatyyppi, on tullut talouskriisin aikana tärkeä ra-
hoitusväline. EIP:n rakenneohjelmaluotot auttavat 
korjaamaan varojen puutetta rahoittamalla osan kan-
sallisten budjettien rahoitusosuudesta investointiin 
monissa merkittävissä hankkeissa, joita tuetaan EU:n 
rakennerahastoista. Valtion omalle rahoitusosuu-
delle myönnettävällä ennakkorahoituksella on kes-
keinen merkitys investointivirtojen vakauttamisessa 
sekä kasvun ja työllisyyden turvaamisessa. Tätä kaut-
ta pankki auttaa kohdealueita myös hyödyntämään 
käytettävissä olevia EU:n rahoitusvaroja. Vuonna 2012  

Varsovan työmatkalaiset saavat nauttia 
EIP:n tuella hankittujen uusien junien 

paremmasta matkustusmukavuudesta 
ja tehokkuudesta. Pankki tukee Puolassa 

liikkuvan kaluston uusimista ja siihen 
liittyviä infrastruktuureja.
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rakenneohjelmaluottoina myönnettiin noin 2,1 miljar-
dia euroa. Tämä rahoitus mahdollisti tärkeiden inves-
tointien jatkumisen esimerkiksi Kyproksella, Portugalis-
sa, Unkarissa ja Sloveniassa 

Poikkeuksellisiin olosuhteisiin 
sopeutuminen

Talouskriisistä pahimmin kärsineille alueille myönne-
tyt lainat ovat auttaneet turvaamaan julkisten inves-
tointien jatkumisen. EIP:llä on tärkeä rooli rahoituksen 
saatavuuden parantamisessa, likviditeettipulan helpot-
tamisessa turvaamaan rahaa luotonantoon ja rakenne-
uudistuksiin liittyvässä neuvonnassa.

Kreikassa lainojen ulosmaksut eli reaalitaloudelle an-
nettu rahoitus nousi katsausvuonna yli 900 miljoonaan 
euroon. Kreikassa EIP keskittyy erityisesti talouden ja 
yhteiskunnan infrastruktuureihin sekä pienyrityksiin. 
Vuonna 2012 energia- ja koulutushankkeisiin ja pk-yri-
tyksille annettiin 705 miljoonan euron lainat. Lisäksi 
perustettiin ja otettiin käyttöön erityinen pk-yritysten 

takausrahasto osana EIP-ryhmän toimia rahoituksen 
vapauttamiseksi ja paikallisten pienyritysten rahoituk-
sen saannin helpottamiseksi. Takausrahasto on Krei-
kan valtion, Euroopan komission ja EIP:n yhteinen aloi-
te, jonka perustamiseen käytettiin 500 miljoonaa euroa 
Kreikan käyttämättä jääneistä rakennerahastojen tuis-
ta. Rahasto takaa EIP:n välittäjäpankkien kautta myön-
tämiä lainoja 1 miljardiin euroon asti. Pienyritykset ovat 
myös tärkeitä Kreikan viennin vauhdittajia. Vientivetoi-
sen talouden elpymisen tukemiseksi EIP on perustanut 
uusia pk-yrityksille suunnattuja ulkomaankaupan ra-
hoitustuotteita yhteensä 500 miljoonan euron arvosta.

Portugaliin rahoitusta myönnettiin vuonna 2012 noin 
740 miljoonaa euroa, ja lisäksi EIP allekirjoitti lainaso-
pimuksia yli 870 miljoonasta eurosta. Muiden kansal-
listen ja EU-investointien mukaan saamiseen käytettiin 
innovatiivisia menetelmiä. Pankin erityistoimin käyn-
nistettiin enintään 2,8 miljardin euron lainat kattava 
valtiontakaussalkku, joka mahdollistaa jatkossa 1 mil-
jardin euron lisärahoituksen uusille operaatioille.

Irlannille myönnetty kokonaisrahoitus vuonna 2012 oli 
yhteensä yli 530 miljoonaa euroa. Pankki tuki erityisesti  

Talouskriisistä 
pahimmin kärsineille 

alueille myönnetyt 
lainat ovat auttaneet 

turvaamaan 
julkisten 

investointien 
jatkumisen.
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uusiutuvaa energiaa, vesihuollon infrastruktuureja, 
koulutushankkeita ja pienyrityksiä. Allekirjoitettuja lai-
nasopimuksia kertyi yli 500 miljoonaa euroa.

Tukea heikommin kehittyneille alueille

Rahoituksen lisäksi EIP tarjoaa uusille jäsenvaltioille 
myös teknistä apua, jotta ne voivat hyödyntää EU:n ra-
kenne- ja koheesiorahastoista saatavaa tukea mahdol-
lisimman tehokkaasti. Pankki on yhdessä Euroopan ko-
mission kanssa kehittänyt useita instrumentteja, joissa 
EIP:n rahoitus sekoittuu EU:n budjettivaroista myön-
nettävään tukeen.

Yksi esimerkki näistä ohjelmista on JASPERS – Euroopan 
alueiden hankkeille annettava yhteinen apu. Ohjelmaa 
hallinnoi EIP. Muita rahoittajia ja yhteistyökumppaneita 

ovat Euroopan komissio, Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankki sekä saksalainen kehityspankki KfW Ban-
kengruppe. Ohjelmasta annetaan EU:n rakennerahasto-
jen kohdemaille teknistä apua sellaisten laajamittaisten 
hankkeiden laadun parantamiseen, joihin haetaan EU:n 
rakenne- ja koheesiorahastojen tukea. JASPERS-ohjel-
man käynnistysvuodesta 2006 alkaen siitä on hyväksyt-
ty tuettavaksi 12 eri maassa yhteensä 226 hanketta, jois-
sa on tehty lähes 39 miljardin euron investoinnit – niistä 
yli 10 miljardia pelkästään vuonna 2012.

Rajat ylittävää alueellista yhteistyötä

Jotkut alueiden ongelmista voidaan parhaiten ratkaista 
yhteistyöllä lähialueiden kesken. Tätä komissio kutsuu 
Euroopan alueelliseksi yhteistyöksi. Myös EU:n raken-
nerahastot kannustavat alueita tiiviiseen yhteistyöhön 

Keski- ja Kaakkois-Euroopan 
yhteinen kasvusuunnitelma
EIP:llä on keskeinen rooli kansainvälisten rahoituslaitosten 
yhteisessä toimintasuunnitelmassa, joka edistää 
kasvua Keski- ja Kaakkois-Euroopassa suorana 
vastineena muun Euroopan taloustaantuman edelleen 
jatkuvalle vaikutukselle. Suunnitelman toteutuksen 
käynnistyessä vuonna 2012 pankki sitoutui käyttämään 
vähintään 20 miljardia euroa tähän 30 miljardin euron 
toimintasuunnitelmaan, joka on kehitetty yhdessä 
Maailmanpankkiryhmän ja Euroopan jälleenrakennus- 
ja kehityspankin (EBRD) kanssa. 

