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paania, kus ainuüksi VKEde laenumaht ulatus pea-
aegu 7 mld euroni. 

Samal ajal kui 30% meie investeeringutest tehti 
2013. aastal VKEdesse, pühendasime palju tähe-
lepanu ka oma teistele olulistele prioriteetidele. 
Grupp rahastas Euroopa teadus- ja arendustege-
vust 17,2 mld euroga, Euroopa strateegilist infra-
struktuuri 15,9 mld euroga ja üleilmseid kliima-
meetmeid 19 mld euroga.

2013. aastal kasutasime ka tavapärasest erinevaid 
vahendeid. Hakkasime rakendama vajaduspõ-
hist lähenemisviisi, kohandades oma rahastamis-
lahendusi liikmesriikide erivajadustele. Näiteks 
võib tuua ka auhinna pälvinud kaubandusrahastu 
Kreekas ja Küprosel, Kreeka VKEde garantiifondi ja 
innovaatilise portfelli riigigarantii Portugalis. 

Lisaks käivitasime Euroopa 2020. aasta projekti-
võlakirjade algatuse katseetapi. 2013. aastal toe-
tati laenuga kahte projekti ning loodi täiendava-
te projektide rahastamise püsivõimalus. Euroopa 
teeb tõelisi edusamme projektivõlakirjade turu 
loomise suunas. 

2 013. aasta oli Euroopa Investeerimispanga 
kui ELi panga jaoks katsumusterohke. Aasta 
tagasi andsin teada, et meie aktsionärid, ELi 

liikmesriigid, kinnitasid oma usaldust panga ka-
pitali suurendamisega 10 mld euro võrra. See on 
võimaldanud ELil tegutseda kriisi ajal vastutsük-
liliselt, suurendades laenumahtu ja olles usaldus-
väärse partnerina tegev turgudel, millelt kom-
mertspangad on lahkunud või kus nad on oma 
tegevuse mahtu märkimisväärselt vähendanud. 
Kinnitan täna uhkusega, et oleme oma lubadusi 
täitnud. Suurendasime grupi rahastamise kogu-
mahtu 37% võrra, s.o 75,1 mld euroni. See näita-
ja on veelgi muljetavaldavam, kui arvestada ainult 
Euroopat – rahastamine ulatus 67,1 mld euroni ja 
kasvas 2012. aastaga võrreldes 42%.

Toetus Euroopa VKEdele 2013. aastal kahekor-
distus, kasvades 21,9 mld euroni. Meie investee-
ringutega kaasati rohkem kui 50 mld eurot ligi 
230 000 VKE-le ja keskmise turukapitalisatsiooni-
ga ettevõttele, mis aitas tagada 2,8 miljonit töö-
kohta Euroopas. Keskendusime peamiselt riiki-
dele, mis said kriisilt valusaima hoobi; need olid 
eelkõige Kreeka, Küpros, Iirimaa, Portugal ja His-

Presidendi 
eessõna 
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Presidendi 
eessõna

Werner Hoyer

Projektivõlakirjade skeem on vaid üks algatus-
test, mis näitavad koostöö paranemist kollee-
gidega teistest Euroopa institutsioonidest. Juu-
nis palus Euroopa Ülemkogu meil aidata tõhusal 
määral kaasa võitlemisele noorte tööpuuduse vas-
tu. Eesmärgiga hoida ära Euroopa oskustööliste n-ö 
kadunud põlvkonna teket, töötasime välja prog-
rammi „Oskused ja töökohad – noortesse investee-
rimine”. 2013. aasta teisel poolel andsime ligikaudu  
9,1 mld eurot laenu, et pakkuda noortele väljaõpet ja 
püsivaid töövõimalusi, ning ületasime seega esialg-
set 6 mld euro suurust sihtmärki.

Meie tegevus Euroopas poleks täielik, kui meil po-
leks võimsat instrumenti ehk Euroopa Investee-
rimisfondi. Meie partnerid fondist eraldasid oma 
laias valikus vahenditega 3,4 mld eurot, et toeta-
da VKEsid, ettevõtlust ja innovatsiooni. 2014. aastal 
täitub EIFi 20. tegevusaasta ning prognoosi koha-
selt on taas tegemist erakorralise aastaga. Pank kui 
fondi suurim aktsionär on otsustanud suurendada 
fondi kapitali 1,5 mld euro võrra ning samal ajal 
laiendame fondi tegevust, andes järgmiseks seits-
meks aastaks 4 mld euro suuruse mandaadi.

Ehkki meie kui EL-28 panga tähelepanu keskmes 
on Euroopa, toetame ka ELi välisprioriteete, raken-
dades liidus hangitud kogemusi oma partnerrii-
kide hüvanguks. 7,7 mld euro suurune laenumaht 
kinnitab meie otsust rahastada infrastruktuuri, VKE-
de tegevust ja kliimameetmete projekte idapool-
setes partnerriikides, Vahemere piirkonnas, Aafri-
kas, Aasias ja Ladina-Ameerikas. Meil on hea meel 
tõdeda, et ELi eelarvegarantii kohase välislaenude 
mandaadi alusel eraldatakse 2014.–2020. aastaks 
27 mld eurot ning täiendav vabatahtlik summa 
3 mld eurot.

Möödunud aastal hankisime jätkuvalt vahendeid 
väga konkurentsivõimelistelt turgudelt ning säili-
tasime stabiilse AAA-reitingu. EIP tugevat finants-
seisu näitas selgelt 72 mld euro suurune rahas-
tamiskava. Kuna 44% võlakirjade soetajad olid 
ELi-välised investorid, kindlustasime oma rolli in-
vesteeringute suunajana väljastpoolt Euroopat 
liitu.

Kokkuvõttes võib öelda, et edaspidi on Euroopas 
märgata kindlat taastumist. Lisaks on 2014. aas-
ta Euroopa jaoks oluline, sest toimuvad ELi valimi-
sed ning ametisse astub uus parlamendi ja komis-
joni koosseis. Nüüd peame hakkama mõtlema ka 
sellele, mis saab pärast kriisi. Näeme kolme kitsas-
kohta: ulatuslik investeerimislõhe, ELi tootlikku-
se langus allapoole USA ja Jaapani näitajaid ning 
eelkõige tööhõivekriis. Lühidalt öeldes on meil 
keeruline ülesanne – innovatsioon. EIP kesken-
dub lähiaastail aina rohkem sektoritele, mis on ot-
sustava tähtsusega Euroopa konkurentsivõime ta-
gamiseks üleilmsetel turgudel, ja eriti teadus- ja 
arendustegevusele.

Meie roll on selge – peame aitama luua globalisee-
runud maailmas tugeva ja konkurentsivõimelise 
Euroopa, arendades oma kodanike heaks kestvaid 
suhteid partnerriikidega. Olen veendunud, et aas-
ta pärast saan öelda sama – EIP Grupi töö on vilja 
kandnud.
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Rohkem rahastamisvõimalusi 
VKEdele
 
VKEd on majanduse potentsiaali kasutamise ja kriisijärgse Euroopa tugevdamise 
võti. Euroopa 16 miljonit VKEd moodustavad 98% ettevõtetest ning neis saab tööd 
koguni 70% erasektori töötajatest. Samas on selle olulise ettevõtjaterühma 
juurdepääs rahastamisele lubamatult keeruline.

E IPst on saanud Euroopa juhtiv VKEde rahas-
taja. Võla-, omakapitali-, garantii- ja riskika-
pitaliinstrumendid aitavad rahuldada väike-

ettevõtete mitmesuguseid vajadusi kõigis EIP 160 
tegevusriigis ning EIFi puhul kogu ELis ja laiene-
misse kaasatud riikides. 

Oleme oma laenuandmises keskendunud inno-
vaatiliste toodete arendamisele ja partnerlustele, 
mis parandavad rahastamisvõimalusi VKEde jaoks 
igas arenguetapis eesmärgiga suurendada töö-
võimalusi, eriti Euroopa noorte jaoks.

Nii EIP kui ka EIF kasutasid 2013. aastal finants-
alast ja tehnilist oskusteavet, mis kiirendas inves-
teeringute kaasamist avalikust ja erasektorist. 
Kogu EIP Grupp teeb koostööd riikide valitsuste ja 
kohalike omavalitsustega, et kohandada meie la-
hendusi individuaalsetele vajadustele. Grupi ühi-
sed jõupingutused on taganud tõhusa reaktsiooni 
ning sihiks on võetud enim toetust vajavad sekto-
rid ja riigid.

