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Výroční zpráva skupiny EIB za rok 2009 se skládá ze tří samostatných 
svazků:
•	 	zpráva o činnosti a společenské odpovědnosti, shrnující činnost 

skupiny EIB během uplynulého roku a představující perspektivy 
do budoucna;

•	 	finanční zpráva, obsahující účetní závěrku skupiny EIB (podle IFRS 
a EU GAAP), EIB, Investičního nástroje k dohodě z Cotonou, Svěře-
neckého fondu FEMIP, Svěřeneckého fondu pro infrastrukturu EU-
Afrika, Svěřeneckého fondu investičního nástroje sousedství a EIF, 
jakož i příslušné vysvětlující přílohy;

•	 	statistická zpráva, předkládající seznam projektů financovaných 
EIB a výpůjček EIB v roce 2009 a dále seznam projektů EIF. Její 
součástí jsou také shrnující tabulky za uplynulý rok a za posled-
ních 5 let. 

Výroční zpráva je k dispozici také na internetových stránkách banky  
(www.eib.org/report.).
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Skupina EIB: přehled povinně 
zveřejňovaných údajů

Činnost v roce 2009

Podepsané smlouvy 3 031
Rizikový kapitál (39 fondů)  733
Záruky (22 operací) 2 298

Stav ke dni 31. 12. 2009

Portfolio 17 697
Rizikový kapitál – spravovaná aktiva (307 fondů) 4 103
Záruky – pozice (168 operací) 13 594

Podepsané smlouvy celkem
Rizikový kapitál (307 fondů) 5 136
Záruky (168 operací) 13 987

Vlastní zdroje 1 015
Bilanční suma 1 157
Čistý zisk za účetní období -7
Upsaný základní kapitál 2 940

z toho splatný 588

Stav ke dni 31. 12. 2009

Nevyrovnané položky
Vyplacené úvěry 324 150
Úvěry k vyplacení  81 843

Financování z rozpočtových zdrojů 1 416

Výpůjčky 305 758

Vlastní zdroje 37 954
Bilanční suma 361 871
Čistý zisk za účetní období 1 877
Upsaný základní kapitál 232 393

z toho splatný 11 620

Činnost v roce 2009 (mil. EUR)

Schválené projekty 103 898
Evropská unie 93 615
Partnerské země 10 283

Podepsané smlouvy 79 102
Evropská unie 70 505
Partnerské země 8 597

Vyplacené finanční prostředky 54 022
Evropská unie 48 898
Partnerské země 5 123

Získané zdroje (před swapy) 79 386
Hlavní měny (EUR, GBP, USD) 70 205
Ostatní měny 9 182

V roce 2009 objem podepsaných 
úvěrových smluv a vyplacených 
finančních prostředků s ohledem 
na krizi prudce vzrostl a banka 
podpořila více než 500 nových 
velkých projektů a 50 000 ma-
lých a středních podniků

V roce 2009 investoval EIF více než 
730 mil. EUR do 39 nových fondů 
rizikového kapitálu a v současné 
době se angažuje částkou 4,1 mld. 
EUR ve více než 300 fondech, čímž 
stimuluje zaměstnanost a investice 
do malých podniků



Zpráva o činnosti a společenské odpovědnosti 3 Skupina EIB

Skupina EIB: přehled povinně  
zveřejňovaných údajů 2

Poselství prezidenta 4

Operační strategie 6

Činnost skupiny EIB v roce 2009 10

➾  Dostupné úvěry pro MSP stimulují vytváření pracovních míst 11
➾  Úvěrové aktivity na podporu konvergence napomáhají oživení v Evropě 16
➾  Boj proti změně klimatu 20
➾  Podpora udržitelnosti životního prostředí 24
➾  Investice do udržitelné, konkurenceschopné a bezpečné energie 27
➾  EIB zvyšuje svoji podporu inovacím 31
➾  Transevropské dopravní sítě (TEN) pro Evropu 34
➾  Významný subjekt financování mimo EU 38
➾  Hlavní aktivity EIB v oblasti získávání finančních prostředků v roce 2009 44

Správa a řízení 46

➾  Společenská odpovědnost v EIB 47
➾   Spolupráce s orgány a institucemi EU a mezinárodními  

partnerskými institucemi 50
➾  Transparentnost, informování veřejnosti a vztahy s občanskou společností 54
➾  Lisabonská smlouva umožňuje větší flexibilitu operací EIB 56
➾  Orgány EIB upravené statutem 58
➾  Řídící výbor EIB 60
➾  Organizační struktura 62
➾  Orgány EIF upravené stanovami 63
➾  Adresy skupiny EIB 64

O
b

sa
h



Poselství prezidenta

Zpráva o činnosti a společenské odpovědnosti4Skupina EIB

nuté veřejným orgánům, průmyslu a v konečném 
důsledku občanům, které jim pomohou vyrovnat 
se s výzvami finanční a hospodářské krize. 

Banka také přispěla k zabezpečení významných 
projektů, např. v oblasti infrastruktury nebo inova-
cí, které by se jinak vzhledem k obtížné hospodář-
ské situaci neuskutečnily. 

Tři priority
Evropská rada pověřila EIB, aby zintenzivnila své ak-
tivity ve třech konkrétních oblastech: malé a střed-
ní podniky (MSP), konvergenční regiony a boj proti 
změně klimatu. 

MSP
Sektor MSP, považovaný za páteř hospodářství a 
za významný zdroj pracovních míst, získal v roce 
2009 částku 12,7 mld. EUR prostřednictvím no-
vých úvěrových linek, které EIB poskytla míst-
ním zprostředkujícím bankám na úvěry pro malé 
a střední podniky. Souběžně s tím jsme se snaži-
li dát bankám do konce roku 2009 plně k dispozi-
ci více než 75 % finanční podpory v celkové výši 
21 mld. EUR, která byla předmětem smluv pode-
psaných v roce 2008 a v roce 2009. To umožnilo 

EIB poskytla rekordní objem úvěrů v těžké době
Rok 2009 byl velmi neklidným rokem a skutečnost, 
že se naši zaměstnanci vyrovnali s úkolem vykonat 
více, lépe a rychleji, mě naplňuje pýchou. V průbě-
hu posledního roku podpořila EIB evropské hospo-
dářství úvěry v bezprecedentní výši 79 mld. EUR. 
Překonali jsme tak cíle, které bance uložili její akcio-
náři, členské státy EU. 

Jak jsme tohoto výsledku dosáhli
Časné rozpoznání vážných dopadů krize a rychlá re-
akce na ni měly pro Evropskou unii zásadní význam 
a banka hrála v době nedostatku úvěrů na trhu vý-
znamnou úlohu. V této souvislosti je třeba zdůraz-
nit, že banka vždy financovala a bude financovat 
pouze ekonomicky životaschopné projekty nebo 
programy. Projekty musejí přispívat k dosažení 
cílů Evropské unie a splňovat naše technická, eko-
nomická, sociální a environmentální kritéria. Proto 
bylo vynaloženo mimořádné úsilí pro urychlení pří-
pravy, hodnocení a případných změn návrhů pro-
jektů, aby řídící výbor a správní rada banky mohly 
schválit větší počet operací. V roce 2009 banka ne-
jen podepsala úvěrové smlouvy v hodnotě 79 mld. 
EUR, ale zajistila i tok úvěrů do reálné ekonomiky 
v objemu 54 mld. EUR - finanční prostředky poskyt-

„Překonali jsme cíle, které bance 
uložili její akcionáři, členské státy EU.“
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více než 50 000 MSP čerpat v roce 2009 finanční 
prostředky od EIB v objemu téměř 15 mld. EUR. 
Během vážné úvěrové krize tak byla poskytnuta 
velmi potřebná finanční podpora, která nebyla ji-
nak na trhu k dispozici.