Suunnitelman tuki kohdistuu EU:n tärkeimmille 
tavoitealoille, kuten pk-yrityksiin, uusiutuvaan 
energiaan, energiatehokkuuteen, innovointiin ja 
lähentymistavoitteeseen. Keskeisenä päämääränä on EU-
tukien tehokas käyttö, yksityisen ja julkisen rahoituksen 
edistäminen ja EIP:n kohdennettu neuvonta Albaniassa, 
Bosnia ja Hertsegovinassa, Bulgariassa, Entisessä 
Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa, Kosovossa, 
Kroatiassa, Latviassa, Liettuassa, Montenegrossa, 
Puolassa, Romaniassa, Serbiassa, Slovakiassa, Sloveniassa 
Tšekin tasavallassa, Unkarissa ja Virossa, joihin kaikkiin 
talouskriisi on vaikuttanut voimakkaasti.
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yhteisen edun mukaisissa asioissa. Samoin EIP tukee 
alueellisia hankkeita, joihin osallistuu sekä EU:n jäsen-
valtioita että kumppanimaita. 

Itämeren alueella EIP tukee hankkeita, jotka ulottuvat 
Latvian, Liettuan, Puolan, Ruotsin, Suomen, viiden Sak-
san osavaltion (Berliini, Brandenburg, Hampuri, Meck-
lenburg-Vorpommern ja Schleswig-Holstein), Tanskan, 
Viron, Islannin, Norjan ja Venäjän alueille. Strategisena 
tavoitteena täällä on: Itämeri kestävän ympäristöpo-
litiikan alueena; Itämeri taloudellisesti menestyvänä 
alueena; Itämeri kiinnostavana ja hyvien yhteyksien va-
rassa toimivana alueena; sekä Itämeri turvallisena alu-
eena. Vuonna 2012 pankki tuki näitä tavoitteita noin 64 
rahoitusoperaatiolla, joiden puitteissa Itämeren alueel-
le myönnettiin yhteensä 7,7 miljardin euron lainat.

Tonavan alueen strategiaan kuuluu yhteisiä tavoitteita 
tukevia investointeja Bulgariassa, Itävallassa, Romani-

assa, Saksassa (Baden-Württemberg ja Baijeri), Slova-
kiassa, Sloveniassa, Tšekin tasavallassa, Unkarissa sekä 
Bosnia ja Hertsegovinassa, Kroatiassa, Montenegrossa, 
Serbiassa ja lisäksi Moldovassa ja Ukrainassa. Vuonna 
2012 pankki tuki Tonavan alueella noin 83 hanketta yh-
teensä 7,5 miljardilla eurolla.

  JASPERS – Neuvontaa uusien EU-jäsenmaiden 
infrastruktuurihankkeisiin

  Joint Assistance to Support Projects in European 
Regions, Euroopan alueiden hankkeille 
annettava yhteinen apu (EIP, Euroopan komissio, 
Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki, 
KfW-pankkiryhmä)

   JESSICA – Tukea kaupunkien kehittämiseen
  Joint European Support for Sustainable 

Investment in City Areas, Euroopan yhteinen tuki 
kaupunkialueiden kestäviä investointeja varten 
(EIP, Euroopan komissio ja Euroopan neuvoston 
kehityspankki)

   JEREMIE – Joustavaa rahoitusta pk-yrityksille
  Joint European Resources for Micro to Medium 

Enterprises Initiative, Euroopan yhteiset resurssit 
mikro- ja pienyritysten sekä keskisuurten 
yritysten tukemiseksi (EIR ja Euroopan komissio)

   JASMINE – Räätälöityä neuvontaa 
mikrorahoituslaitoksille 
Joint Action to Support Microfinance 
Institutions in Europe, yhteinen toimi Euroopan 
mikrorahoituslaitosten tukemiseksi (EIR ja 
Euroopan komissio)
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Ympäristön 
suojeleminen –  
Ilmastotoimien rahoitus

Ilmastotoimien rahoittajana EIP kuuluu suurimpien joukkoon. 
Pelkästään vuonna 2012 ilmastotoimien rahoitus oli yli 13 miljardia 

euroa. EIP tukee EU:n vähähiilisen ja ilmastonmuutokseen sopeutuvan 
kasvun tavoitetta sekä unionissa että sen ulkopuolella. Innovatiivisen 

puhtaan teknologian johtavana rahoittajana EIP on sitoutunut 
vauhdittamaan alan investointeja.
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rahoittamien hankkeiden hiilijalanjälkeä kaikilla sekto-
reilla paremman kuvan saamiseksi niiden vaikutuksista 
päästöihin ja päästövähennyksiin. Kokeiluhanke saa-
tiin pääosin valmiiksi vuonna 2012, minkä perusteel-
la voitiin analysoida taas kerran vuoden päästötiedot. 
Arviossa oli mukana 71 hanketta, jotka vastasivat yh-
teensä 55 miljardin euron kokonaisinvestointeja, joista 
EIP:n rahoituksen osuus oli 21 prosenttia. Näistä EIP:n 
investoinneista odotetaan aiheutuvan vuosittain arvi-
olta 7,5 miljoonan CO2-ekvivalenttitonnin päästöt. Ko-
konaispäästövähennykset EIP:n investoinneista ovat ar-
vion mukaan yhteensä 2,1 miljoonaa hiilidioksiditonnia 
vuodessa.

Raha käyttöön päästöjen  
vähentämiseksi

EIP:n rahoitus uusiutuvan energian ja energiatehokkuu-
den lisäämiseen edistää suoraan kasvihuonekaasupääs-
töjen vähentämistä. Näiden tavoitteiden rahoitustuki oli 
4,4 miljardia euroa vuonna 2012.