VKEde rahastamise tippsündmused 
2013. aastal:

•	 Rekordmahus 21,9 mld eurot VKEdele, s.o 50% rohkem  
kui 2012. aastal, kaasates üle 50 mld euro Euroopa  
väikeettevõtete toetuseks

•	 Erakorralised meetmed, et edendada VKEde juurdepääsu 
rahastamisele, sealhulgas:

•	 Käibekapitali rahastamine EIP poolt

•	 EIP esimesed kaubanduse rahastamise tehingud Kreekas 
ja Küprosel

•	 9,1 mld eurot heakskiidetud toetust EIP algatusele  
„Oskused ja töökohad – noortesse investeerimine”

•	 EIFi toetus VKEdele rekordsummas 3,4 mld eurot

•	 EIP toetus põllumajandusele

230 000 VKE-le, 
toetades 2,8 mln töötajat

21, 9 mldeu
ro

t
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Rahastamisvõimaluste parandamine Euroopa VKEde jaoks on meie suurim 
prioriteet. 2013. aastal toimus peaaegu 30% meie tegevusest eesmärgiga 
toetada ligi 230 000 VKEd ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtet, mis 
annavad ligikaudu 2,8 miljonit töökohta. 

EIP Grupi tegevus 
VKEde valdkonnas

O leme koostöös ELi liikmesriikidega välja töö-
tanud vajaduspõhised garantiikavad, et pak-
kuda lisatoetust riikidele, kus esinevad suu-

red likviidsuspiirangud:

Portugaliga sõlmitud portfelli riigigarantii-
ga toetatakse riigi püüdlusi kasvu ja tööhõi-
ve edendamisel ning eriti VKEde kavandatavaid 
investeeringuid.

Küprose ettevõtluskava võimaldab riigil ja kom-
mertspankadel anda VKEdele laenu riski jagami-
se põhimõttel, arendades nende investeerimis- ja 
käibekapitali vajaduse toetamist.

Viisime läbi panga VKEde laenualgatuse (2005–
2011) põhjaliku hindamise, mis kinnitas algatuse 
tähtsat rolli kriisi ajal laenuvoo säilitamises; VKEd 
saavad soodsatel tingimustel laenu ja aitavad suu-
rendada kasvu ja tööhõivet. Hindamisel selgus va-
jadus julgustada panku andma laenu ka suurema 
riskiga VKEdele. 

Keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtted – 
250–3000 töötajaga ettevõtted – on muutunud 
EIP jaoks olulisemaks kliendirühmaks. Käivitasime 

kaks algatust, et stimuleerida laenuandmist, eri-
ti uuenduslikele keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtetele. Need on keskmise turukapitalisat-
siooniga ettevõtete algatus (Mid-Cap Initiative) ja 
kasvu rahastamise algatus (Growth Finance Initia-
tive). 2013. aastal sõlmiti ELis kasvu rahastamise 
algatuse raames keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtete laene kogusummas 37 mln eurot.

EIF tähistab 2014. aastal oma 20. tegevusaastat. 
Fond oli 2013. aastal endiselt põhiline toetuse Eu-
roopa VKEdele kanaliseerimise vahend. 1,5 mld 
euro ulatuses omakapitali- ja vaherahastamis- 
investeeringutega kaasati 7,1 mld eurot VKEde 
toetustena ning 1,8 mld euro mahus garantiide ja 
väärtpaberistamisega saavutati kogu aasta jook-
sul 8,6 mld euro suurune maht.

Pank rõhutab fondi tähtsust kasvu, töökohtade ja 
innovatsiooni edendamisel Euroopas, tagades EIFi 
märgitud kapitali suurendamise 1,5 mld euro võr-
ra ning andes välja 4 mld euro suuruse mandaadi 
EIFi täiendavate garantiide toetamiseks järgmise 
seitsme aasta jooksul. Teeme ühiselt ettevalmistu-
si täiendavateks grupiülesteks VKE-sektori toetus-
meetmeteks Euroopas.

Kesk-Kreekas asuv perele kuuluv 

veinitootmisettevõte sai 2013. aasta 

jaanuaris EIP laenuna 150 000 eurot toetust 

teise tootmisliini seadmete ostuks. 

Tehing kannab juba vilja – loodud on 12 uut 

töökohta ja eeldada võib ligi 50% käibekasvu 

võrreldes 2012. aastaga.



92013 Tegevusaruanne

Rohkem
rahastamisvõimalusi VKEdele

Mikrorahastamine on muutunud ELis kindlaks ja kasvavaks finantsturusegmendiks 
osaliselt tingituna jätkuvalt kasinast majanduskeskkonnast. Mikroettevõtted 
moodustavad 91% kõigist Euroopa ettevõtetest ning on stabiilne tööhõive ja 
sotsiaalse kaasamise allikas. 

Mikrorahastamine 
sotsiaalseks ja finantsalaseks kaasamiseks

E uroopa mikrokrediidirahastu „Progress” on 
Euroopa Komisjoni ja EIP ühiselt rahastatav 
ELi programm. Selle kaudu saab EIF tegut-

seda grupi partnerina mikrorahastamisasutustele, 
mis toetavad neid Euroopa ettevõtjaid ja mikroet-
tevõtteid, kellel on raskusi tavapärastele pangan-
dusteenustele juurdepääsuga. 2013. aasta oli ELis 
rekordiline mikrorahastamise aasta, mil 26 tehin-
gu maht ulatus 54 mln euroni. 

2013. aastal pakkus EIP esmakordselt mikro-
rahastamist ka Euroopas. Hispaanias asuvale 
MicroBank’ile antud 60 mln euro suuruse laenu-
ga toetatakse mikroettevõtete ja ettevõtjate pro-
jekte, et aidata vähendada riigis valitsevat suurt 
tööpuudust.

Kogu maailma rahvastikust elab arvestuslikult ligi 
1,4 mld inimest äärmises vaesuses ja neil puu-
dub juurdepääs põhilistele finantsteenustele. 
Väljaspool Euroopat on mikrorahastamine põhi-
line finantsalase kaasamise vahend. EIP mikrora-
hastamise investeeringutega on finantsteenused 
jõudnud 8 miljoni inimeseni. 

Köögiviljakasvataja Anton ehitas kaks 

aastat tagasi uue kasvuhoone ning 

kavatseb teha sellele juurdeehituse ja 

tootmismahtu suurendada. Bulgaaria 

mikrorahastamisasutuse Mikrofond kaudu sai 

ta kasvuhoone juurdeehituse rahastamiseks 

1150 eurot. Arvestades täiendavat 

töökoormust, palkab ta hooajalisi töötajaid 

kohaliku roma kogukonna pikaajaliste 

töötute seast. 

2013. aastal andsime esimese mikrolaenu 

Palestiinas, kus toetatakse 1 mln USA 

dollari suuruse investeeringuga Araabia 

põllumajandusarengu keskust (ACAD). 

Lambakasvataja Nethmia Salameh sai 1520 eurot. 

„Selle laenuga tahaks ma osta juurde viis lammast, 

mis aitab mul suurendada oma sissetulekut ja on 

suureks abiks poja ülikooli õppemaksu tasumisel.”

EIP on peamine üleilmne mikrolaenude andja. 
2013. aastal kulus mikrorahastamistehinguteks 
väljaspool Euroopat 75,5 mln eurot.



10 Tegevusaruanne 2013

EIP uued meetmed: 
kaubanduse rahastamine

2013. aastal andis pank rohelise tule kahele kaubanduse rahastamise teerajajale. 
Kuni 500 mln euro suuruse laenuga toetatakse väliskaubandusega tegelevaid 
VKEsid Kreekas ning 150 mln eurot eraldatakse Küprose VKEdele. 

E IP laenustrateegiat on kujundanud Euroopa 
Liidu poliitikaeesmärke toetavate strateegi-
liste projektide pikaajaline rahastamine. See-

ga ei ole lühiajalised laenuinstrumendid, nagu 
kaubanduse finantseerimine, meie tooteportfelli 
kuulunud. Ent erakorralisel ajal on vaja erandlikke 
meetmeid.

Kaubandus – läbi aegade stabiilne finantssegment –  
on kriisi ajal haavatav, sest kaubavoogude arengu-
ga seotud tehingu- ja süsteemsed riskid pärsivad 
majandusarengut. Kreeka valitsus oli liikmesriiki-
dest esimene, kes palus EIP-l aidata kindlustada im-
pordi- ja ekspordisektoris tegutsevate VKEde hü-
vanguks sise- ja välisturu pankade koostööd.

EIP annab kaubandusrahastu kaudu siseturu pan-
kade akreditiivide jaoks välispankadele asjakoha-
sed garantiid. See leevendab muul juhul VKEde 
suhtes kehtestatud rahaliste tagatiste piiranguid 
ning suurendab juurdepääsu rahvusvahelise kau-
banduse instrumentidele.

Nõudlus olemasolevate kaubanduse rahastamise 
võimaluste järele on suur – Küpros oli teine abisaav 
liikmesriik – ning ELi pank kujundab seda meh-
hanismi kindlate turgude vajaduste järgi. Lisaks 
püüab EIP igati hoiduda turge moonutamast, taga-
des paindlikkuse isikute jaoks, kes osalevad sõltu-
matute läbirääkimiste kaudu hinnakujunduses. 