Konvergence
Úvěry poskytnuté hospodářsky slabším regionům 
v Evropě (konvergenčním regionům) dosáhly ob-
jemu 29 mld. EUR, což představuje 41 % celkové-
ho objemu úvěrů EIB v EU. Tyto úvěry směřova-
ly rovnoměrně do starých členských států (EU-15) 
a nových členských států (EU-12), přičemž úvěry 
v EU-12 činily celkem 12,8 mld. EUR. EIB rovněž po-
skytovala konvergenčním regionům významnou 
technickou pomoc s cílem připravit projekty pro fi-
nancování, např. v oblasti infrastruktury, energetiky 
nebo zlepšování životního prostředí.

Změna klimatu
Boj proti změně klimatu podpořily úvěry v obje-
mu téměř 17 mld. EUR, které financovaly projek-
ty přispívající ke snížení emisí skleníkových plynů, 
včetně investic do obnovitelných zdrojů energie 
(4,2 mld. EUR), energetické účinnosti (1,5 mld. 
EUR), výzkumu a vývoje v oblasti dopravních řeše-
ní představujících menší zátěž pro životní prostředí 
(4,7 mld. EUR) a do městské dopravy (5,5 mld. EUR), 
jakož i projekty, jež pomáhají řešit problémy změny 
klimatu mimo EU.

Úloha EIB ve světě
Mimo EU poskytla EIB významnou finanční pomoc 
partnerským zemím EU v objemu téměř 9 mld. EUR 
na základě „vnějších mandátů“, o nichž rozhodly 
Rada a Evropský parlament. Aktivně jsme hledali 
možnosti pro společné akční plány s dalšími me-
zinárodními rozvojovými bankami s cílem zajistit 
součinnost nejen z hlediska našeho financování 
v určitých částech světa, ale i pokud jde o řešení zá-
važných globálních problémů, jako je např. změna 
klimatu.

Pohled do budoucnosti
Nová iniciativa „EU-2020“ nastiňuje rámec pro plné 
zotavení Evropské unie a členských států z krize, 
jakož i pro rychlejší přechod ke konkurenceschop-
nějšímu hospodářství. Musíme řešit strukturální 
nedostatky evropského hospodářství a vyrovnat 
se s makroekonomickými problémy, které se vzhle-
dem ke krizi prohloubily.

V této souvislosti bude EIB svoji činnost vyvíjet 
v souladu se třemi navrženými prioritami strategie 
„EU-2020“: inteligentní růst, udržitelný růst a růst 
podporující začlenění. Nabídneme inovativní řeše-
ní financování. Zejména vypracujeme ve spoluprá-
ci s Komisí návrhy, jež zlepší účinnost rozpočtových 
zdrojů EU a finančních prostředků skupiny EIB.

Vedle svých finančních znalostí a zkušeností se EIB 
opírá také o znalosti obchodních analytiků, odvět-
vových ekonomů, inženýrů, odborníků na environ-
mentální a sociální otázky, urbanistů a odborní-
ků na otázky změny klimatu. Tito odborníci, kteří 
představují významnou část zaměstnanců přijatých 
bankou během posledních pěti let, pomáhají vyví-
jet nové úvěrové politiky, poskytují technickou po-
moc iniciátorům projektů a sledují provádění složi-
tých projektů.

Rok před námi nebude snazší, ale věřím, že naše or-
ganizace a naši zaměstnanci se s novými úkoly vypo-
řádají. EIB se vždy snažila podporovat cíle politik EU, a 
to jak v Evropské unii, tak i mimo ni. V tomto úsilí bu-
deme pokračovat. Budeme nadále poskytovat úvěry 
a technickou pomoc ve prospěch občanů EU.

Philippe Maystadt



Operační strategie

Správní rada na 
svém zasedání 

dne 2. února 2010
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Navzdory náznakům, že prudký hospodářský po-
kles dosáhl dna, zůstávají vyhlídky značně nejis-
té, rizika přetrvávají a hospodářské oživení bude 
pravděpodobně zdlouhavé. V současném hospo-
dářském klimatu se proto banka nadále soustře-
ďuje na pomoc Evropě v jejím úsilí vymanit se z kri-
ze, a to rozšiřováním a zlepšováním svých operací 
a rychlejším poskytováním pomoci. Cílem banky 
v roce 2010 je udržet vysokou úroveň úvěrových 
aktivit, jíž dosáhla v roce 2009, kdy hodnota pode-
psaných úvěrových smluv činila 79 mld. EUR.

Úvěrové aktivity banky se budou v budoucích le-
tech nadále zaměřovat na oblasti, v nichž krize po-
stihla Evropu nejvíce: malé a střední podniky, změ-
na klimatu a konvergenční regiony. Do těchto tří 
prioritních oblastí proto také směřuje největší část 
dodatečných úvěrů požadovaných Plánem evrop-
ské hospodářské obnovy.

Podnikatelský plán EIB - operační plán banky - je tříletý 
každoročně aktualizovaný plán, který stanovuje priority 
úvěrových aktivit banky. Současný podnikatelský plán 
pokrývá období let 2010-2012. Na co se podnikatelský 
plán zaměřuje v roce 2010?

Reakce EIB na finanční a hospo-
dářskou krizi

Balíček protikrizových opatření EIB za-
hrnuje poskytnutí dodatečných úvěrů 
v EU v objemu 50 mld. EUR na základě 
úvěrových smluv podepsaných v obdo-
bí let 2008-2010. Tyto dodatečné úvěry 
jsou nad rámec částky zhruba 45 až 
50 mld. EUR, kterou banka každoročně 
poskytovala v období před krizí. Reak-
ce EIB na hospodářskou krizi nezna-
mená změnu politických cílů, ale vná-
ší do aktivit banky novou intenzitu.