EIP on johtava tuulivoiman rahoittaja EU:ssa. Onsho-
re- ja offshore-tuulivoimapuistojen rahoitusta on viime 
vuosina erityisesti lisätty. EIP rahoitti pelkästään vuon-
na 2012 kymmentä tuulipuistohanketta 1,4 miljardin 
euron lainoilla. Nämä hankkeet edellyttävät lähtökoh-
taisesti suuria, pitkäaikaisia ja teknisesti vaativia inves-
tointeja. Siksi EIP on alalla luonteva yhteistyökumppa-
ni niin rahoituksen kuin teknisen asiantuntemuksensa 
suhteen. EIP rahoittaa vastaavista syistä myös aurinko-
energiahankkeita, joihin sisältyy sekä keskittävää au-
rinkovoimaa (CSP) että valosähköistä (PV) tuotantoa. 
Vuonna 2012 allekirjoitettiin yhdeksän aurinkoenergiaa 
koskevaa hankesopimusta, joita rahoitetaan kaikkiaan 
425 miljoonan lainoilla. Jokaisen hankkeen myötä tek-
nologia muuttuu ja kehittyy entistä tehokkaammaksi ja 
innovatiivisemmaksi.

Energiatehokkuusnäkökohdat otetaan nykyisin huo-
mioon kaikissa pankin hankkeissa. Lisähyötyä haetaan 
vielä energiatehokkuuteen erikseen kohdennetuista 
hankkeista. EIP:n energiatehokkuusrahoitus kattaa sekä 
energian tarjontapuolen, kuten esimerkiksi sähkön ja 
lämmön yhteistuotannon ja kaukolämmön tuotannon, 
että kysyntäpuolen, pääasiassa julkisten ja yksityisten ra-
kennusten eristyksen parantamisen.

E IP tukee määrätietoisesti EU:n tavoitetta tehdä uni-
onin taloudesta huomattavasti nykyistä ilmastoys-
tävällisempi vuoteen 2050 mennessä toteuttamal-

la nykyiset vuodelle 2020 sovitut tavoitteet ja ylittämällä 
ne. Vuoden 2020 tavoitteena on vähentää kasvihuone-
kaasujen päästöjä 20 prosentilla, lisätä uusiutuvien ener-
gialähteiden osuus keskimäärin 20 prosenttiin EU:n 
loppukulutuksesta ja vähentää energiankulutusta 20 
prosentilla. Vähähiilisen talouden rakentaminen on sel-
keästi yksi aikamme kriittisimpiä globaaleja haasteita. 

Vähähiilisen yhteiskunnan luominen synnyttää uusia tek-
nologioita ja uusia vihreitä työpaikkoja. Euroopan ko-
mission laskujen mukaan vihreään talouteen siirtyminen 
luo 1,5  miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. 
Tähän liittyy myös monenlaisia muita etuja: se vähen-
tää EU-maiden riippuvuutta tuontienergiasta, pienentää 
energialaskua, vähentää ilman epäpuhtauksia ja tehostaa 
liikkumisen palveluita. Siirtymisellä entistä resurssitehok-
kaampaan ja älykkäämpään talouteen on Euroopan kilpai-
lukyvyn säilyttämisen kannalta aivan olennainen merkitys.

Ilmastonmuutos vaatii myös yhteiskuntien sopeutumis-
ta muutokseen. EIP:n neuvonnalla ja rahoituksella hank-
keille, joilla edistetään kykyä sietää ilmasto- ja sääolo-
suhteiden mahdollisesti aiheuttamia häiriötä, on tärkeä 
merkitys hankkeiden pitkän aikavälin kestävyydelle.

EIP:n taloudellinen tuki innovatiivisille ilmastoteoille 
kanavoidaan pääasiassa lainoina seuraavanlaisille sek-
toreille: uusiutuva energia, energiatehokkuus, kestä-
vä liikenne, vesihuolto, tulvien hallinta ja metsätalous. 
Ilmastonäkökohdat otetaan huomioon kaikessa pan-
kin toiminnassa esimerkiksi edistämällä parhaan saata-
villa olevan tekniikan käyttöä. Innovatiivisia rahoitus- 
instrumentteja, joiden avulla voidaan ottaa suurempi 
taloudellinen riski, on myös kehitetty. Näitä kehittämis-
hankkeita toteutetaan usein yhteistyössä Euroopan ko-
mission, mutta myös kansainvälisten organisaatioiden 
kanssa. Esimerkkinä voidaan mainita vuonna 2012 Yh-
distyneiden kansakuntien kanssa käynnistetty Sustai-
nable Energy for All -aloite, jonka tavoitteena on turvata 
kestävä energiansaanti kaikille ihmisille. 

Oma hiilijalanjälki mahdollisimman pieneksi

EIP on toteuttanut kolmen vuoden aikana vuodes-
ta 2009 lähtien pilottiohjelmaa, jossa mitataan pankin 
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Ilmastonmuutoksen kestävä infrastruktuuri

Varautuminen ennakolta ilmastonmuutoksen vaikutuk-
siin on tehokkaampaa ja halvempaa kuin viime hetken 
hätätoimenpiteet. Nämä ns. sään- ja ilmastonkestävyy-
den näkökohdat on sisällytetty kaikkiin EIP:n hankkei-
siin. Sään- ja ilmastonkestävyyttä parantavia ja vaihtele-
viin sääolosuhteisiin sopeutumista edistäviä hankkeita 
rahoitettiin vuonna 2012 kaikkiaan lähes 1 miljardin eu-
ron lainoilla.

Monet pankin metsäalan hankkeista ovat sopeutumis-
toimia. Metsät esimerkiksi suojelevat maaperää eroosiol-
ta ja säätelevät tulvia, puhumattakaan niiden tärkeästä 
tehtävästä luonnon biologisen monimuotoisuuden yllä-
pitämisen, maaperän viljavuuden sekä valuma-alueiden 
hoidon ja käytön kannalta. Metsät ovat lisäksi tärkeitä 
hiilinieluja, jotka säätelevät maapallon ilmastoa. EIP toi-
mii suurimmaksi osaksi EU-maissa, mutta myös kehit-
tyvien talouksien maissa, ja toiminta tapahtuu tiiviissä 
yhteistyössä Euroopan komission ja muiden kansainvä-
listen rahoituslaitosten kanssa.

Äärimmäisten sääilmiöiden yleistymisellä on vakavia vai-
kutuksia makean veden saatavuuteen ja laatuun, koska 
ne aiheuttavat veteen liittyviä luonnonkatastrofeja ku-
ten kuivuutta ja tulvia. EIP on vesihuollon alalla maailman 
suurin lainarahoittaja. Ilmastonmuutokseen sopeutumi-
sen ohella toinen tärkeä tavoite on integroitu vesivaro-
jen hallinta. Esimerkiksi käy Etelä-Afrikka, missä EIP tuki 
Durbanin kaupungin ja pohjoisrannikon vesijärjestelmää 
kolmella lainalla. Näillä lainoilla tuetaan padon ja veden-
siirtojärjestelmän rakentamista sekä vedenjakelun var-
mistamista, jotta alueella asuvien 5,5 miljoonan ihmisen 
vedentarve voidaan turvata vuoteen 2025 mennessä.