2013. aastal nimetas üleilmne kaubanduse ja tar-
neahelate rahastamise ajakiri Trade & Forfaiting 
Review EIP Kreeka kaubandusrahastu ligikaudu 
140 konkursile esitatud tehingu seast aasta teoks.

SABO S.A. sai algatuse raames oma 

kaubandustegevuseks laenu Eurobanki 

ja Commerzbanki kaudu. Ettevõte 

toodab telliste ja katusekivide tootmise 

valmistehaseid. Ekspordile keskendudes 

on Sabo müünud ja paigaldanud 

valmistehaseid kogu maailmas, v.a 

Austraalias. Kuna ettevõtte töötajate 

keskmine vanus on 27, siis 

toetab Sabo EIP eesmärki 

edendada noorte 

tööhõivet.
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Oskused ja töökohad – 
investeerimine Euroopa noortesse

Noorte tööpuudus on üks peamisi probleeme Euroopas. Püüdes leevendada ELi 
15–24aastastele noortele pakutavate töökohtade kriisi, käivitas EIP Grupp 2013. 
aasta juulis programmi „Oskused ja töökohad – noortesse investeerimine”.

K ooskõlas noorte tööhõive poliitikaga ELis ja 
liikmesriikide tasandil tegeleb programm eel-
kõige noorte toetamisega. Programmi kesk-

mes on kutsehariduse rahastamine ning õpilaste ja 
praktikantide liikuvus. Programmi eesmärk on vä-
hendada noorte tööpuudust. 

Kasutasime oskustesse investeerimiseks nii 
laiaulatuslikke otselaene kui ka vahendatud 
rahastamislahendusi. 

Grupp on kasutanud noortele töökohtade loomise 
toetamiseks nii mikrorahastamist, vahendatud lae-
ne kui ka suuri otselaene.

Prantsusmaa haridusasutustele anti 400 mln 

eurot laenu 85 lütseumi, 14 kutsekooli ja  

7 kõrgkooli ehitamiseks ja tänapäevastamiseks 

Centre’i piirkonnas, kus tööpuudus on 28%. 

Hispaanias vahendas Santander Bank  

200 mln eurost laenu, mille kaudu toetatakse 

esimese töökoha otsingul noori, antakse 

laene noorettevõtjatele ning rahastatakse 

kõrgharidusega seotud vajadusi.

2013. aastal kiitsime heaks toetuse kogusum-
mas 4,5 mld eurot oskuste arendamiseks ning ligi  
4,6 mld eurot noorte tööhõive toetuseks. Sellega 
ületati programmi 6 mld euro suurune sihtmaht 
50% võrra. Pank tegeles põhjalikult ka sellega, et 
seada prioriteediks VKEde krediidiliinid piirkonda-
des, kus noorte tööpuudus on üle 25%.
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Innovatsioon ja oskused
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Innovatsiooni ja oskuste arendamine 
kasvava majanduse heaks

E IP Grupil on innovatsiooni ja teadusuurin-
gute rahastamise kaudu tähtis roll Euroopa 
majanduskasvus, õitsengus ja konkurent-

sivõimes. Pank ja fond kasutavad laias valikus in- 
strumente, et kiirendada uuenduslike projektide 
väljatöötamist ning säilitada rahastamisvoog ava-
likust ja erasektorist. 

Grupp on arendanud tulemuslikke partnerlusi, eel-
kõige Euroopa Komisjoniga, tänu millele on loodud  

edukas riskijagamisrahastu, mis on võimsaim va-
hend meie innovatsiooni rahastamise arsenalis. 
Rahastu esimene etapp käivitati 2007. aastal ning 
tegevuse lõpus 2013. aastal ületas rahastu ootusi. 

Innovatsioonipartnerlused on tähtsal kohal ka EIFi 
jaoks. Fond on suurettevõtete partner ettevõtete 
innovatsiooniplatvormi kaudu, et kaasata erasek-
tori innovatsiooni investeeringuid ja aidata ideid 
konkreetsete ärivõimalustena ellu viia.

Innovatsiooni ja oskuste 
arendamine kasvava 
majanduse heaks 
 
Innovatsiooni investeerimine on EIP jaoks kesksel kohal kui tööhõive suurendamise 
hoob, oskuste arendamise riistvara ja võimalus lahendada tulevasi probleeme juba 
täna. EIP Grupp on valmis toetama ulatuslikult Euroopa 2020. aasta eesmärki 
kulutada 3% SKPst teadusuuringutele ja innovatsioonile, et luua 3,7 miljonit 
töökohta.

Innovatsiooni ja oskuste arendamise 
tippsündmused 2013. aastal:

•	 Kasvu rahastamise algatuse esimesed tehingud –  
keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtete  
kliendirühma väljaarendamine 

•	 856 mln euro ulatuses investeeringuid innovaatilistesse 
VKEdesse riskijagamisrahastu riskijagamisvahendi kaudu

•	 Riskijagamisrahastu järel käivitatava vahendi ette-  
valmistamine uue mitmeaastase fina tsraamistiku alusel 

•	 111 mln eurot EIFi tehnoloogiasiirde toetust üheksa 
tehingu kaudu

innovatsiooni edendamiseks

EIP Grupi tasandil

mldeu
ro

t17, 2
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Kriis on kärpinud erasektori valmisolekut investeerida idufirmadesse ja 
innovaatilistesse ettevõtjatesse. Selle lünga täitmiseks kasinate võimaluste ajal 
on EIP andnud lisatoetust teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni 
rahastamiseks teadusasutustes ja erasektoris, ärgitades neis sektorites 
teadmiste jagamist.

EIP Grupp – 
innovatsioonikeskus

E ttevõtete innovatsioon – EIP on andnud ala-
tes 2009. aastast ligikaudu 1 mld eurot laenu 
Renault’le. Meie investeeringu sihiks on olnud 

uurimis- ja arendustöö elektrisõidukite ja tavapäras-
te jõuseadmete vallas. 2013. aastal antud 400 mln 
euro suuruse laenu eesmärk on rahastada teadus- ja 
arendustegevust efektiivsete, taskukohaste ja kesk-
konnasõbralike autode uue põlvkonna loomiseks.

Ühise heaolu nimel töötavad teaduskeskused – 
2008. aastal sõlmisime 50 mln euro suuruse lae-
nulepingu kliiniliste uuringute keskuse rajamiseks 
Pavias, et arendada teatavate vähiliikide ravi keeru-
kate uuenduslike nukleaarmeditsiini rakendustega. 
Järgmise laenuga kavatsetakse rahastada vähiravi-
kavade arendamist ja optimeerimist ning radioloo-
giaalaseid baasuuringuid. 

Tehnoloogiliselt murranguliste projektide rahas-
tamine – EIF eraldas 15 mln eurot Prantsuse piir-
kondadevahelise tehnoloogiasiirde fondile GO  
CAPITAL Amorçage, mis toetab kõrgtehnoloogiliste 
ettevõtete loomist. Investeeringuga toetatakse et-
tevõtluse ökosüsteemi Prantsusmaa lääneosas.

Innovatsiooni edendajana toetame ka Euroopa 
e-majandust – 2013. aastal toetas EIP jätkuvalt in-
ternetipõhiseid info- ja kommunikatsioonitehno-
loogiaid, mis ergutavad tehnoloogiavaldkonna in-
novatsiooni. Telekommunikatsioonisektorile anti 
laene 3 mld euro ulatuses. Eraldasime 36 mln eu-
rot ülikiire lairibavõrgu rahastamiseks Prantsusmaa 
Haute-Savoie piirkonnas Alpides. Projektiga toeta-
takse Prantsusmaa eesmärki tagada 2020. aastaks 
70%-le elanikkonnast ülikiire lairibaühendus.
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Innovatsiooni ja oskuste arendamine 
kasvava majanduse heaks

2013. aastal kasutas EIP Grupp vastutsüklilist tegevust, et julgustada innovaatilisi 
idufirmasid kui kasvu ja tööhõive hoobasid. EIF, kes on grupis spetsialiseerunud 
VKEde riskide võtmisele, et hõlbustada VKEde rahastamist, kasutas mitmeid 
algatusi igas arengujärgus innovaatiliste idufirmade toetamiseks.

Finantslahendused 
innovaatilistele idufirmadele

S uurel osal ülikoolide ja teaduskeskuste tööst 
on potentsiaali areneda konkreetseteks äri-
ideedeks, mis toovad kaasa väikeettevõtete 

loomise. Samas peetakse teadusuuringuid sageli 
liiga riskantseks, et neid ellu viia ja tavainvestorite 
poolt rahastada. Tehnoloogiasiire muudab teadus- 
ja arendustegevuse ning innovatsiooni tulemused 
turustatavateks toodeteks ja teenusteks, aidates 
seejuures luua idufirmasid või ülikoolist võrsunud 
ettevõtteid. 

2013. aastal investeeris EIF üheksa tehingu kaudu 
111 mln eurot tehnoloogiasiirde edendamiseks 
ning turul täheldati jõudsat kasvu. 