Úvěrové aktivity banky se budou na-
dále zaměřovat na oblasti, v nichž 
krize postihla Evropu nejvíce

 
V roce 2009 podpora EIB malým a středním podni-
kům překročila dokonce cíl stanovený plánem obno-
vy EU, který banku žádal, aby se odchýlila od své tra-
diční podpory ve výši 5 mld. EUR ročně a aby v období 
let 2008-2011 každoročně poskytla v průměru 7,5 mld. 
EUR. V roce 2008 vzrostl objem podepsaných úvěro-
vých smluv na více než 8 mld. EUR a v roce 2009 činil 
dokonce 12,7 mld. EUR. Vzhledem k tomu, že banka 
v letech 2008 a 2009 podepsala úvěrové smlouvy v ob-
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jemu 20,8 mld. EUR, je na dobré cestě, aby dosáhla cíle 
poskytnout MSP v období let 2008-2011 úvěry ve výši 
30 mld. EUR, o němž rozhodla Rada ve složení pro hos-
podářské a finanční věci (ECOFIN) na svém zasedání ko-
naném v Nice v roce 2008. EIB svůj produkt „úvěry pro 
MSP“ již zjednodušila a učinila jej transparentnějším, 
aby usnadnila financování prostřednictvím svých part-
nerských bank. V roce 2009 byla nová strategie vůči 
MSP prováděna ve velkém měřítku a EIB nadále rych-
le zvyšovala objem svých úvěrů. Spolu se svými finanč-
ními zprostředkovateli zvýšila banka počet členských 
zemí EU, v nichž byly podepsány úvěrové smlouvy, ze 
16 v roce 2008 na 24 v roce 2009 a do zajištění rozsáh-
lé podpory MSP zapojila řadu nových zprostředkujících 
bank. V roce 2010 doplní tento vyšší objem úvěrů pro 
MSP nové produkty, jež vyvinula samotná banka nebo 
její dceřiná společnost Evropský investiční fond (EIF) a 
které uspokojí speciální potřeby MSP.

Vyšší úvěry na podporu konvergence, které mají sti-
mulovat oživení v Evropě, jsou logickým krokem, 
jelikož nejchudší části Evropy byly krizí postiženy 
nejvíce. EIB proto v roce 2009 zvýšila objem úvěrů 
směřujících do konvergenčních regionů na celkovou 
částku 29 mld. EUR, což představuje 41 % celkového 
objemu úvěrů banky v EU. Zvláště silně byly postiže-
ny země střední a východní Evropy. EIB uznává naléha-
vost situace, a proto společně s Mezinárodní finanční 
korporací (ze skupiny Světové banky) a s Evropskou 

bankou pro  obnovu a rozvoj přišla s iniciativou v ob-
dobí let 2009-2010 poskytnout bankám ve střední 
a východní Evropě více než 24 mld. EUR. K malým a 
středním podnikům se prostředky dostávají prostřed-
nictvím místních bank a do konce roku 2009 poskyt-
la samotná EIB malým a středním podnikům a na pro-
jekty obcí v regionu nové úvěry v objemu více než 
10 mld. EUR. To znamená, že EIB během jednoho roku 
téměř splnila závazek poskytnout 11 mld. EUR, který 
přijala pro dvouleté období.

Provádění evropského programu obnovy EIB se zamě-
řuje i na oblast změny klimatu. EIB se zavázala plně 
podporovat vedoucí úlohu EU v celosvětovém boji 
proti změně klimatu. V roce 2009 poskytla banka úvě-
ry v objemu 17 mld. EUR na projekty přispívající ke sní-
žení emisí CO

2
, včetně investic do obnovitelných zdro-

jů energie, energetické účinnosti a výzkumu a vývoje 
v oblasti dopravních řešení představujících menší zátěž 
pro životní prostředí, jakož i investic do městské dopra-
vy. EIB si stanovila cíl v roce 2010 poskytnout úvěry ale-
spoň ve stejné výši. Opatření v oblasti boje proti změně 
klimatu přijatá v rámci EU je třeba kombinovat s iniciati-
vami na podporu růstu s nízkými emisemi uhlíku v roz-
vojových zemích. Z tohoto důvodu se z nástroje banky 
pro energetickou udržitelnost a bezpečnost dodávek 
(ESF) použije částka 3 mld. EUR na financování projektů 
v rozvojových zemích. EIB také neustále rozšiřuje svoji 
podporu globálních trhů s uhlíkem. 
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V roce 2009 poskytla banka úvěry 
v objemu 17 mld. EUR na projekty 
přispívající ke snížení emisí CO2



Činnost skupiny EIB  
v roce 2009
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Dostupné úvěry pro MSP stimulují 
vytváření pracovních míst

V roce 2009 poskytla EIB zprostředkujícím bankám 
na úvěry pro MSP formou úvěrových linek částku 
12,7 mld. EUR, což je o 55 % více než v předchozím 
roce. Banka se tak dostala k více než 50 000 MSP 
v celé EU. Do tohoto procesu se zapojili zprostřed-
kovatelé v 24 členských státech. Úsilí EIB dostat se 
k malým a středním podnikům má rovněž multipli-
kační účinek, jelikož všichni finanční zprostředkova-
telé mají povinnost na každé euro od EIB půjčit MSP 
alespoň jedno další euro ze svých vlastních zdrojů. 

Zvýšení podpory pro MSP bylo ještě výraznější 
v nových členských státech, kde byly malé a střed-
ní podniky postiženy krizí zvláště silně. Vzhledem 
k podpisu úvěrových smluv v hodnotě 2,1 mld. EUR 

se objem úvěrových linek v roce 2009 ve srovnání 
s rokem 2008 téměř zdvojnásobil. V rámci společ-
ného akčního plánu EIB úzce spolupracuje s EBRD a 
skupinou Světové banky s cílem zvýšit podporu me-
zinárodních finančních institucí pro MSP v zemích 
střední, východní a jihovýchodní Evropy. Tato inici-
ativa, která vyžadovala úzkou spolupráci s místními 

Vzhledem k úvěrovým smlouvám v celkovém objemu 
20,8 mld. EUR, podepsaným se zprostředkujícími ban-
kami v průběhu let 2008-2009, má EIB veškeré předpo-
klady, aby v období let 2008-2011 poskytla MSP částku 
30 mld. EUR, která je cílem Plánu evropské hospodář-
ské obnovy přijatého hlavami států nebo předsedy vlád 
v prosinci roku 2008.

Produkty pro malé a střední podniky 
se v reakci na jejich nedostatečnou li-
kviditu zdokonalily
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partnerskými bankami, byla spuštěna v únoru roku 
2009. Již do konce roku 2009 poskytla EIB zprostřed-
kujícím bankám v regionu částku 10,5 mld. EUR.

V roce 2009 banka své finanční produkty pro MSP 
v mnoha ohledech zdokonalila, čímž reagovala na 

Úvěry EIB poskytnuté MSP v období let 
2007-2009: úvěrové linky sjednané se 
zprostředkovateli (mil. EUR)
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nedostatečnou likviditu malých a středních pod-
niků. Banka např. zaznamenala zvýšenou potřebu 
pracovního kapitálu a rychle na tuto poptávku rea-
govala. Z geografického hlediska se produkt „úvěry 
pro MSP“ v roce 2009 rozšířil také na kandidátské a 
potenciální kandidátské země a na země Východní-
ho partnerství.

Evropský investiční fond, který spolu s EIB tvoří sku-
pinu EIB, je subjekt specializující se na poskytování 
rizikového kapitálu pro MSP. Jeho většinovým akci-
onářem je EIB a dalšími akcionáři jsou Evropská ko-
mise a skupina finančních institucí z veřejného i sou-
kromého sektoru. Má odborné znalosti a zkušenosti 
v těchto oblastech: získávání účastí ve fondech rizi-
kového a rozvojového kapitálu, které investují do 
MSP; a poskytování záruk za úvěrová portfolia MSP. 
Podobně jako EIB poskytuje EIF podporu malým 
a středním podnikům prostřednictvím finančních 
zprostředkovatelů, jako jsou např. fondy rizikového 
a rozvojového kapitálu, mezaninové fondy, banky, 
záruční instituce a vzájemné záruční fondy.