EIP:n taloudellinen tuki 
innovatiivisille ilmastoteoille 

kanavoidaan pääasiassa 
lainoina seuraavanlaisille 

sektoreille: uusiutuva energia; 
energiatehokkuus; kestävä 

liikenne; vesihuolto; tulvien 
hallinta; metsätalous.
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Erityisrahastot ja -ohjelmat
EIP:llä on erityinen velvollisuus helpottaa ilmastonmuutokseen 
liittyvien hankkeiden rahoittamista nykyisen tiukan 
säästöpolitiikan aikana. Ilmastoinvestointien vauhdittajana 
pankki toimii yhdessä sekä julkisten että yksityisten tahojen 
kanssa useissa aloitteissa käynnistämään rahoitusta. Se on 
myös kehittänyt uusiutuvan energian ja energiatehokkuutta 
lisäävien hankkeiden tueksi pääomasijoitus- ja hiilirahastoja. 
Pankki tekee yhteistyötä hankkeiden toteuttajien kanssa 
jo varhaisessa vaiheessa antaen teknistä apua hankkeiden 
suunnitteluun. Samanaikaisesti se osallistuu energia-
alaan ja ilmastonmuutokseen liittyviin useisiin muihin 
hankkeisiin. Näitä ovat:

  Euroopan energia-, ilmastonmuutos- ja infrastruktuu-
rirahasto (ns. Margerite-rahasto; 2020 European Fund 
for Energy, Climate Change and Infrastructure). Rahaston 
tarkoituksena on vauhdittaa EU:n politiikkatavoitteiden 
mukaisia infrastruktuuri-investointeja, jotka liittyvät 
ilmastonmuutoksen torjuntaan, energiavarmuuden 
turvaamiseen ja Euroopan laajuisiin verkkoihin. 

  Vihreän kasvun rahasto (Green for Growth Fund) tarjoaa 
rahoitusta, johon sisältyvät lainat, pääomarahoitus ja 
tekninen apu, Kaakkois-Euroopan energiatehokkuutta 
parantaville ja uusiutuvien energianlähteiden käyttöä 
lisääville hankkeille.

  Sustainable Energy for All -aloite pyrkii takaamaan 
kaikille pääsyn moderneihin energiapalveluihin sekä 
kaksinkertaistamaan energiatehokkuuden kehityksen 
tahdin ja uusiutuvan energian osuuden kaikista 
energianlähteistä vuoteen 2030 mennessä.

  NER300 on maailman suurin rahoitusohjelma hiilen 
talteenoton ja varastoinnin demonstraatiohankkeita ja 
innovatiivista uusiutuvan energian teknologiaa varten.

  Althelia Climate Fund -ilmastorahasto on vuonna 2012 
esitetty uraauurtava ehdotus kestävän maankäytön ja 
luonnontilaisten metsien säilyttämisen tukemisesta.  

  Ilmastojoukkovelkakirjalainat (Climate Awareness 
Bonds) ovat EIP:n joukkovelkakirjoja, joilla hankitaan 
rahoitusta uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden 
lainoihin. EIP on vuodesta 2007 alkaen tehnyt ilmas-
tojoukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuja 1,7 miljardin 
euron edestä. Pelkästään vuonna 2012 näillä velkakir-
joilla kerättiin rahoitusta 350 miljoonan euron verran.
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Kaupunkien muuntaminen 
vihreämmiksi kohti kestävää 

yhteiskuntaa ja ekologista 
kaupunkielämää on EIP:n toiminnan 

painopisteitä kaupunkialueilla. 
Ympäristöystävällinen julkinen 

liikenne on elintärkeää kaupunkien 
ekologisen kestävyyden kannalta. 

Vuonna 2012 EIP:n lainat kaupunkien 
kestävään kehitykseen olivat  

yhteensä yli 8 miljardia euroa.

EIP panostaa ennen kaikkea ekologisesti 
kestävän kaupunkirakenteen 

muotoutumiseen. Esimerkiksi käy EIP:n 
tuki Montpellier’n raitiotielle, joka laajeni 

kahdesta linjasta neljään vuonna 2012.

K aupunkialueilla asuu nyt 75 prosenttia eurooppalai-
sista, ja niillä syntyy suunnilleen 85 prosenttia EU:n 
bruttokansantuotteesta. Metropolialueet ovat tär-

keitä innovaatioiden ja talouskasvun vetureita ja niihin 
ovat keskittyneet useimmat työpaikat, yritykset ja korkea-
asteen oppilaitokset. Kaupunkeihin liittyy kuitenkin myös 
suuria ongelmia yhteiskunnallisen koheesion ja ympäris-
tön kestävyyden kannalta.  Euroopan kaupungeissa ku-
lutetaan 80 prosenttia kaikesta maanosamme energias-

Kohti
vihreämpiä kaupunkeja

ta ja tuotetaan 80 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä. 
Tämä tarkoittaa sitä, että kaupunkien on myös kyettävä 
vastaamaan nykypäivän tärkeimpiin haasteisiin, kuten 
ympäristön pilaantumiseen ja jatkuviin päästöihin, sekä 
varmistamaan, että infrastruktuurin suunnittelu ja raken-
taminen pysyvät mukana kaupunkien kehittämisessä.

Kaupunkikestävyyttä muotoilemassa

EIP:n luotonanto kaupunkialueille keskittyy infrastruk-
tuurien uudistamiseen ja kaupunkialueiden elvyttämis-
hankkeisiin, jotka edistävät kestävien yhteisöjen muo-
toutumista. Tähän sisältyy erityisesti huono-osaisimpien 
asuinalueiden kehittäminen. Pankin tavoitteena on te-
hostaa niukan rakennusmaan hyödyntämistä, tukea 
kunnallisia investointeja rakennusten sekä laitteiden ja 
teknisten varusteiden parantamiseksi ja lisäksi suojella 
kulttuuriperintöä. Kaupunkien kehitys- ja uudistushank-
keita sekä terveydenhuollon hankkeita rahoitettiin noin 
2,4 miljardilla eurolla vuonna 2012.