EIF rakendab innovatsiooni ja ettevõtluse toetami-
seks ka riski- ja kasvukapitali. 2013. aastal oli fondi 
sõlmitud laenulepingute maht kolmandat aastat 
järjest rekordiline, hõlmates 1,5 mld eurot (2012. 
aastal 1,3 mld eurot ja 2011. aastal 1,2 mld eurot) 
68 seemne-, riski- ja kasvukapitalifondis. Lisaks tea-
tud sektoritele keskendumisele kujundame riskika-
pitalialast tegevust vastavalt riigi vajadustele. 2013. 
aastal tehti esimesed investeeringud Hollandi riski-
kapitalialgatuse ja Balti innovatsioonifondi kaudu.

EIFi hallatav kiire kasvuga ja uuenduslike VKE-
de rahastu, mis kuulub ELi konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogrammi alla, pakkus 
samuti 2013. aastal uuenduslikele VKEdele riskika-
pitali nende asutamiseks ja laienemiseks. Praegu-
seks on raamprogrammiga toetatud rohkem kui 
275 000 VKEd 17 riigis.

Lisaks oleme kasutanud märkimisväärses ulatuses 
ekspertteadmisi bioteaduste, keskkonnasäästliku 
tehnoloogia ning info- ja kommunikatsiooniteh-
noloogia sektorites. Vähem kui kahe tegevusaasta-
ga ja kavandatust kolm aastat varem on Saksamaal 
tegutseva Euroopa äriinglite fondi 70 mln eurone 
maht peaaegu täies ulatuses ära kasutatud ning 
2014. aastal seda summat suurendatakse. 2013. 
aasta detsembris alustas fond tegevust veel kahes 
riigis (Hispaanias ja Austrias). 
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Panga üks keerulisemaid ülesandeid viimasel kümnendil on olnud innovatsiooni 
rahastamise kiirendamine. Koostöös projektiteostajate, pankade ja 
finantspartneritega saame osaliselt jagada riski, mis innovaatiliste ettevõtmistega 
paratamatult kaasneb. Lõppkasusaajad on Euroopa innovaatilised äriühingud – 
suurettevõtted, keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtted ja VKEd.

Belgia ettevõte EVS Broadcast Equipment SA 

sai 12 mln eurot laenu ulatusliku 

TAI-programmi jaoks, et parandada 

ettevõtte konkurentsivõimet ning pakkuda 

tööd sadadele praegustele ja tulevastele 

inseneridele.

R iskijagamisrahastu, mis on EIP ja Euroopa  
Komisjoni ühine ettevõtmine, loodi 2007. 
aastal, et ergutada suurema riskiga pikaaja-

lise teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioo-
ni investeeringuid. Rahastu esimene kasutusetapp 
lõppes 2013. aastal. Selleks ajaks oli 11,3 mld eu-
roga rahastatud 114 teadus- ja arendustegevuse 
ning innovatsiooni projekti. Hinnanguliselt kaasati 
riskijagamisrahastuga täiendavad 37,2 mld eurot 
erasektori investeeringuid Euroopa innovatsioo-
ni. Rahastu järglane luuakse 2014.–2020. aastaks ja 
selle kogueelarve on tõenäoliselt ligi 2,5 mld eurot.

2013. aastal lõi EIP kasvu rahastamise algatuse, et 
pakkuda Euroopa innovaatilistele keskmise turuka-
pitalisatsiooniga ettevõtetele mitmesuguseid erira-
hastamislahendusi alates otselaenudest kuni kvaa-
sikapitali riski- ja vaherahastamise instrumentideni. 
EIP rahastab 7,5 mln – 25 mln euroga 50% ulatuses 
ettevõtete Euroopa teadus- ja arendustegevuse 
ning innovatsiooni investeeringuid. Kasvu rahasta-
mise algatus sai riskijagamisrahastu alusel esialgset 
kapitalitoetust 150 mln eurot.

Riski jagamine 
eduka innovatsiooni nimel 

2013. aastal andis EIP 150 mln eurot laenu 

Taani ettevõttele H. Lundbeck, rahastades 

kesknärvisüsteemi haiguste ravis kasutatavate 

uuenduslike ravimite väljatöötamist. 

Riskijagamisrahastu investeering aitab hoida 

ja luua töökohti teadus- ja arendustegevuse 

ning innovatsiooni valdkonnas ning tõstab 

kõnealuse keskmise suurusega Euroopa 

ettevõtte konkurentsivõimet. 
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Innovatsiooni ja oskuste arendamine 
kasvava majanduse heaks

Riskijagamisrahastu teine ülesanne on innovatsiooni edendamine VKEde turul. 2013. 
aastal hoogustus riskijagamisvahendi tegevus. Vahendit kasutati edukalt uuenduslike 
VKEde ja väikeste keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtete rahastamiseks. 

E IFi hallatava ja riskijagamisrahastust finant-
seeritava vahendi kaudu antakse garantiisid ja 
vastugarantiisid pankadele ja liisinguettevõ-

tetele, et toetada täiendavat soodsatel tingimustel 
laenude ja liisingu andmist uuenduslikele ettevõte-
tele. Kattes kuni 50% iga uue innovatsioonile kes-
kendunud VKE laenu võimalikust kahjumist, ergu-
tab EIF finantsvahendajaid võtma täiendavaid riske 
teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni 
valdkonna tulemuste parandamiseks.

Alates käivitamisest 2012. aastal on riskijagamisva-
hendist antud 25 finantstehingu kaudu garantiisid 
kokku 1,2 mld eurot (2013. aastal 856 mln eurot) 
14 ELi riigis ja ühinemiseks valmistuvates riikides. 

2013. aastal riskijagamisvahendit laiendati ja kaa-
sati veel viis riiki: Poola, Portugal, Rootsi, Saksamaa 
ja Türgi.

2013. aasta oluliste sündmuste seas oli riskijaga-
misvahendi kõige esimene garantiileping Portuga-
liga uuenduslike ettevõtete toetuseks, mis rõhutab 
meie soovi toetada majandusarengut selles riigis. 
Banco Português de Investimento (BPI) sõlmis EIFi-
ga 160 mln euro suuruse lepingu. 

Riski finantseerimine 
innovaatiliste VKEde toetamiseks

Trotter Holding International on 

novaatorlik Hollandi VKE, mis pakub 

mobiilsete välireklaamide turul 

tööstuslikke teadetetahvleid. ABN Amro 

antud käibekapitali laenuga, millel on 

riskijagamisvahendi kaudu EIFi 50%line 

garantii, sai Trotter alustada ettevõtte 

laiendamisega ja siseneda uutele turgudele. 

Zeta Biopharma on 237 töötajaga Austria ettevõte, 

mis ehitab suurtele farmaatsiaettevõtetele 

teadus- ja arendustegevuseks vajalikke tehaseid. 

UniCredit Bank Austria antud 2,5 mln euro 

suurune laen, mida tagati  

riskijagamisvahendi kaudu, katab Zeta 

käibekapitali vajaduse tehaste projekteerimise ja 

ehitamise pikaajalise protsessi jooksul.
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Strateegiline infrastruktuur 
järjepidevaks kasvuks

Majanduse väljavaadete 
parandamine ja 
piirkondade lähendamine

Tänapäevane 
sadamainfrastruktuur

Tõhusad 
elektrivõrgud

Regionaalarengu 
infrastruktuur

Säästev 
linnainfrastruktuur

Raudteekoridorid

Tõhus ja puhas 
energia

Konkurentsivõimeline 
energiavarustus

  Turvaline 
maanteetransport

Turvalised 
lennujaamad
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Strateegilise infrastruktuuri
rajamine

F inantskriisi ajal tähendasid riikide eelarvepii-
rangud, et teatavad infrastruktuuriprojektid 
jäeti nende strateegilisest tähtsusest hooli-

mata ootele. Lisaks suurprojektide rahastaja rolli 
täitmisele püüdis EIP 2013. aastal taastada inves-
teerimisvoo sellesse olulisse sektorisse projektivõ-
lakirjade algatuse kaudu.

EIP infrastruktuurivaldkonna tegevus Euroopas on 
tähtsal kohal meie püüdluses edendada sotsiaal-
set ühtekuuluvust liidu 28 liikmesriigis. Väljaspool 

ELi aitavad meie infrastruktuuriinvesteeringud  
tänapäevastada majandust ja luua arenguvõi- 
malusi. 

Pank pakub palju enamat kui infrastruktuuripro-
jektide rahastamine. Meie töös on olulisel ko-
hal tehniline abi ja nõustamisteenused, tagades 
infrastruktuuri kestliku arendamise. ELis aitab  
JASPERSi algatus maksimeerida ELi struktuurifon-
dide mõju valdkondades, kus seda kõige enam 
vajatakse.