Zpráva o činnosti a společenské odpovědnosti 13 Skupina EIB

V roce 2009 investoval EIF více než 730 mil. EUR  
do 39 evropských fondů rizikového a rozvojového 
kapitálu. V současné době se angažuje ve více než 
300 fondech celkovou částkou 4,1 mld. EUR, čímž 
se stává jedním z nejvýznamnějších aktérů v od-
větví soukromého kapitálu v Evropě. V roce 2009 
EIB svěřila EIF částku 1 mld. EUR, kterou EIF jejím  
jménem investoval do nástroje mezaninového fi-
nancování pro růst (Mezzanine Facility for  Growth). 
Mezaninové financování je kombinací úvěru a 
vlastního kapitálu, často formou podřízeného úvě-
ru nebo úvěru přeměnitelného na vlastní kapitál, 
což je vhodné zejména pro rozvíjející se malé a 
střední podniky a pro malé a střední podniky s vy-
sokým růstem. Nástroj mezaninového financování 
pro růst bude v průběhu tří následujících let inves-
tovat do investičních fondů, které se zaměřují na 
rostoucí a inovační společnosti v celé Evropě, čímž 
zaplní mezery ve financování.

V roce 2009 vznikly různé iniciativy v oblasti mikro-
financování. Nový nástroj rizikového kapitálu, který 
disponuje částkou 20 mil. EUR a který jménem ban-
ky spravuje EIF, uspokojuje potřeby mikrofinanč-
ních institucí mimo standardní bankovní sektor. 
Kromě toho nástroj mikrofinancování PROGRESS, 
financovaný bankou a Komisí, se soustřeďuje na 
sociální hospodářství. Očekává se, že větší dostup-
nost mikrofinancování bude mít značný dopad na 
vytváření nových mikropodniků a zvyšování počtu 
samostatně výdělečně činných osob a že také ak-
tivně podpoří rovné příležitosti.

Zatímco kapitálové nástroje EIF mají zlepšit do-
stupnost kapitálu pro celou řadu malých a střed-
ních podniků, stejně tak je důležité zaměřit se na 
úvěrové požadavky MSP poskytováním záruk a se-
kuritizace. V roce 2009 poskytl EIF záruky ve výši 
2,3 mld. EUR. Na konci roku 2009 jeho portfolio ne-
splacených záruk činilo celkem 13,6 mld. EUR.
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Podpora MSP – „logika partnerství“

Místní poptávka po průmyslových zařízeních a službách společnosti Équipements et Techniques Industri-
elles (ETI) klesla o 15 %, avšak společnost namísto propouštění přijímá další zaměstnance. Společnost ETI, 
která má sídlo v Le Havru a zaměstnává zhruba 80 osob, se vypořádává s úvěrovou krizí tak, že rozšiřuje své 
podnikání v zahraničí, a to s pomocí úvěru od EIB, který dostala prostřednictvím místní pobočky Société 
Générale.

Významnou část klientů společnosti ETI představují průmyslové firmy, zejména v okolním regionu Norman-
die, které pociťují dopady krize. Do obtížné situace se dostali všichni místní dodavatelé těchto firem, avšak 
společnost ETI se zaměřuje i na zahraniční klienty, dováží zařízení ze zhruba 15 zemí a také její vývoz směřuje 
do přibližně stejného počtu zemí. 

Společnost ETI skladuje přibližně 15 000 kusů zboží ve svém sídle v Le Havru a ve svých pobočkách v Dieppe 
a Le Petit-Quevilly, z nichž nejdražší stojí několik milionů eur. Avšak skladování je pouze mezistupněm velice 
specializovaného procesu a firma provádí i další činnosti: výběr zařízení, zjišťování potřeb klientů a poskyto-
vání poradenství klientům, montáž, balení a expedice souprav průmyslových nástrojů, dokonce i výcvik, který 
je nezbytný pro jejich používání.

„Strategie zahraniční expanze společnosti ETI, která má vyvážit klesající místní poptávku, spočívá na třech 
hlavních pilířích,“ vysvětlil projektový vedoucí Yvon Kervella z exportního oddělení společnosti ETI. „V prvé 
řadě jde o přímý vývoz průmyslových zařízení, která jsou určena celé řadě klientů. Dále máme v areálu tech-
nické dílny a laboratoře pro velké projekty. A v neposlední řadě ETI nabízí odbornou přípravu.“ 

Alžírsko představuje pro společnost ETI nejvýznamnější trh, pokud jde o vývoz, a zejména z hlediska odborné 
přípravy. Firma má kancelář v Alžíru a nedávno dokončila projekt pro alžírské ministerstvo odborné přípravy, 
v jehož rámci působila celkem ve 44 školách. 

„Poté, co jsme zvítězili v nabídkovém řízení, začal proces výběru, v daném případě instalatérských nástrojů a 
armatur, a jejich sestavování do souprav,” řekl Kervella. „Poté následovala expedice do Alžíru, celní odbavení, 
dodání do škol, kontrola kvality a kvantity, uvedení do provozu a zahájení, jakož i týdenní kurzy pro učitele, 
kteří nyní vzdělávají mladší generaci odborných instalatérů a montérů.“

U tohoto druhu projektu, který může od začátku do konce trvat až dva roky, dochází k platbě zpravidla až 
po jeho dokončení. To je důvod, proč společnost ETI potřebovala dodatečný provozní kapitál na financová-
ní své expanze do zahraničí a proč jí Société Générale poskytla 375 000 EUR. Jelikož společnost ETI získala 
úvěr ze zdrojů EIB, jeho podmínky byly výhodnější, než kdyby jej získala od jiné finanční instituce. „Ve spo-
lečnost ETI máme důvěru a domníváme se, že i v těžké době je důležité nadále poskytovat úvěry, s pomocí 
EIB, našim dobrým klientům,“ řekl Yannis Faucillon z pobočky Société Générale v Le Havru. „Říkám tomu  
la logique du partenariat”.
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Společnost ETI se vypořádává s úvěrovou 
krizí tak, že rozšiřuje své podnikání v za-
hraničí s pomocí úvěru od EIB
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Úvěrové aktivity na podporu konver-
gence napomáhají oživení v Evropě

EIB vyčlenila pro konvergenční regiony 41 % obje-
mu svých úvěrů v EU. V rámci Unie směřovaly úvěry 
banky rovnoměrně do starých členských států (EU-
15) a do nových členských států (EU-12), přičemž 
úvěry v EU-15 dosáhly objemu 16,2 mld. EUR a úvě-
ry v EU-12 činily 12,8 mld. EUR. Avšak z hlediska při-
jaté částky na obyvatele byly úvěry v EU-12 vyšší. 
Kromě toho celkový objem úvěrů v nových člen-
ských státech, z nichž většina se považuje za kon-

vergenční regiony, v meziročním srovnání vzrostl o 
obdivuhodných 60 %.