Euroopan paikallinen energiatukiväline ELENA (Euro-
pean Local Energy Assistance) on EIP:n ja Euroopan ko-
mission yhteinen rahoitusohjelma, joka auttaa paikallisia  
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JESSICA-ohjelma kaupungeissa
Joint European Support for Sustainable Investment in City 
Areas (JESSICA) eli Euroopan yhteinen tuki kaupunkialueiden 
kestäviä investointeja varten on Euroopan komission, EIP:n 
ja Euroopan neuvoston kehityspankin yhteinen ohjelma. 
Se auttaa kanavoimaan EU:n rakennerahastojen tukea ja 
mahdollistaa tukien käytön kaupunkien tuloja tuottaviin 
hankkeisiin ns. kaupunkialueiden kehitysrahastojen 
(Urban Development Funds) kautta. EIP neuvoo varojen 
optimaalisessa käytössä sekä antaa ohjeita ja tukea 
rahastojen hallinnassa. Vuoden 2012 loppuun mennessä 
oli teetetty 75 JESSICA-ohjelman arviointitutkimusta ja 
allekirjoitettu sopimukset 18 holding-rahastosta, joiden 
rahoitussumma on yhteensä 1,7 miljardia euroa ja jotka 
kattavat 54 eri aluetta. Kaupunkialueiden kehitysrahastojen 
lukumäärä nousi vuoden 2012 lopussa 37:ään ja niiden 
kokonaisvolyymi asettui 1,4 miljardin euron tasolle.

ja alueellisia viranomaisia energiatehokkuutta ja uu-
siutuvan energian käyttöä lisäävien hankkeiden val-
mistelussa niin, että suunnitelmille on helpompi saada 
ulkopuolista rahoitusta. ELENA kattaa osan investointi-
ohjelman valmisteluun, toteutukseen ja rahoitukseen 
tarvittavan teknisen tuen kustannuksista. ELENA-ohjel-
maan osallistujille annetut teknisen avun sitoumukset 
olivat 12 miljoonaa euroa vuonna 2012, mikä nostaa 
ELENA:n kokonaissitoumukset 37 miljoonaan euroon. 

Kestävä liikenne

EIP:n tuki kestävälle liikenteelle vaihtelee julkisen liiken-
teen infrastruktuurien rakentamisesta, laajentamisesta 
ja kunnostamisesta, kevyen liikenteen väylien kehittä-
misen kautta mm. pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden tar-
peisiin aina sähköisiin ajoneuvoihin. Pankki edistää myös 
puhtaampien ja turvallisempien ajoneuvojen suunnitte-
lua rahoittamalla tutkimus- ja kehitystyötä, joka tähtää 
energiatehokkaiden ja vähäpäästöisten ratkaisujen löy-
tämiseen. Pankin tukemat hankkeet parantavat ilman 
laatua, vähentävät meluhaittoja ja parantavat liikenne-
turvallisuutta. Ne myös parantavat energiatehokkuutta 
ja vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä.

Pariisi otti ensimmäisenä kaupunkina 
Euroopassa käyttöön kattavan sähköautojen 

vuokrausjärjestelmän, joka on vapaasti 
kenen tahansa käytettävissä. EIP rahoittaa 

75 miljoonan euron lainoilla Ranskan 
pääkaupungin siirtymistä kohti vihreämpää 

kaupunkielämää.

Viiden viime vuoden aikana EIP 
on ollut mukana rahoittamassa:

32 metrohanketta 
4 kaupunkirautatiehanketta 
48 raitiotiehanketta

48 rautatiehanketta 
27 suurnopeusrautatiehanketta. 

Euroopan unionissa noin 
25 miljoonaa ihmistä 
käyttää EIP:n rahoittamaa 
julkista liikennettä päivittäin.
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EIP:n toiminta eri puolilla maailmaa 
tukee EU:n ulkopolitiikan tavoitteita. 

Rahoittamillaan hankkeilla pankki 
edistää kasvua ja työpaikkojen 
syntymistä myös EU:n rajojen 

ulkopuolella. EIP on Euroopan 
unionin oma pankki, joten se on 

Euroopan komissiolle ja Euroopan 
ulkosuhdehallinnolle luonteva 
yhteistyökumppani Euroopan 

unionin keskeisiä tavoitteita 
edistävien hankkeiden rahoituksessa 

unionin ulkopuolella. Vuonna 2012 
EIP:n luotonanto maailmalla oli noin 

7,4 miljardia euroa.

EIP viettää vuonna 2013 
Saharan eteläpuolisen 

Afrikan toimintansa 
50-vuotisjuhlavuotta.

7,4 mrd. e

Luotonanto EU:n 
ulkopuolelle alueittain

	 Laajentumisprosessissa mukana olevat maat
	 Välimeren maat
	 Itäiset naapurimaat
	 Afrikan, Karibianmeren ja Tyynenmeren maat
	 Aasia
	 Latinalainen Amerikka
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E U:n ulkopuolelle suuntautuva EIP:n rahoitus toteu-
tetaan suurelta osin EU:n budjettitakauksella neu-
voston hyväksymien lainavaltuuksien puitteissa. 

Valtuuksissa myös määrätään rahoitustoimien tavoitteet 
eri puolille maailmaa: liittymistä valmisteleville maille, 
EU:n eteläisille ja itäisille naapurimaille, Aasian ja Latina-
laisen Amerikan kumppanuusmaille sekä Etelä-Afrikalle. 
EIP:n näille maille kohdistetut lainavaltuudet ovat voi-
massa vuoteen 2013. Takaus antaa EIP:lle mahdollisuu-
den myöntää lainoja rahoituskaudella 2007–2013 yh-
teensä enimmillään 29 miljardia euroa. Tämä sisältää 
ilmastotoimille erikseen varatun 2 miljardin euron ra-
hoituksen sekä avunannon eteläisen Välimeren maille, 
jotka omaehtoisesti ovat alkaneet toteuttaa poliittisia 
uudistuksia arabikevään johdosta. Lainamandaatit seu-
raavalle rahoituskaudelle (2014–2020) tulevat Euroopan 
komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston käsitte-
lyyn vuonna 2013. EU:n budjettitakauksen ansiosta EIP 
voi hyödyntää EU:n varoja kustannustehokkaasti ja jous-
tavasti eri tarpeet huomioiden ja lisätä EU:n ulkopoliittis-
ta vaikuttavuutta.

Pankki tukee näillä alueilla hankkeita, jotka vauhdittavat 
kasvua ja luovat uusia työpaikkoja. Tätä varten myönne-
tään rahoitusta ja teknistä apua yksityissektorin kehittä-
miseen, sosiaalisten ja taloudellisten rakenteiden paran-
tamiseen sekä ilmastolähtöisiin hankkeisiin.