Strateegilise infrastruktuuri 
rajamine 
 
Tõhusad energiavõrgud, arenenud transpordiühendused, uusim infotehnoloogia 
ja hästi toimiv linnainfrastruktuur on tänapäeva majanduslike, sotsiaalsete ja 
keskkondlike vajaduste alustalad. Ajavahemikul 2014–2020 kolmekordistab EL 
ainuüksi transpordiinfrastruktuuri rahastamist 26 mld euroni. EIP kui pikaajaline 
infrastruktuuri rahastaja on valmis erakorraliselt selle valdkonna rahastamise 
mahtu suurendama.
 

Strateegilise infrastruktuuri olulised 
sündmused 2013. aastal:

•	 6,4 mld eurot strateegilistele transpordiprojektidele 
Euroopas

•	 5,2 mld eurot strateegilistele energiaprojektidele Euroo-
pas

•	 4,2 mld eurot linnade uuendamise ja taastamise projekti-
dele Euroopas

•	 Energialaenude täiendatud kriteeriumide kasutuselevõtt 

•	 Range fossiilkütuste poliitika kehtestamine

•	 Kahe esimese EIP projektivõlakirja väljastamine

toetamaks strateegilist 
infrastruktuuri Euroopas

15, 9 mldeu
ro

t
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2013. aasta oktoobris käivitas EL transpordiinfrastruktuuri täiendatud poliitika, 
aidates Euroopa majandusel kasvada ja edeneda tõhusate 
infrastruktuuriühenduste abil. 

Transpordisektor, 
mis jõuab kaugele

K eskkonnahoidlik ja turvaline – meie trans-
pordi rahastamise eesmärk on pakkuda te-
gelikku kasu nii ettevõtetele, elanikele kui ka 

kliimale. 

2013. aastal nõustati projektide koostamisel  
JASPERSi (ühisabi Euroopa piirkondade projekti-
de toetamiseks) raames 14 ELi liikmesriiki ning kol-
me laienemiseks valmistuvat riiki, et edendada ELi 
struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi kasutamist. 
JASPERSi rolli suutlikkuse kujundajana tugevdas 
2013. aasta märtsis Brüsselis koostööplatvormi Net- 
working Platform ametlik käivitamine. See täiendab 
JASPERSi nõustamistegevust, lahendades projektide 
ettevalmistamise horisontaalseid probleeme, eden-
dades teadmiste jagamist ning levitades häid tava-
sid ja kogemusi JASPERSi sidusrühmade seas. 

Alates JASPERSi käivitamisest 2006. aastal on heaks 
kiidetud 310 algatuse raames toetatud suuremat 
projekti, mille investeerimismaht moodustab ligi 
56,4 mld eurot, millest 17,4 mld eurot investeeriti 
2013. aastal.

2013. aastal sõlmis pank 

1996. aastast saadik 

kolmanda laenulepingu 

Leedu riikliku raudtee-

ettevõtte Lietuvos 

Geležinkeliaiga (LG). 

Lisaks üleeuroopaliste 

võrkude rajamise 

toetamisele on EIP 

investeeringud 

suurendanud 

ohutust ja tõhusust 

ning vähendanud 

heitkoguseid. 

2013. aastal eraldas EIP Euroopas:

5,3 mld eurot turvalise maanteeinfrastruktuuri heaks 

3,6 mld eurot raudteeprojektidele

2,9 mld eurot linnatranspordiprojektidele

212 mln eurot meretranspordi infrastruktuurile 

511 mln eurot lennutranspordi projektidele
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Strateegilise infrastruktuuri
rajamine

EIP on üks juhtivaid energiavaldkonna rahastajaid Euroopas ning tal on oluline 
roll kindla, konkurentsivõimelise ja säästva energia edendamisel kogu maailmas. 

Energiavarustus 
jätkusuutlikus majanduses

2 013. aastal andsime 5,2 mld euro ulatu-
ses laene Euroopa projektidele, millega 
toetatakse konkurentsivõimelist ja kindlat 

energiavarustust. 

Mais sõlmis EIP oma esimese laenulepingu 

Nepaliga – 55 mln euroga rahastati Tanahu 

hüdroelektrijaama ehitamist ja käitamist, 

tagades keskkonnahoidliku ja kindla 

energiavarustuse riigis, kus esineb terav 

energiapuudujääk. 

EIP andis 140 mln eurot laenu 

Poola energiaettevõttele 

Elektrocieplownia Stalowa Wola 

tänapäevase kombineeritud 

tsükliga gaasiturbiiniga 

elektrijaama ehitamiseks, 

mis parandab riigisisest 

energiavarustust ja suurendab 

konkurentsi riigi elektriturul. 

Kõige olulisem areng panga energiasektori tege-
vuses 2013. aastal oli energialaenude täiendatud 
kriteeriumide kasutuselevõtt pärast ulatuslikku 
avalikku konsultatsiooni. Pank keskendub ener-
giatõhususe, taastuvenergia, energiavõrkude ning 
seonduvate teadusuuringute ja innovatsiooni ra-
hastamisele. Uued kriteeriumid hõlmavad üht-
lustatud suuniseid energiatõhususe projektidele 
laenu andmiseks, et edendada riiklike energiatõ-
hususe programmide kaasrahastamist. 

Oleme kasutusele võtnud uued heitenormid, mida 
kohaldatakse kõikidele fossiilkütusega energia 
tootmise projektidele, et sõeluda välja investeerin-
gud, mille süsinikuheide ületab läviväärtuse vasta-
valt ELi ja riiklikele piirmääradele. Vähese CO2-hei-
tega energiasüsteemi suunas liikudes jääb gaas 
eelduste kohaselt üleminekukütuseks ning heite-
normid tagavad, et laenu antakse üksnes projekti-
dele, mis aitavad kaasa ELi majanduskasvule ja on 
kooskõlas ELi kliimapoliitikaga.
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K omisjoni sõnul võib Euroopa Liidu infrastruk-
tuuriinvesteeringute vajadus Euroopa 2020. 
aasta eesmärkide täitmiseks neis sektorites 

ulatuda 2 triljoni euroni. Projektivõlakirjade alga-
tuse eesmärk on võimaldada abikõlblike infrastruk- 
tuuriprojektide teostajatel (tavaliselt avaliku ja era-
sektori partnerlused) hankida täiendavaid erasek-
tori finantseeringuid institutsioonilistelt investori-
telt, nt kindlustusseltsidelt ja pensionifondidelt.

Algatuse katseetapp algas 2013. aastal, et testida 
projektivõlakirja kontseptsiooni. Sobivate projek-
tide rahastamislepingute sõlmimine ja tingimuste 
täitmine peab toimuma enne 2016. aasta lõppu.

Koostöö 
edu nimel – projektivõlakirjad

Euroopa 2020. aasta projektivõlakirjade algatus on Euroopa Komisjoni ja EIP 
ühisprogramm, mis alustas tegevust eelmisel aastal. Selle eesmärk on 
stimuleerida kapitaliturgude finantseeringuid infrastruktuurile transpordi-, 
energia- ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektorites.

Ühendkuningriigis oli Greater Gabbardi merekaabel riigi esimene 

infrastruktuuriprojekt, mis sai toetust projektivõlakirjade krediidikvaliteedi 

parandamise algatusest. Projekti toetuseks emiteeriti võlakirju koguväärtusega  

305 mln Inglise naela ning EIP andis laenuabina 45,8 mln Inglise naela  

suuruse garantii. 

Katseetappi rahastatakse 230 mln euroga ELi eelar-
ves olemasolevate programmide jaoks kasutama-
ta jäänud vahendite arvelt. See peaks võimaldama 
EIP-l rahastada kõigis kolmes sektoris infrastruktuu-
riprojekte üle 4 mld euro väärtuses. Esimesed kaks 
projektivõlakirjade projekti Hispaanias ja Ühend-
kuningriigis on näidanud mitte üksnes turu suut-
likkust, vaid ka eeliseid, mida pakub EIP osalemine 
kapitalimahukate projektide hinnakujunduses ja 
teostamises.
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Strateegilise infrastruktuuri
rajamine

Arukad linnad – 
meie looduslik elupaik

Peaaegu 53% maailma elanikkonnast elab linnapiirkondades ning ainuüksi ELis 
ulatub see näitaja 75%ni. Prognoosi kohaselt võib 2030. aastal elada paljudes 
maailma riikides ligikaudu 90% elanikest linnades. Linnad kui meie uus looduslik 
elupaik peavad selle sissevoolu vastuvõtmiseks muutuma arukamaks. 

2013. aastal investeeris EIP 4,2 mld 

eurot linnaarenduse, linnade taastamise 

ja tervishoiu projektidesse. Viimase aasta 

jooksul on pank aidanud rahastada järgmisi 

ehitus- või renoveerimistöid:

7 metrooprojekti 

2 linnaraudteeprojekti

5 trammiliiklusprojekti

Ühendkuningriigis loodi JESSICA abil North West 

Evergreen Fund. Selle linnaarendusfondi eesmärk 

on heastada mahajäetud tööstuspiirkondi, rajada 

uusi hooneid ja renoveerida kasutuskõlbmatuid 

hooneid eesmärgiga luua töökohti. 