EIB se zapojila ve větší míře do financování v kom-
binaci s prostředky ze strukturálních fondů a tímto 
způsobem pomohla členským státům splnit jejich 
povinnost doplnit granty EU o prostředky z vlast-
ních rozpočtových zdrojů. Tyto úvěry na strukturál-
ní programy vytvářejí pružný rámec, který podporu-

Investice v konvergenčních regionech EU byly jednou z klíčo-
vých oblastí, které Rada ve složení pro hospodářské a finanční 
věci (ECOFIN) považovala v rámci opatření EIB k překonání hos-
podářské krize za prioritu. Úvěrové aktivity v konvergenčních 
regionech v roce 2009 dosáhly objemu 29 mld. EUR (o 36 % 
více než v roce 2008, kdy činily 21 mld. EUR ).
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je absorpční kapacitu, jakož i lepší využití a účinnost 
zdrojů ze strukturálních fondů EU. V roce 2009 do-
sáhly úvěry na strukturální programy v konvergenč-
ních regionech objemu více než 3,1 mld. EUR.

EIB byla také klíčovým partnerem při navrhování, 
spuštění a plnění strategie EU v oblasti Baltského 
moře (Baltic Sea Strategy - BSS) a v této nové mak-
roregionální strategii, vypracované Komisí na žá-
dost Evropské rady, plnila úlohu průkopníka. EIB 
k této strategii přispívá svými úvěrovými aktivitami, 
poskytováním technické pomoci, posílenou spolu-
prácí se Severskou investiční bankou (NIB) a účastí 
na příslušných fórech Severní dimenze. Podobnou 
územní strategii může Komise zahájit pro Podunají 
a EIB bude tuto iniciativu bedlivě sledovat.

EIB a Komise dále podporují konvergenci poskyto-
váním poradenství, produktů finančního inženýr-

ství a finančních produktů na míru, zejména v no-
vých členských státech. Partnerství mezi Evropskou 
komisí, EIB/EIF a dalšími mezinárodními finančními 
institucemi vedlo ke vzniku čtyř speciálních společ-
ných iniciativ v rámcii politiky soudržnosti, tzv. „4 J“. 
Jde o tyto iniciativy:

JASPERS pomáhá přijímajícím zemím připravit 
návrhy životaschopných projektů infrastruktury 
pro grantové financování ze strukturálních fondů. 
Zaměřuje se na modernizaci dopravních sítí, zlep-
šování stavu životního prostředí, zvyšování ener-
getické účinnosti a využívání obnovitelných zdro-
jů energie. Nástroje lze využít i v případě projektů 
zlepšování sítí městské dopravy, jakož i některých 
projektů v dalších oblastech způsobilých pro po-
moc EU, jako jsou např. zdravotnictví, výzkum a 
vývoj nebo regenerace měst. Příprava projektů se 
v roce 2009 velmi zrychlila. Bylo dokončeno 130 
projektů a úkolů, většina z nich v Polsku, České re-
publice a Rumunsku. Od zahájení činnosti koncem 
roku 2006 bylo v rámci JASPERS dokončeno celkem 
240 projektů a úkolů. Ke konci roku 2009 poskyto-
vala společná iniciativa pomoc v souvislosti s 430 
aktivními projekty a úkoly. Její portfolio zahrnu-
je hlavně tyto oblasti: voda a likvidace odpadních 

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

  JESSICA – Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí  
(EIB, Evropská komise a Rozvojová banka Rady Evropy);

  JEREMIE – Společné evropské zdroje pro mikropodniky a malé a střední podniky  
(EIF a Evropská komise);

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

EIB a Komise podporují konvergenci 
speciálními společnými iniciativami  
v rámci politiky soudržnosti, tzv. „4 J“
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Tyto investice, které mohou mít formu vlastního 
kapitálu, úvěrů nebo záruk, směřují do projektů za-
hrnutých do integrovaných plánů rozvoje měst a 
povzbuzují obce, banky a soukromé investory k vy-
tváření partnerství. Do konce roku 2009 uskuteč-
nila EIB v rámci JESSICA přibližně 50 hodnotících 
studií podle jednotlivých zemí nebo regionů, kte-
ré hodnotí situaci na trhu nástrojů finančního in-
ženýrství na podporu udržitelného rozvoje měst, a 
další takové studie se připravují. Kromě toho pode-
psala EIB 15 memorand o porozumění týkajících se 
zavedení struktur JESSICA s Bulharskem, Kyprem, 
Řeckem a Portugalskem, jakož i s celou řadou re-

vod (23 %), přístavy, letiště a železnice (20 %), pev-
né odpady a energetika (19 %), silnice (17 %) a roz-
voj měst (10 %).

JESSICA pomáhá orgánům v regionech EU, kte-
ré dostávají v období let 2007-2013 prostředky ze 
strukturálních fondů, využít mechanismy finanční-
ho inženýrství pro efektivnější podporu investic do 
udržitelného rozvoje měst. Mechanismus JESSICA 
umožňuje využití prostředků ze strukturálních fon-
dů jako návratných (a proto opětovně využitelných) 
zdrojů financování pro městské projekty vytvářející 
příjmy, a to prostřednictvím fondů rozvoje měst. 

EIB poskytuje prostředky na rozšíření letiště  
Berlín-Brandenburg

Úvěry EIB pomáhají rozšířit letiště Brandenburg, mezinárodní do-
pravní uzel v Berlíně. Tento „projekt německé jednoty“ je zvlášť 
důležitý, jelikož přispívá k hospodářskému rozvoji východního 
Německa. 

V roce 2009 schválila EIB úvěr 1 mld. EUR na rozšíření a modernizaci 
stávajícího letiště Brandenburg a další úvěry v objemu 1,4 mld. EUR 
poskytuje pro tento účel skupina místních bank; jedná se tak o jed-
nu z největších operací financování infrastruktury v Evropě. Poskyt-
nuté finanční prostředky pomohou zvýšit kapacitu letiště, aby bylo 
možné odbavit obrovský počet cestujících po uzavření dvou berlín-
ských letišť Tegel a Tempelhof. Vzhledem ke skutečnosti, že Berlín byl 
během studené války rozdělený, vznikl letištní systém zahrnující dvě 
letiště uvnitř města (Tegel a Tempelhof ) a jedno letiště mimo město 
(Brandenburg).

Soustředění letového provozu na jednom místě mimo město bude 
mít velký přínos pro životní prostředí a zlepší bezpečnost obyvatel 
v oblasti Berlína a Brandenburgu. Banka očekává, že to bude mít 
pozitivní vliv i na hospodářský rozvoj dalších částí východního Ně-
mecka, kterým banka věnuje, jakožto konvergenčním regionům 
EU, mimořádnou pozornost. Bezprostředním přínosem pro tyto re-
giony bude mimo jiné lepší letecká dostupnost a vytvoření přímých 
i nepřímých pracovních míst.
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gionů. Mezi EIB a řídícími orgány bylo dále uzavře-
no osm dohod o podílovém fondu v celkové hod-
notě více než 900 mil. EUR. Pro usnadnění dalších 
kroků v této oblasti zavedla Komise v roce 2009, ve 
spolupráci s EIB a Rozvojovou bankou Rady Evro-
py, síťovou platformu JESSICA, jež umožní výměnu 
know-how a osvědčených postupů souvisejících 
s iniciativou JESSICA a s nástroji finančního inže-
nýrství v oblasti rozvoje měst.