Valtuudet, joilla EIP voi lainoittaa Afrikan, Karibian ja Tyy-
nenmeren maita (AKT) sekä Merentakaisia maita ja alu-
eita, kuuluvat Cotonoun sopimuksen piiriin. Cotonoun 
sopimuksella vahvistetaan EU:n ja kohdealueiden kump-
panimaiden väliset suhteet. Kumppanuussopimusta tar-
kistettiin viimeksi vuonna 2010. Tämän järjestelmän no-

Kestävää  
kasvua yli unionin rajojen

jalla myönnettävä rahoitus saadaan EU:n jäsenvaltioiden 
talousarvioista Euroopan kehitysrahaston kautta, sekä 
EIP:n omista rahoitusvaroista.

Koska EIP on unionin pankki, se on Euroopan komissiol-
le ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle luonteva kumppa-
ni EU:n politiikan tavoitteiden toteuttamista edistävässä 
hankerahoituksessa unionin ulkopuolella. Pankin rahoit-
tamilla hankkeilla syntyy konkreettisia tuloksia, ja niillä 
on suuri vaikutus ihmisten arjen toimintaan.

Rahoitusta ja asiantuntemusta EU:n jäseniksi 
pyrkiville

Liittymistä valmistelevien maiden lainoittaminen on tär-
keä väline, jolla voidaan auttaa maita ottamaan uusia 
askeleita jäsenyyspyrkimysten tiellä. Euroopan unionin 
laajentuminen edellyttää investointeja, jotta nämä maat 
voivat mukautua eurooppalaiseen talous- ja yhteiskun-
tamalliin ja Euroopan unionin normeihin. Euroopan uni-
onin jäsenyyttä hakevien maiden lainat olivat vuonna 
2012 yhteensä 3,1 miljardia euroa. Heinäkuussa 2013 
unionin jäseneksi liittyvälle Kroatialle myönnetyt lainat 
nousivat 300 miljoonaan euroon. 

Vuonna 2012 Länsi-Balkanin investointikehys (WBIF) 
laajensi tukensa koskemaan pieniä ja keskisuuria yri-
tyksiä, ilmastohankkeita ja eräitä muita prioriteettialu-
eita. Investointikehys on Euroopan komission, EIP:n, 
EBRD:n ja Euroopan neuvoston kehityspankin yhteis-
toteutus, joka otettiin käyttöön 2009. Kehys kokoaa 
yhteen lahjarahoitusta, jolla pyritään saamaan lisää 
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lainarahoitusta Länsi-Balkanin maiden ensisijaisesti to-
teutettaville infrastruktuureille. Vuoden 2012 loppuun 
mennessä kehyksestä oli annettu 279 miljoonaa euroa 
avustuksia yli 138 eri hankkeeseen. Rahoituksen hou-
kutusvaikutuksesta saatiin kokoon kansainvälisiltä ra-
hoituslaitoksilta yli 7,7 miljardin euron investointilainat. 
Lainasummasta on allekirjoitettu sopimuksia tähän men-
nessä 2,3 miljardia euroa. 

Tukea EU:n itäisille ja eteläisille naapureille

Pankin kannalta tärkeimpänä tehtävänä on kestävän kas-
vun ja työpaikkojen luomisen turvaaminen eteläisen Vä-
limeren maissa, joihin kuuluvat Algeria, Egypti, Gaza/Län-
siranta, Israel, Jordania, Libanon, Marokko, Tunisia ja pian 
myös Libya. EIP on jo nyt johtava kansainvälinen julkinen 
rahoituslaitos alueella, ja sillä on tärkeä rooli ns. Deauvillen 
kumppanuudessa. Tämä sopimus perustettiin tukemaan 
arabikevään kokeneiden maiden demokratiakehitystä ja 
talouden transitioprosessia. Vuonna 2012 EIP allekirjoitti 
lähes 1,7 miljardin euron suuruiset lainasopimukset Väli-
meren alueen maiden yksityissektorin kehittämiseen ja inf-
rahankkeiden vauhdittamiseen.

EIP:n lainarahoitus ja tekninen apu Syyrialle  oli edel-
leen keskeytyksissä koko vuoden 2012, EU:n pää-
töksen vaatimuksesta kohdistaa pakotteita Syyrian 
hallintoon.

Unionin itäisissä naapurimaissa – Ukraina, Moldova, 
Georgia, Armenia, Azerbaidžan ja Venäjä – EIP tuki 
erityisesti pienyritysten rahoituksen saatavuuden var-
mistamista ja strategista infrastruktuuria yli 900 mil-
joonan euron lainoilla vuonna 2012. Pankin Eastern 
Partners Facility -rahoitusvälineestä saadaan täydentä-
vää rahoitusta käytettäväksi lainoihin, joilla edistetään 
kohdealueella toteutettavia EU:n investointihankkeita 
erityisesti eurooppalaisten yhtiöiden kautta.

Kumppanuuspohjainen yhteistyö

Kumppanuuspohjainen yhteistyö muiden tahojen 
kanssa on olennainen piirre pankin toiminnassa eten-
kin EU:n ulkopuolisissa maissa. EU:n tukirahoitus sovi-
tetaan kasvavassa määrin yhteen EIP:n lainojen kans-
sa, sillä yhdessä toimien saadaan aikaan parempi tulos 
hankkeissa kuin ilman rahoitusvarojen koordinointia. 

EIP tukee Pohjois-Afrikan ensimmäistä 
suurta aurinkoenergiahanketta yhteensä 

300 miljoonan euron rahoitussitoumuksilla. 
Valmistuessaan Marokon Ouarzazaten 
aurinkovoimalaitos tuottaa sähköä yli 

puolelle miljoonalle ihmiselle.
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Kestävää  
kasvua yli unionin rajojen

Kampalan vesihankkeessa EIP 
ja partnerit liittyivät yhteen 
”Mutual Reliance Initiative”  

-ohjelman pohjalta. Yhteistyöllä 
parannetaan vesien käsittelyä 

ja vedenjakelua Ugandan 
pääkaupungin 2,5 miljoonalle 

asukkaalle. Hankkeen avulla 
400 000 ihmistä pääsee puhtaan 

ja turvallisen juomaveden piiriin.

EIP osallistuu aktiivisesti myös erityiseen ulkoista yhteis-
työ- ja kehityspolitiikkaa koskevaan EU:n mekanismiin 
(EU Platform for External Cooperation and Development), 
joka perustettiin lisäämään EU:n ulkoisen yhteistyön vai-
kuttavuutta. Näin voidaan kasvattaa käytettävissä olevi-
en rajallisten rahoitusvarojen osuutta kumppanuusmai-
den tukemisessa ja parantaa yhteistyön tuloksellisuutta.