Juunis toetasime soodsate eluasemete 

arendamist Sahara-taguse Aafrika 

kogukondades, andes 15 mln eurot laenu 

arengu toetamisele spetsialiseerunud 

finantseerimisasutusele Shelter Afrique. See 

asutus annab EIP tagatisega laene kohalikele 

arendajatele, et ehitada abikõlblikke ja 

soodsaid eluasemeid, mis on varustatud 

puhta vee, kanalisatsiooni, elektri ja 

juurdepääsuteedega. 

J ESSICA (Euroopa ühine toetus linnapiirkon-
dade jätkusuutlikele investeeringutele) ühen-
dab Euroopa Komisjoni, EIP ja Euroopa 

Nõukogu Arengupanga asjatundlikkust ja rahastamis- 
võimet. Linnaarendusfondide arendamisega aitab  
JESSICA ametiasutustel kasutada ELi struktuurifon-
de, et muuta need tulutoovaks. 2013. aasta lõpuks oli 
JESSICA raames loodud kokku 18 valdusfondi sum-
mas 1,76 mld eurot. Lisaks oli loodud kokku 42 lin-
naarendusfondi mahuga 1,56 mld eurot ning läbi vii-
dud 82 hindamisuuringut.

2 kergraudteeprojekti 

4 tänavavõrgustikku
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Säästev tegutsemine
kliima kaitseks

2 013. aasta oli EIP kliimameetmete jaoks väga 
edukas. Kliimaprojektid moodustasid 27% 
kogu panga laenuportfellist, mis kinnitab 

meie seisukohta, et kliimameetmete arvesse võt-
mine majanduslikust ja sotsiaalsest seisukohast 
võib aidata kindlustada jätkusuutlikku majandus-
kasvu ja püsivat tööhõivet. 

Avaldasime EIP kliimadeklaratsiooni, milles esita-
takse meie kliimameetmete eesmärgid ja seisuko-
had. Lisaks taaskinnitasime panga keskkonna- ja 
sotsiaaltavade käsiraamatu täiendamisega oma 
kohustust arvestada keskkonna- ja sotsiaalseid 
kaalutlusi kõikides EIP rahastatud projektides, et 
tuua kasu inimestele ja planeedile ning suurenda-
da kasumlikkust.

Säästev tegutsemine 
kliima kaitseks
 
Kliimamuutust kinnitavad teadusuuringud on ühemõttelised – loodusõnnetuste 
sagenemine, kõrgem temperatuur ja merepinna tõus on vaid mõned näitajad. Need 
kõik on majandusarengu jaoks olulised riskid ning enim on ohus toidu- ja veevarud. 
EIP on maailmas üks juhtivaid kliimameetmete rahastajaid, toetades vähese CO

2
-

heitega ja kliimamuutustele vastupanuvõimelist üleilmset kasvu ning tõhustades 
kliimameetmete investeeringute finantseerimist.  

Kliimameetmete tippsündmused  
2013. aastal:

•	 Kliimameetmete projektid moodustavad 27% EIP  
laenuportfellist

•	 214 mln eurot innovaatiliste kliimameetmete  
rahastamiseks seitsme kliimafondi kaudu

•	 Kliimateadlikkusvõlakirjade emissiooni rekordmaht – 
aasta lõpuks 1,4 mld eurot

•	 EIP kliimadeklaratsiooni avaldamine

•	 EIP keskkonna- ja sotsiaaltavade käsiraamatu 
läbivaatamine

üleilmsete kliimameetmete 
toetuseks

19mldeu
ro

t
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Kõikide EIP rahastamist taotlevate projektide puhul võetakse arvesse nii 
keskkonna- kui ka sotsiaalseid kaalutlusi. Projekti mõju hindamisel ja riskide 
maandamisel kohaldatakse kümmet keskkonna- ja sotsiaalstandardit. 
Need standardid võimaldavad meie klientidel parandada oma tulemusi 
läbimõeldud keskkonna- ja sotsiaaltavade rakendamise, läbipaistvuse ja 
aruandekohustuse kaudu. 

E IP on ainus rahvusvaheline finantsasutus, kes 
kohaldab taolisi keskkonna- ja sotsiaalkritee-
riumeid. Teatavatel juhtudel ületavad meie 

standardid asjaomastes ELi direktiivides sätesta-
tuid, sealhulgas elurikkuse ehk bioloogilise mit-
mekesisuse puhul. Panga keskkonna- ja sotsiaal-
tavade käsiraamatu läbivaatamine on aidanud 
selgitada ka meie seisukohta inimõiguste ja töö-
normide vallas.

Oma CO2-jalajälje hindamisel arvestame ja rapor-
teerime eeldatavalt suure heitega projektide kas-
vuhoonegaaside heitkoguseid, st kui heide ületab 
ühe või mõlemad järgmistest läviväärtustest:

•		absoluutne	 heitkogus	 (projekti	 tegelik	 koguhei-
de) > 100 000 t CO2-ekvivalenti aastas projekti ta-
vapärase tööaasta kohta;

ja/või

•		suhteline	heitkogus	(heite	hinnanguline	suurene-
mine või vähenemine võrreldes eeldatava alterna-
tiiviga) > 20 000 t CO2-ekvivalenti aastas. 

Kliimaprobleemidega 
läbivalt arvestamine

Kliima seisukohast on ülitähtis looduse ning 

taimestiku ja loomastiku kaitse. 2013. aastal 

sõlmisime 72,24 mln USA dollari suuruse 

laenulepingu Jordaania Tafila tuulepargi 

jaoks, mis rajatakse Ida-Aafrikas lindude 

rändejoonele. Meie keskkonnaeksperdid 

tegid projektiteostajaga koostööd, et viia 

läbi seireprogramm eesmärgiga kohandada 

tuulepargi töö rändlindude kaitsele. 

EIP toetab kliimaprojekte, millel on positiivne sotsiaalne väljund, 

mis veelgi edendab nende mõju. Vee- ja kanalisatsiooniprojekt 

Nicaraguas sai EIP-lt 60 mln eurot laenu, mis aitab vähendada saastet ja 

parandada elanike veevarustuse kvaliteeti. 

CO2-jalajälje hindamisel on kesksel kohal iga projek-
ti absoluutne heitkogus. Hinnates ja raporteerides 
heitkoguse suurenemist või vähenemist, mis annab 
heite kohta olulist teavet võrreldes muude tehno-
loogiate või projektidega, võtame arvesse projekti 
absoluutset heitkogust kui põhielementi, sest just 
see mõjutab lõppkokkuvõttes meie kliimat. 2013. 
aasta EIP CO2-jalajälje hindamise tulemustest antak-
se aru 2013. aasta säästvuse aruandes.
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Säästev tegutsemine
kliima kaitseks

Kliimamuutustele reageerimise keskmes on vajadus vähendada heitkoguseid. 
Leevendusmeetmeteta tõuseks globaalne temperatuur sel sajandil lausa 6,4 °C. 
Kliimamõjude leevendamise projektide edu võtmeks on nii poliitiliste kui ka 
rahaliste eesmärkide järgimine ning innovatsioon. 

E IP vastab kõigile neile nõuetele. ELi panga-
na järgime ELi poliitikat, mille kohaselt ee-
listatakse vähem säästvatele lahendustele 

kliimamuutuste leevendamise projekte. Kestliku ra-
hastamise innustajana toetame kapitalivooge klii-
mamuutuste vähendamise projektidesse. Maailma 
ühe juhtiva innovatsiooni rahastajana toetame uu-
sima tehnoloogia arengut, et leevendusmeetmeid 
veelgi edendada.

2013. aastal eraldati kliimamuutuste leevendamise 
projektidele 17,8 mld eurot. 

Leevendame 
olukorra edasist halvenemist

Saksamaal Butendiekis toetasime  

450 mln euro suuruse laenuga avamere 

tuuleparki. Ulatusliku, 80 tuulikut hõlmava  

1,4 mld eurose projekti koguvõimsus on  

288 MW. Projekt pakkus meile võimalust 

toetada arenevat tehnoloogiat 

taastuvenergiasektoris ning aidata täita ELi ja 

Saksamaa taastuvenergia eesmärke.

Leevendusmeetmed
17,8 mld eurot

	 Taastuvenergia 6,4
	 Energiatõhusus 2,2
	 TAI 2,5
	 Säästev transport 6,2
	 Muu 0,5

Oktoobris avati Prantsusmaal Metzis 

bussiliinide ja üliökonoomsete busside 

võrgustik Mettis, millele EIP oli andnud  

80 mln eurot laenu. Uued bussid vähendavad 

CO2-heidet keskmiselt 1,53 tonni võrra 

tavatööpäeva kohta ning 374 tonni aastas. 
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2 013. aasta aprillis käivitatud ELi kohanemis- 
strateegia üks põhipunkte on püüe liikmesrii-
kide vahel pingutusi kooskõlastada ja teavet 

jagada. EIP on oma üleilmse tegevusega kliima-
valdkonnas selle lähenemisviisi järgimisel esirin-
nas. 2013. aastal iseloomustas meie kohanemislae-
ne pikaajaline strateegia, mille raames võeti sihiks 
suurprojektid, mille positiivne mõju kestaks kauem 
kui panga rahastamine.