V iniciativách JASPERS a JESSICA se EIB angažu-
je přímo. Zbývající dvě iniciativy, jejichž názvy za-
čínají písmenem J, JEREMIE a JASMINE, spadají do 
působnosti Evropského investičního fondu, jelikož 
 JEREMIE se týká fondů rizikového kapitálu/záruk 
pro MSP a JASMINE mikrofinancování.

Konvergence v EU
Rozložení individuálních úvěrů podepsaných v roce 
2009 podle odvětví

Celkem

Částka 
(mil. EUR) %

Komunikační a dopravní infrastruktura 8 840 37
Energetika 4 365 18
Rozvoj měst 1 682 7
Voda, kanalizace, odpady 2 128 9
Zdravotnictví, vzdělávání 1 007 4
Průmysl 3 836 16
Ostatní služby 1 771 7

Individuální úvěry celkem 23 630 100

Úvěrové linky v konvergenčních  
regionech 5 320

JEREMIE se snaží podporovat přístup MSP ke 
zdrojům financování a k produktům finančního in-
ženýrství v regionech. V rámci iniciativy JEREMIE se 
mohou vnitrostátní a regionální orgány rozhod-
nout, že použijí prostředky z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj formou tržních finančních nástro-
jů, a nikoli grantů.

JASMINE se zaměřuje především na rozvoj mik-
roúvěrů na podporu růstu a zaměstnanosti. EIF je 
pověřen správou části této iniciativy, z níž se po-
skytuje nebankovním mikrofinančním institucím a 
poskytovatelům mikroúvěrů finanční podpora ze 
zdrojů EIB, jakož i technická pomoc ze zdrojů Ev-
ropské komise.
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Boj proti změně klimatu

Třetí prioritou, kterou si EIB stanovila s ohledem na hospodář-
skou krizi, je rychlé zvyšování úvěrů na investice, jež pomáhají 
v boji proti změně klimatu. Ve srovnání s částkou 9,8 mld. EUR 
poskytnutou na tento účel v roce 2008 banka v roce 2009 po-
skytla úvěry v objemu téměř 17 mld. EUR na projekty přispíva-
jící ke snížení emisí CO2, včetně investic do obnovitelných zdro-
jů energie, energetické účinnosti, výzkumu a vývoje v oblasti 
dopravních řešení představujících menší zátěž pro životní pro-
středí, jakož i investic do udržitelné dopravy.

Vedle zmírňování změny klimatu má velký význam 
také přizpůsobení se dopadům globálního oteplo-
vání. EIB v současné době zvyšuje své úvěrové ak-
tivity a technickou pomoc v odvětví vodního hos-
podářství a v dalších zranitelných odvětvích, kde 
je přizpůsobení se změně klimatu zvlášť naléhavé. 
V roce 2007 banka rozhodla, že v případě projektů 
zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se změně 
klimatu by mohla poskytnout prostředky pokrývající 
až 75 % celkových nákladů (namísto obvyklého stro-
pu 50 %) a že poskytnuté úvěry by mohly mít delší 
lhůty splatnosti. EIB již získala velké zkušenosti, po-
kud jde o projekty přizpůsobení se změně klimatu, 
zejména v oblasti vodního hospodářství a infrastruk-
tury, a systematicky a důsledně své projekty sleduje, 
aby se ujistila, že nepředstavují riziko pro klima.

Odborné znalosti a zkušenosti banky jsou zvlášť 
důležité v rozvojových zemích, zejména v těch nej-
chudších, které jsou zranitelné vůči dopadům změ-
ny klimatu z důvodu jejich geografické polohy, 
nízkým příjmům a větší závislosti na odvětvích cit-
livých na změnu klimatu, jako jsou např. zeměděl-
ství, lesnictví a rybolov.

Odvětvové úvěrové politiky EIB kladou důraz na sni-
žování emisí skleníkových plynů, zejména pokud jde 
o energetiku, vodohospodářství, dopravu, odpady, 
výzkum, vývoj a inovace a lesnictví. Banka stanovuje 
organizátorům projektů požadavky a klade jim pod-
mínky, čímž podporuje rozvoj obnovitelných zdro-
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Úvěrová politika EIB v odvětví dopravy upřednostňu-
je způsoby dopravy šetrné ke klimatu, jako jsou např. 
železnice a městská hromadná doprava, převod na 
vnitrozemské a vodní cesty, jakož i námořní projekty. 
Investice do udržitelné dopravy dosáhly v roce 2009 
objemu 5,5 mld. EUR proti 5,1 mld. EUR v roce 2008. 
Různé další investice přispívající k boji proti změně kli-

jů energie a zvyšování účinnosti využívání energie a 
vody. Podporuje také zavádění způsobů dopravy, kte-
ré představují menší zátěž pro životní prostředí, vyu-
žívání odpadů jako zdroje obnovitelných pohonných 
hmot, vývoj a uvádění na trh technologických inova-
cí šetrných ke klimatu a biologické ukládání uhlíku 
prostřednictvím zalesňování a znovuzalesňování.

EIB podporuje celou škálu investic do obnovitel-
ných zdrojů energie. Získala odborné znalosti a 
zkušenosti v oblasti inovačních technologií a vý-
robních postupů, zejména pokud jde o fotovoltai-
ku, větrnou energii na moři, koncentrovanou solár-
ní energii a biopaliva druhé generace. Pro zvýšení 
účinku svých aktivit banka v současné době vypra-
covává odvětvovou úvěrovou politiku na podporu 
technologií výroby energie z obnovitelných zdro-
jů. V roce 2009 podpořily projekty obnovitelných 
zdrojů energie úvěry v objemu 4,2 mld. EUR proti 
částce 2,2 mld. EUR v předchozím roce.

V oblasti energetické účinnosti se v úvěrových akti-
vitách banky klade důraz na úspory energie v budo-
vách, městské dopravě, zpracovatelském průmyslu 
a při výrobě energie. Banka zvlášť aktivně podporu-
je investice obcí do projektů energetické účinnosti a 
využívání obnovitelných zdrojů energie. V obecnější 
rovině EIB systematicky prověřuje všechny projekty, 
aby zjistila možnosti zvýšení energetické účinnosti, 
a požaduje využívání nejlepších dostupných techno-
logií. Úvěry na projekty energické účinnosti dosáhly 
objemu 1,5 mld. EUR, což je dvojnásobek částky po-
skytnuté v roce 2008 (730 mil. EUR).

Významné místo zaujímaly i aktivity v oblasti výzku-
mu, vývoje a inovací, např. vývoj technologií moto-
rů a paliv, které zlepšují energetickou účinnost a 
snižují emise, jakož i energeticky méně náročných 
automobilů. S ohledem na hospodářskou krizi EIB 
na podporu těchto investic vytvořila speciální ev-
ropský nástroj pro čistou dopravu (European Clean 
Transport Facility). Celkem byly na výzkum, vývoj a 
inovace v oblasti technologií šetrných k životnímu 
prostředí poskytnuty úvěry v objemu 4,7 mld. EUR 
proti 1,3 mld. EUR v předchozím roce.
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matu činily 0,5 mld. EUR a stejně vysokou částku po-
skytla banka na projekty tohoto typu mimo Evropu.