EIR ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD) 
tekevät säännöllisesti yhteistyötä antamaan yhdistettyä 
taloudellista tukea itäisissä naapurimaissa toteutettaville 
hankkeille. Yhteistyö laajennetaan nyt koskemaan myös 
eteläisen Välimeren alueen rahoitustoimintaa. EIP, Eu-
roopan ulkosuhdehallinto, Euroopan komissio ja EBRD 
allekirjoittivat vuonna 2012 myös yhteisymmärryspöytä-
kirjan hankkeista, jotka sisältyvät nykyaikaistamista kos-
kevaan EU:n ja Venäjän kumppanuuteen (EU-Russia Part-
nership for Modernisation), mikä tehostaa yhteistyötä 
alueella.

EIP toimii myös tiiviisti yhdessä Ranskan kehitysyhteis-
työviraston (Agence Française de Développement) ja 
Saksan valtion omistaman Kreditanstalt für Wiederauf-
bau -kehityspankin kanssa keskinäistä luottamusta kos-
kevan ”Mutual Reliance Initiative” -aloitteen (MRI) no-
jalla. Tällä sopimuksella yksi toimintaan osallistuvista 
laitoksista voi ottaa pääroolin kunkin yhteisrahoitetta-
van hankkeen arvioinnissa. Tämä tehostaa hankkeen to-

teuttajien hallinnollisia menettelyjä, kun päällekkäinen 
valmistelutyö poistuu, mikä puolestaan alentaa transak-
tiomenoja. Pilottivaihe päättyi vuonna 2012, ja se sisäl-
si 14 yhteisrahoitteista hanketta Saharan eteläpuolisessa 
Afrikassa sekä Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Sopimuk-
sen toimintaohjeet allekirjoitettiin alkuvuonna 2013. 
MRI parantaa EU:n politiikkoja tukevaa rahoitusta ja tuo 
lisää näkyvyyttä EU:n investoinneille. 

Tulosten arviointi edistää vaikutusten oikeaa 
kohdentumista

EIP on siirtymässä toiminnan vaikutuksia aiempaa 
suuremmassa määrin osoittavaan raportointiin ja 
tehostettuun valvontaan unionin ulkopuolisten toi-
mintojensa osalta. Pankki käynnisti uuden tulos-
mittauskehyksensä pilottivaiheen vuonna 2012. 
Toteutetulla mittaristolla arvioidaan ja mitataan 
kehitysvaikutukset vakioitujen indikaattorien pe-
rusteella. Arviointikehys mittaa EIP:n rahoittamien 
hankkeiden työllisyysvaikutukset ja valtiontaloudel-
liset vaikutukset yhdessä energiatehokkuuden, hiili-
jalanjäljen, ympäristöehtojen ja sosiaalisten toimien 
kanssa. Kehyksessä mitataan myös vaikutuksia hy-
vän hallinnon periaatteiden näkökulmasta yksityisen 
sektorin hankkeissa. 



E IP on EU:n yleisbudjetista riippumaton elin. Kaik-
ki 27 EU:n jäsenvaltiota, jotka myös ovat pankin 
osakkaita, ovat merkinneet pankin pääoman. Jä-

senmaiden osuus pankin pääomasta määräytyy siten, 
että pääomaosuus vastaa jokaisen jäsenmaan talou-
dellista painoarvoa niiden liittyessä Euroopan unionin 
jäseniksi. EIP:n osakkaat tekivät vuonna 2012 histori-
allisen päätöksen Euroopan investointipankin makse-
tun pääoman korottamisesta lähes kaksinkertaiseksi 
yhteensä 10 miljardilla eurolla. Korotus mahdollistaa 
lainanannon määrän lisäämisen seuraavien kolmen 
vuoden aikana 60 miljardilla eurolla kohdennettavik-
si taloudellisesti elinkelpoisiin hankkeisiin eri puolille 
unionia. EIP voi näin kasvattaa luotonantoa noin 200 
miljardiin euroon vuosina 2013–2015 ja samalla lisätä 
investointikomponentin kriisiajan edellyttämiin EU:n 
koordinoituihin toimiin.

Vakavarainen  
rahoituskumppani

EIP:n taloudellisen vahvuuden perustan muodostavat 
pankin omaisuuserien laatu, hallinnoinnin toimivuus, jär-
kevä riskienhallinta, vakaana pysynyt kannattavuus sekä 
vahva likviditeetti. Nämä tekijät yhdessä varmistavat, että 
pankin luottokelpoisuus on säilynyt erinomaisena. 

Tilikauden tilinpäätös, joka ennakoi tulevan käteispää-
omaruiskeen, osoittaa, että EIP:n vakavaraisuusaste – 
pankin oman pääoman määrä suhteessa sen saamisiin 
– kasvoi merkittävästi. Vuoden 2012 lopussa vakavarai-
suusaste oli 23 prosenttia. EIP:n omaisuuserien laatu säi-
lyi vahvana järjestämättömien lainojen määrän ollessa 
lähes nollatasoa. Prosentuaalisesti hoitamattomia laino-
ja tilinpäätöspäivänä oli vain 0,3 prosenttia luottokan-
nasta. Tilikauden ylijäämää kertyi 2,7 miljardia euroa. 
Vahva tulos kuvastaa selvästi ennätyksellistä lainanantoa 
viime vuosina.

EIP on ollut jo yli 50 vuoden ajan 
vakaa ja terve rahoituskumppani, 

joka tukee EU:n tavoitteita. 
Pankki on taloudellisesti 

epävakaanakin aikana merkittävä 
vakauden lähde. EIP:n osakkaat 
päättivät vuonna 2012 korottaa 

pankin pääomaa 
vauhdittaakseen investointeja, 
joilla saadaan syntymään lisää 

työpaikkoja Euroopan 
talouskasvun turvaamiseksi.
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E IP:n vahva taloudellinen asema merkitsee, että sen 
on mahdollista saada markkinoilta erittäin edullis-
ta lainarahaa. EIP:n laina-asiakkaat hyötyvät pankin 

edullisista lainaehdoista, etenkin kun se ei pyri taloudel-
lisen voiton tavoitteluun. Huolimatta epävakaista rahoi-
tusmarkkinoista, jotka kärsivät suurimmassa osassa Eu-
rooppaa vallinneesta epäsuotuisasta taloustilanteesta, 
pankki keräsi lainarahaa kansainvälisiltä pääomamark-
kinoilta yhteensä 71,3 miljardia euroa vuonna 2012. Ra-
hoituksen hankintaan sisältyi jonkin verran ennakoivaa 
varainhankintaa vuodelle 2013.