2013. aastal eraldati kliimamuutuste leevendamise 
projektidele 1,2 mld eurot.

Kohanemine ja 
vastupanuvõime säilitamine

Kliimamuutused avaldavad eeldatavasti olulist mõju, mis puudutab väga 
paljusid majandussektoreid. Ehkki osaliselt saab leevendusmeetmetega mõju 
vähendada, ei ole teataval määral kliimamuutust enam võimalik ära hoida.  
Seega on oluline kliimameede ka kohanemine.

ELi pank andis teise laenu summas  

450 mln eurot Saksamaa ühele ulatuslikumale 

keskkonnaprojektile – Emscheri jõe 

taastamine Põhja-Reini-Vestfaali 

liidumaal. Meie laenuga kaasrahastatakse 

Emschergenossenschafti investeerimiskava 

aastateks 2014–2016, et aidata lõpetada 

looduslike elupaikade kahjustamine 

aastatepikkuse rasketööstuse tõttu. Projektil 

on positiivne mõju ka tööhõivele, tagades 

piirkonnas 3 700 töökohta.

Detsembris näitas teine 150 mln euro suurune 

laen meie toetust metsade taastamiseks, 

metsastamiseks ja erosiooni ohjeks 

Türgis. Lisaks keskkonnaväärtusele loodi 

taasmetsastamise projektiga maapiirkondades 

elavatele inimestele 6 500 töökohta. 

Metsade taastamine aitab rahuldada ka 

energiavajadust piirkondades, kus riigimetsast 

saadud küttepuud on peamine energiaallikas. 
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Säästev tegutsemine
kliima kaitseks

Uuenduslik 
kliimameetmete rahastamine 

Lisaks traditsioonilisematele finantseerimistoodetele pakub EIP arvukalt 
innovaatilisi kliimameetmete rahastamise instrumente ning tehnilist ja 
finantsnõustamist. 

2 013. aastal toetas pank seitset kliimaspetsii-
filist võla- ja omakapitalifondi, mille inves-
teerimise kogumaht oli 214 mln eurot. Lisaks 

haldasime jätkuvalt muid väga strateegilisi fonde 
ja algatusi, sealhulgas edukat GEEREFi fondi, mis 
pakub erasektori investeeringute kaudu üleilm-
set riskikapitali energiatõhususe ja taastuvenergia 
projektidele areneva ja üleminekumajandusega rii-
kides. GEEREF jõuab 2014. aastal uude arengujär-
ku, kaasates esmakordselt erasektori vahendeid.

Tegime oma esimese investeeringu kogusummas 

15 mln eurot REDD+ fondi (raadamisest ja metsade 

seisundi halvenemisest tulenevate heitkoguste 

vähendamise fond). Fond on turupõhine ja ÜRO 

toetatud mehhanism, mille eesmärk on kaitsta 

metsi ja toetada nende ülesannet kliimamuutuse 

vähendamise strateegiates, väljendades rahas 

nende konserveerimise väärtust. Althelia fond 

investeerib ligi 20 projekti kogu maailmas, pöörates 

eritähelepanu Aafrikale ja Ladina-Ameerikale. 

Pank tegi ka väikese ent olulise investeeringu 

EcoEnterprises II elurikkuse fondi. Tegemist oli  

6 mln USA dollari suuruse sissemaksega fondi, mis 

pakub vaherahastamist ja omakapitali, et toetada 

ettevõtteid, kes loovad loodusvarade säästva 

kasutamise kaudu elurikkuse hüvesid.  

Fond keskendub Ladina-Ameerikale,  

mis on bioloogilise mitmekesisuse poolest maailma 

üks rikkalikumaid piirkondi.

2013. aastal astus EIP esimese sammu säästva põl-
lumajanduse laenude valdkonnas. Seda kajastasid 
meie kliimameetmete rahastamise investeeringud, 
mille peamised abisaajad olid metsanduse ja elu-
rikkuse fondid.

Partnerlused on samuti väga olulised, et toetada 
innovatsiooni kliimameetmete rahastamisel. Tee-
me Euroopa Komisjoniga koostööd mitmesugustes 
kliimamehhanismides. Lisaks arendame partnerlu-
si teiste finantseerimisasutustega, nagu ÜRO kesk-
konnaprogramm (UNEP), et edendada meie osa-
lust algatuses „Jätkusuutlik energia kõigile” (SE4All).



EL 
Laenumaht kokku 64 mld eurot 

Kasv ja tööhõive – tuleviku nimel Euroopa 
noorte oskuste parandamine 
 
 
EFTA ja laienemisse kaasatud riigid

Laenumaht kokku 3,1 mld eurot 

EIP suurinvesteering realiseerub Bosporuse 
tunneli valmimisel

30 Tegevusaruanne 2013

Kasvu edendamine ELis ja 
väljaspool
 
EIP tegutseb ligi 160 riigis kogu maailmas. 
Kriisi ajal keskendus EIP olulisel määral eritoetuste andmisele EL-28 riikides ja 
piirkondades, millel on piiratud juurdepääs kapitaliturgudele, pakkudes suuremaid 
laenuvõimalusi otseselt tänu mandaadi suurendamisele meie juhatajate  
(ehk liikmesriikide) poolt. Laenutegevus väljaspool ELi rõhutab pikaajaliste 
investeeringute kaudu EIP toetust ELi välisprioriteetidele. Keskendume  
kohaliku erasektori arendamisele, sotsiaalsele ja majanduslikule  
infrastruktuurile ning kliimamuutuse leevendamisele ja välismaiste 
otseinvesteeringute toetamisele.



Idapoolsed naaberriigid ja Kesk-Aasia 
(ENCA) riigid ning Venemaa

Laenumaht kokku 1,8 mld eurot

Koostöös EIPga korraldatud idapartnerluse 
konverents eesmärgiga arutada poliitilisi ja 
ärisidemeid ELiga

FEMIP 

Laenumaht kokku 583 mln eurot 

Jätkuv toetus poliitilise kriisi ajal kohaliku 
erasektori arendamisele Vahemere 
piirkonnas

Aasia ja Ladina-Ameerika

Laenumaht kokku 1,2 mld eurot 

2012. aastal Nepaliga sõlmitud leping, 
millega kiideti heaks EIP tulevane tegevus; 
esimene laen anti Nepalile 2013. aastal 
säästva energia toetuseks

AKV, ÜMT ja Lõuna-Aafrika Vabariik 

Laenumaht kokku 988 mln eurot 

EIP AKV-piirkonnas tegutsemise  
50. aastapäev
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Kasvu edendamine  
ELis ja väljaspool



E IP aktsionärid on ELi 28 liikmesriiki. Iga riigi 
osa panga märgitud kapitalis vastab riigi ma-
janduslikule tähtsusele ühinemise ajal. Seega 

on EIP lõppkokkuvõttes aruandev liikmesriikide va-
litsuste ees.

Samas on EIP finantsiliselt autonoomne, hankides 
oma tegevuse rahastamiseks vahendeid rahvus-
vahelistelt kapitaliturgudelt. Meie hea finantsseis 
tuleneb varade kvaliteedist, aktsionäride tugevast 
toetusest, usaldusväärsest juhtimisest, läbimõel-
dud riskijuhtimisest, jätkuvast kasumlikkusest ja 
kindlast likviidsusest. 

2013. aasta lõpus tõusis panga kapitali adekvaat-
suse määr 28,7%ni (aasta alguses 23,1%) eelkõige 
tänu aktsionäride kapitalisissemaksetele. Need olid 
kooskõlas panga aktsionäride 2012. aasta ajalooli-
se otsusega peaaegu kahekordistada sissemaks-
tud kapitali, suurendades seda 10 mld euro võrra. 

Tegevuse toetamine tugeva 
finantsseisuga
 
EIP on maailma suurim mitmepoolne vahendite koguja ja laenuandja. 2013. aastal 
hankisime rahvusvahelistelt kapitaliturgudelt 72 mld eurot. Kasutame oma tugevat 
finantsseisu, et saada vahendeid atraktiivsete intressimääradega ja pakkuda seda 
eelist majanduslikult elujõulistele projektidele, mis edendavad ELi poliitikaeesmärke. 
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EIP võlakirjaemissioonide 
piirkondlik jaotus

	 Euroopa 63%
	 Aasia 27%
	 Ameerika 7%
	 Lähis-Ida ja Aafrika 3%



See võimaldab anda kolme aasta jooksul täienda-
valt laenu kuni 60 mld eurot, et toetada ELi ühist 
reaktsiooni kriisile.