V neposlední řadě EIB aktivně řídí uhlíkové  fondy. 
V roce 2009 byl spuštěn 2. uhlíkový program 
 EIB-KfW. Jedná se o druhou fázi programu nákupu 
uhlíkových kreditů, který vytvořily EIB a KfW. Tento 
nový program se zaměřuje na projekty nacházející 
se v nejméně rozvinutých zemích. Týká se uhlíko-
vých kreditů v období do roku 2012 i po roce 2012.

Otázky změny klimatu jsou v operacích EIB zohled-
ňovány ve stále větší míře. Je tím zajištěna kvalita 
projektů, které banka financuje, z hlediska změny 
klimatu. Řada postupů se již běžně používá: mimo 
jiné jde o zahrnutí nákladů emisí uhlíku vzniklých 
v souvislosti s projekty výroby elektřiny v tepelných 
elektrárnách do výpočtu ekonomické míry návrat-
nosti těchto projektů; hodnocení vlivu projektů po-
zemních komunikací na základě měření emisí uh-
líku z vozidel, které je budou užívat; prověřování 
projektů, aby se zjistily možnosti a složky energetic-
ké účinnosti; a prověřování projektů v počátečních 
stadiích pro zjištění možností vytváření uhlíkových 
kreditů v rámci kjótských mechanismů. Iniciátorům 
projektů se poskytuje technická pomoc, jejímž cí-
lem je tyto možnosti konkretizovat a uvést je na 
trh. Banka zavádí osvědčené postupy a pozvolna 
buduje řídící strukturu, lidské zdroje a povědomí. 
V této souvislosti je průkopnickou iniciativou ban-
ky změření uhlíkové stopy EIB na základě posouze-
ní emisí skleníkových plynů vzniklých v souvislosti 
s projekty, které banka financovala.

Jelikož změna klimatu je globální otázkou, která, má-
li být vyřešena efektivně, vyžaduje kolektivní opat-
ření, EIB zintenzivňuje spolupráci s dalšími mnoho-
strannými a dvoustrannými finančními institucemi. 
Pokud jde o přizpůsobení se změně klimatu, souběž-
ně se zasedáním Konference smluvních stran Rám-
cové úmluvy Organizace spojených národů o změ-
ně klimatu (UNFCCC), konaným v Kodani v prosinci 
roku 2009, proběhla akce, organizovaná ve spolu-
práci s Evropskou komisí, AFD, EBRD a KfW, která se 
zabývala finančními aspekty přizpůsobení se změ-
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se zavázaly, že zlepší koordinaci financování a aktivit 
v oblasti boje proti změně klimatu, aby jejich klienti 
a partneři mohli využít zdroje co nejefektivněji. Ko-
daňská konference nevyústila v přijetí právně závaz-
né smlouvy. Místo ní byla přijata „kodaňská dohoda“, 
která požaduje mobilizaci dodatečných zdrojů finan-
cování pro zmírňování změny klimatu a přizpůsobe-
ní se změně klimatu, zejména v rozvojových zemích. 
Mezinárodní rozvojové banky, včetně EIB, v součas-
né době jednají, jakým způsobem pomoci tyto zá-
vazky realizovat.

ně klimatu a úlohou evropských finančních institu-
cí. V návaznosti na tuto akci byla vytvořena pracovní 
skupina, která na základě sdílení znalostí o osvědče-
ných postupech použitých v projektech přizpůsobe-
ní se změně klimatu, jakož i vnitřních politik, zjišťuje 
potenciál pro harmonizaci přijatých přístupů.

Před zahájením zasedání UNFCCC v Kodani vyzva-
li prezidenti mezinárodních rozvojových bank a 
MMF strany úmluvy, aby položily základy ambicióz-
ního, komplexního a spravedlivého globálního re-
žimu změny klimatu. Mezinárodní rozvojové banky 

Kvalita projektů financovaných ban-
kou je z hlediska změny klimatu 
zajištěna
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Podpora udržitelnosti  
životního prostředí

EIB se zaměřuje na udržitelnost životního prostře-
dí, aby podpořila politiku udržitelného rozvoje EU. 
Obecný přístup banky je popsán v operačním plá-
nu banky, v různých dokumentech o společenské 

Jelikož se EIB domnívá, že udržitelnost životní-
ho prostředí má pro naši budoucnost zásadní 
význam, zvýšila objem svých úvěrů v této oblas-
ti v celosvětovém měřítku z částky 18 mld. EUR 
v roce 2008 na částku 25,3 mld. EUR v roce 2009, 
což znamená nárůst o 41 %. Úvěry na podporu 
udržitelnosti životního prostředí představovaly 
32 % celkového objemu úvěrů banky.

odpovědnosti a v jejím revidovaném environmen-
tálním a sociálním prohlášení. Toto nové prohláše-
ní obsahuje environmentální a sociální požadav-
ky, které banka uplatňuje u projektů, jež financuje. 
Věnuje také zvláštní pozornost dvěma největším 
environmentálním výzvám 21. století: nutnost 
zmírňovat změnu klimatu a přizpůsobit se změně 
klimatu; a potřeba řešit poškození a neudržitelné 
využívání ekosystémů a související otázky biologic-
ké rozmanitosti.

Pokud jde o vymezení environmentální a společen-
ské odpovědnosti EIB, banka sleduje tři hlavní cíle. 
V prvé řadě je třeba zajistit soulad všech projektů, 

Banka věnuje zvláštní pozornost dvě-
ma největším environmentálním vý-
zvám 21. století: nutnost zmírňovat 
změnu klimatu a přizpůsobit se změ-
ně klimatu a potřeba řešit neudržitel-
né využívání ekosystémů
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které financuje, s environmentálními a sociálními zá-
sadami a normami EU. Druhým hlavním cílem ban-
ky je financovat konkrétní projekty, které chrání a 
zlepšují přírodní a zastavěné prostředí a přispívají ke 
společenskému blahobytu, na podporu politiky EU 
rozpracované v šestém akčním programu pro životní 
prostředí „Životní prostředí 2010: budoucnost máme 
ve svých rukou“. Třetím cílem je úsilí banky řídit svo-
ji ekologickou stopu, nejen z hlediska vlastních čin-
ností, ale i s ohledem na projekty, které financuje.

Úvěry ve výši 23,6 mld. EUR, tj. převážná část celko-
vého objemu úvěrů na ochranu životního prostře-
dí v roce 2009 (25,3 mld. EUR), podpořily projekty 
v členských státech EU. Tato částka nezahrnuje en-
vironmentální složky projektů, jejichž celkový cíl 
přímo s životním prostředím nesouvisí, avšak mají 

na ně pozitivní vliv. Úvěry na projekty ochrany ži-
votního prostředí v zemích procesu rozšíření činily 
celkem 695 mil. EUR. V partnerských zemích Stře-
domoří byla na projekty ochrany životního prostře-
dí poskytnuta částka 446 mil. EUR. Částka 89 mil. 
EUR financovala projekty ochrany životního pro-
středí v zemích AKT, 410 mil. EUR v Asii a Latinské 
Americe a 18 mil. EUR v zemích sousedících s EU na 
východě.