Markkinoiden johtava  
ylikansallinen lainaaja

EIP on markkinoiden johtava 
kansainvälinen ja luonteeltaan 

monenkeskinen lainojen 
liikkeeseenlaskija ja 

lainanantaja. Se hankki 
rahoitusta kansainvälisiltä 

pääomamarkkinoilta 71 
miljardia euroa vuonna 2012.
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Rahoituksen rakenne

EIP:n joukkovelkakirjalainat 
alueittain

	 Eurooppa
	 Aasia
	 Lähi-itä ja Afrikka
	 Pohjois- ja Etelä-Amerikka

57 %34 %

5 % 4 %



EIP:n sääntömääräiset hallintoelimet

EIP:n valtuuston muodostavat kunkin 27 jäsenvaltion 
nimeämät ministerit, tavallisesti valtiovarainministerit.

Valtuusto vahvistaa luotonantopolitiikan yleiset suun-
taviivat, vuosittaisen tilinpäätöksen sekä päättää uni-
onin ulkopuolelle suuntautuvista rahoitustoimista ja 
pääoman korottamisesta. Se myös nimittää hallintoneu-
voston, hallituksen ja tarkastuskomitean jäsenet. Val-
tuusto kokoontuu kerran vuodessa.

Werner Hoyer on ollut EIP:n pääjohtaja tammikuun 1. 
päivästä 2012. Hän on EIP:n seitsemäs pääjohtaja pankin 
perustamisesta 1958 lukien. Werner Hoyer oli aiemmin 
Saksan apulaisulkoministeri ja Eurooppa-ministeri sekä 
Saksan liittopäivien eli parlamentin jäsen.

Hallintoneuvostolla on yksinomainen toimivalta päät-
tää rahoituksen myöntämisestä ennen muuta lainojen ja 
takausten muodossa, sekä lainojen ottamisesta. 

Se huolehtii siitä, että pankin hallinto ja toiminta ovat 
asianmukaisesti järjestetty ja että pankkia johdetaan pe-
russopimusten ja perussäännön määräysten sekä val-
tuuston vahvistamien yleisten suuntaviivojen mukaises-
ti. Hallintoneuvoston jäsenet nimitetään viiden vuoden 
toimikaudeksi, joka on uudistettavissa. Hallintoneuvos-
ton jäsenet vastaavat työstään yksinomaan pankille. 

Hallintoneuvosto koostuu 28 jäsenestä, joista kukin jäsen-
valtio nimeää yhden jäsenen ja Euroopan komissio yhden 
jäsenen. Varajäsenten lukumäärä on 18; usealla valtiolla 
on siten tehtävässä yksi yhteinen edustaja. Hallintoneu-
vostossa edustettua asiantuntemusta on haluttu laajen-
taa tietyillä alueilla, ja hallintoneuvosto voi valita jäsenis-
töönsä enintään kuusi asiantuntijaa, joista kolme jäseniksi 
ja kolme varajäseniksi. Heidän roolinsa on neuvoa-antava, 
eikä heillä ole äänivaltaa hallintoneuvoston kokouksissa. 
Jollei perussäännössä toisin määrätä, päätökset tehdään 
vähintään yhden kolmasosan enemmistöllä äänioikeute-
tuista jäsenistä, jonka on lisäksi edustettava vähintään 50 
prosenttia merkitystä pääomasta. Hallintoneuvosto ko-
koontuu kymmenen kertaa vuodessa.
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EIP:n  
hallintorakenne



Hallitus on pankin kollegiaalinen, vakinainen toimeen-
paneva elin. Hallituksessa on yhdeksän jäsentä. He toi-
mivat pääjohtajan alaisuudessa ja hallintoneuvoston 
valvonnassa.

Hallitus vastaa EIP:n juoksevien asioiden hoitamisesta, 
tekee hallintoneuvostolle päätösesityksiä ja varmistaa 
päätösten toimeenpanon. Hallituksen jäsenet nimite-
tään kuuden vuoden toimikaudeksi, joka on uudistetta-
vissa. Hallituksen jäsenet vastaavat työstään yksinomaan 
pankille. Hallitus kokoontuu viikoittain pääjohtajan 
johdolla. Pankin perussäännön mukaan pääjohtaja on 
myös hallintoneuvoston puheenjohtaja. Neljällä isoim-
malla osakkaalla, Italialla, Ranskalla, Saksalla ja Yhdisty-
neellä kuningaskunnalla, on EIP:n hallituksessa pysyvä 
hallituspaikka. 

Tarkastuskomitea on itsenäisessä asemassa, muista 
toiminnoista irrallinen ja näistä riippumaton elin. Tar-
kastuskomitea on toimistaan suoraan vastuussa val-
tuustolle. Se vastaa pankin tilien tarkastuksesta ja 
tarkastaa, että pankin toiminta noudattaa parhaita käy-
täntöjä. Tarkastuskomitea koostuu kuudesta jäsenestä, 
jotka valtuusto nimittää kuusi peräkkäistä tilivuotta kes-
täväksi toimikaudeksi, eikä nimitys toiselle kaudelle ole 
mahdollista. 

Tarkastuskomitea tarkastaa pankin toiminnan ja kirjan-
pidon asianmukaisuuden. Tarkastuskomitea antaa lau-
sunnon tilinpäätöksestä, kun se esitetään hallintoneu-
voston hyväksyttäväksi. Tarkastuskomitean selostukset 
edellisen vuoden toiminnasta lähetetään valtuustolle 
yhdessä hallintoneuvoston vuosikertomuksen kanssa. 

Hallituksen jäsenet vasemmalta oikealle: Simon Brooks, Anton Rop, Mihai Tanasescu, Pim van Ballekom, Wilhelm Molterer, Magdalena 
Álvarez Arza, Dario Scannapieco, Philippe de Fontaine Vive ja Werner Hoyer.
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EIP:n hallintorakenne

EIP on ainoa valtioiden ylläpitämä pankki, jonka omistavat 
kokonaan kaikki 27 EU:n jäsenvaltiota. EIP kuuluu samaan 

perheeseen kuin muut EU:n toimielimet. Se toimii samojen 
periaatteiden mukaisesti ja auttaa lisäämään kasvua ja 

työllisyyttä EU:ssa sekä edistää kaikessa toiminnassaan unionin 
politiikan tavoitteiden toteuttamista.
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