Varade kvaliteet püsis hea ning halbade laenu-
de suhtarv oli aasta lõpus ligikaudu null protsenti 
(0,2%) kogu laenuportfellist. Aastane netoülejääk 
ulatus 2,5 mld euroni, mis on sarnane eelnenud 
aasta näitajaga.

Tugevad finantsnäitajad tagavad selle, et pangal 
on jätkuvalt eelis tänu suurepärasele krediidisei-
sundile ning ta suudab hankida vahendeid väga 
soodsatel tingimustel. Kuna panga eesmärk ei ole 
kasumit maksimeerida, pakub pank sama soodsaid 
tingimusi ka oma laenuklientidele. 

2013. aasta oli edukas ka vahendite hankimisel. 
Oktoobri lõpuks oli 70 mld euro suurune fundee-
rimiskava täidetud. Sellegipoolest olime turul ak-

Maailma suurim roheline võlakiri
Juulis emiteerisime oma kõigi aegade suurima kliimateadlikkusvõlakirja summas 650 mln eurot. 
Võlakirja maht kasvas aasta lõpuks 1,15 mld euroni ning seega on tegemist rahvusvahelise vahendite 
koguja suurima võlakirjaga roheliste võlakirjade turul. Võlakirja emiteerimine tekitas suure nõudluse 
mitmesuguste investorite seas, keda paelusid tehingu jätkusuutlikud omadused. Võlakiri aitas kaasa 
sotsiaalselt vastutustundliku investeerimisturu arendamisele. 

tiivsed kuni aasta lõpuni ning fundeerimiskava 
maht ulatus ühe kõigi aegade kõrgeima tasemeni – 
72,1 mld eurot. 

Pank hangib vahendeid kogu maailmas, kaasates 
investeeringuid nii ELis kui ka väljaspool, ning on 
seega oluline välismaiste investeeringute ELi suu-
namise kanal.

2013. aasta oli tähtis ka kliimateadlikkusvõlakirja-
de jaoks. Need on investorite vajaduste järgi ku-
jundatud sotsiaalselt vastutustundlikud investeeri-
mistooted. Kliimateadlikkusvõlakirjadega hangitud 
vahendite sihtotstarve on EIP kliimameetmete lae-
nuprojektid taastuvenergia ja energiatõhususe 
valdkonnas, mis toetavad ELi eesmärki tagada vä-
hese CO2-heitega ja kliimamuutustele vastupanu-
võimeline üleilmne kasv.
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Tegevuse toetamine
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E IP on nii ELi asutus, kes on aruandekohustuslik 
liikmesriikide ees, kui ka pank, kes järgib ava-
liku ja erasektori häid tavasid otsuste tegemi-

ses, juhtimises ja kontrollis. Pangal on kolm otsus-
tusorganit: ministrite tasandil juhatajate nõukogu; 
iga liikmesriigi poolt ametisse nimetatud mitteala-
liste liikmetega direktorite nõukogu; ning haldus-
komitee, mis on EIP alaline otsustusorgan ja mille 
esimees on EIP president. Sõltumatu auditikomis-
jon teostab panga tegevuse üle sisekontrolli. 

Juhatajate nõukogusse kuuluvad kõigi 28 liikmes-
riigi valitsuse ministrid (tavaliselt rahandusmi-
nistrid). Nõukogu kohtub kord aastas, kehtestab 
panga laenupoliitika suunised ning kiidab heaks 
bilansi ja aastaaruande. Nõukogu teeb otsuseid ka 
kapitali suurendamise kohta ning panga osalemi-
se kohta ELi-välistes rahastamisoperatsioonides. 
Ühtlasi nimetab juhatajate nõukogu ametisse di-
rektorite nõukogu, halduskomitee ja auditikomis-
joni liikmed. 

EIP juhtimisstruktuur:

EIP juhtimine
 
EIP on avalik-õiguslik pank mis kuulub ELi 28 liikmesriigile. Meie juhtimisstruktuur 
tagab panga aruandekohustuse täitmise, nõuetekohase tegevuse ning tõhusa 
töö jätkusuutliku majanduskasvu ja tööhõive edendamisel panga kõigis tegevus-
valdkondades. 
 

34 Tegevusaruanne 2013

 Aktsionärid  ELi 28 liikmesriiki

 Juhatajate nõukogu  Liikmesriikide ministrid

 Direktorite nõukogu

 Halduskomitee
 Auditikomisjon

- president
- 8 asepresidenti

Nimetatud ametisse 
liikmesriikide poolt



Direktorite nõukogu on organ, kellel on lõplik ot-
sustusõigus kõikide laenude, vahendite kogumi-
se kavade ja muude rahastamisküsimuste puhul, 
samuti garantiide andmisel. Direktorite nõukogu 
koguneb kümnel korral aastas, et tagada panga 
nõuetekohane juhtimine kooskõlas ELi aluslepin-
gutega, panga põhikirjaga ning juhatajate nõuko-
gu sätestatud üldsuunistega.

Direktorite nõukogus on 29 liiget – iga liikmesriik 
nimetab ametisse ühe direktori ja Euroopa Komis-
jon ühe direktori. Lisaks on 19 asedirektorit. Di-
rektorite nõukogu asjatundlikkuse suurendami-
seks võib koopteerida kuus eksperti (kolm liiget ja 
kolm asendusliiget), kes osalevad nõukogu koos-
olekutel hääleõiguseta nõunikena. Otsuste vas-
tuvõtmiseks on vaja liikmesriikide märgitud kapi-
talist vähemalt 50% esindava enamuse ning ühe 
kolmandiku hääleõigusega liikmete poolthääled, 
kui põhikirjas ei ole sätestatud teisiti. Nõukogu 
esimees on panga president Werner Hoyer, kes 
hääletamisel ei osale.

Halduskomitee on panga alaline täitevorgan. Ko-
mitee vastutab panga jooksva tegevuse eest, val-
mistab ette direktorite nõukogu otsuseid ja tagab 
nende otsuste rakendamise. Komitee kohtub kord 

nädalas. Halduskomitee töötab panga presidendi 
alluvuses ja direktorite nõukogu järelevalve all. Üle-
jäänud kaheksa liiget on EIP asepresidendid. Komi-
tee liikmed nimetatakse ametisse kuni kuueks aas-
taks ametiaja pikendamise võimalusega ning nad 
vastutavad ainult panga ees. Neljal suurimal aktsio-
näril – Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalial ja Ühend-
kuningriigil – on halduskomitees alaline koht. 

Auditikomisjon on sõltumatu organ, mis annab 
aru otse juhatajate nõukogule. Komisjon vastutab 
panga finantsaruannete auditeerimise eest ning 
kontrollib, kas panga tegevus vastab heale pan-
gandustavale. Auditikomisjoni seisukohad esita-
takse juhatajate nõukogule koos direktorite nõu-
kogu aastaaruandega. Auditikomisjon koosneb 
kuuest liikmest, kes on ametisse nimetatud kuueks 
järjestikuseks majandusaastaks ilma ametiaja 
pikendamiseta. 

Euroopa Investeerimisfond on EIP Grupi osa. EIFi 
aktsionärid on Euroopa Investeerimispank, Eu-
roopa Komisjon ning mitmed avaliku ja erasektori 
pangad ja finantsasutused. EIFi direktorite nõuko-
gu seitsme liikme seas on kaks EIP asepresidenti, 
Dario Scannapecio (nõukogu esimees) ja Pim Van 
Ballekom.

Halduskomitee liikmed vasakult: Dario Scannapieco, Philippe de Fontaine Vive, Pim van Ballekom, Werner Hoyer, Jonathan Taylor,  

Magdalena Álvarez Arza, László Baranyay, Wilhelm Molterer ja Mihai Tănăsescu.
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EIP tänab käesoleva aruande illustreerimiseks kasutatud fotode eest järgmisi projektiteostajaid ja tarnijaid:

© EIB Photolibrary © Mikrofond AD, © ACAD, © FLSmidth, © Gamesa Corporación Technológica SA, © CNAO,  

© Trotter Holding EU, © Unicreditgroup Austria, © Lithuanian Railways, ©EC Stalowa Wola, ©EIB Photolibrary/ 

Photos Nigel Hall., ©Greater Gabbard offshore windfarm, ©EIB Photolibrary/photos Richard Willis., © Mettis/ 

photographe Philippe Gisselbrecht, © wpd, © Emschergenossenschaft, © Siemens AG Munich/Berlin.

Kujundus: EIB GraphicTeam.

Trükitud Central’i trükikojas MagnoSatin paberile taimsete trükivärvidega. Paber on sertifitseeritud Metsahoolekogu 
(Forest Stewardship Council) eeskirjade kohaselt ja sisaldab 100% värsket kiudainet (millest vähemalt 50% pärineb hästi 
hooldatud metsadest).
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