Udržitelnost životního prostředí se týká řady od-
větví a určitého pokroku bylo v této oblasti dosa-
ženo při plnění jiných politických cílů EIB, např. in-
vestováním do udržitelné energie a energetické 
účinnosti a financováním výzkumu a vývoje v ob-
lasti dopravních řešení představujících menší zátěž 
pro životní prostředí. 
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GEMASOLAR - inovační solární energie

Během posledních pěti let zaznamenala výroba energie z obnovi-
telných zdrojů ve Španělsku obrovský rozmach a vzrostla o více než 
200 %. Projekt Gemasolar je posledním vysoce inovativním projek-
tem v sérii sedmi solárních elektráren financovaných bankou od roku 
2005. Tento supermoderní projekt připravuje půdu pro novou solární 
tepelnou technologii výroby elektřiny jako efektivnější alternativu ko-
merčních solárních tepelných elektráren, které využívají parabolických 
zrcadel.

Projekt je součástí strategie banky, která kombinuje financování inova-
tivních komerčních elektráren s poskytnutím úvěrů na výzkum, vývoj 
a inovace společnostem s prokazatelnou schopností rozvíjet stávající 
technologie. Projekt Gemasolar se nachází v Seville a bude mít výkon 
17 MW. Bude to první komerční aplikace koncentrační solární elektrár-
ny na světě, která je založena na technologii centrální věže a na využití 
tekuté soli jako média pro přenos a akumulaci tepla.

Vývoj technologií v oblasti koncentrace solární energie je jednou z prio-
rit Evropského strategického plánu pro energetické technologie. Projekt 
podporuje potenciálně významnou technologii výroby energie z obno-
vitelných zdrojů. Očekává se, že vývoj a zdokonalení této technologie, 
zvýšení výkonu jednotlivých elektráren, akumulace tepla, nová média 
pro přenos tepla, konkurenční tlaky a lepší provoz a údržba sníží bu-
doucí náklady výroby elektřiny v koncentračních solárních elektrárnách 
a že se tato výroba brzy stane konkurenceschopnou ve srovnání s výro-
bou elektřiny ve středně velkých plynových elektrárnách.
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„Akční plán pro energetiku a změnu klimatu“ 
z roku 2009 zavazuje EU k 20procentnímu snížení 
emisí skleníkových plynů do roku 2020 vzhledem 
k úrovni v roce 1990, 20procentnímu podílu obno-
vitelných zdrojů energie v celkové skladbě zdrojů 
energie v EU a k nejméně 10procentnímu podílu 
biopaliv v benzinu a naftě pro dopravní účely. Dále 
počítá s 20procentním snížením spotřeby energie 
oproti základním předpovědím pro rok 2020. 

Řešení problému změny klimatu je také příležitostí, 
protože otevírá možnosti pro vytváření nových pra-
covních míst, „zelené“ podniky a větší konkurence-
schopnost. Banka se ve svých úvěrových aktivitách 
v oblasti energetiky soustřeďuje na tyto prioritní 
oblasti: energie z obnovitelných zdrojů; energetic-
ká účinnost; výzkum, vývoj a inovace v energetice; 
a bezpečnost a diverzifikace dodávek (včetně trans-
evropských energetických sítí). V roce 2009 poskyt-
la banka na projekty obnovitelných zdrojů energie 
 úvěry v objemu 4,2 mld. EUR (2,2 mld. EUR v roce 
2008). Od roku 2005 vzrostl podíl úvěrů EIB, které 
financují projekty obnovitelných zdrojů energie, na 
celkovém objemu úvěrů banky v oblasti výroby elek-
třiny z 43 % na 70 %. Ve srovnání s rokem 2008 banka 
téměř zdvojnásobila také objem úvěrů na projekty  
energetické účinnosti, které v roce 2009 podpořila 
částka 1,5 mld. EUR. Tyto úvěry doplnila řada inicia-
tiv přijatých bankou ve spolupráci s dalšími orgány, 
včetně Evropské komise, které podporují energe-
tickou účinnost prostřednictvím technické pomoci 
s přípravou projektů.

Investice do udržitelné, konkurenceschopné 
a bezpečné energie

Řešení problému změny klimatu je 
také příležitostí, protože otevírá mož-
nosti pro vytváření nových pracov-
ních míst, „zelené“ podniky a větší 
konkurenceschopnost

EIB považuje udržitelnou, konkurenceschopnou a bez-
pečnou energii za jeden ze svých hlavních politických 
cílů a v posledních letech své investice v odvětví energe-
tiky neustále zvyšuje. V roce 2009 dosáhly úvěry v tom-
to odvětví objemu 14,8 mld. EUR, což je o 44 % více než 
v roce 2008 (10,2 mld. EUR).
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do elektrorozvodných sítí (34 %) a do infrastruktury 
pro přepravu zemního plynu (11 %). Banka omezila fi-
nancování výroby uhlovodíků, do které od roku 2005 
směřuje méně než 1 % objemu úvěrů EIB v odvět-
ví energetiky. V oblasti rafinace ropy se financování 
banky soustřeďuje na projekty energetické účinnosti 
a přeměny energie a nezahrnuje rozšiřování kapacit. 
EIB zaujala selektivnější přístup, pokud jde o financo-
vání výroby elektřiny s vysokými emisemi uhlíku. Ban-
ka může např. financovat pouze elektrárny na černé 
nebo hnědé uhlí, jež nahrazují stávající elektrárny, vy-
užívají nejlepší dostupné technologie, jsou vybaveny 
zařízením na zachycování uhlíku a při výrobě elektři-
ny sníží uhlíkovou náročnost alespoň o 20 %.

V roce 2009 byla spuštěna iniciativa „Pakt primáto-
rů“, jejímž cílem je vypracovat programy energetické 
účinnosti a udržitelné energie v evropských městech 
a regionech. Zaměřuje se na veřejné budovy, poulič-
ní osvětlení a čistou veřejnou dopravu. EIB řídí také 
nástroj ELENA (Místní evropská energetická pomoc), 
který disponuje částkou 15 mil. EUR a poskytuje po-
moc s přípravou udržitelných energetických projektů.

EIB úzce spolupracuje s Evropskou komisí, aby 
urychlila přechod EU k nízkouhlíkovému hospo-
dářství, zejména v rámci Evropského strategického 
plánu pro energetické technologie (plán SET), je-
hož cílem je rychlejší zavádění nákladově efektiv-
ních nízkouhlíkových technologií. V této souvislosti 
se banka také ve stále větší míře zaměřuje na nové 
technologie, např. na technologie zachycování a 
ukládání uhlíku. Angažuje se také v předběžných 
jednáních o plánovaných iniciativách v řadě regio-
nálních uskupení, jako jsou např. Humberside (Spo-
jené království) a Rotterdam (Nizozemsko).

EIB nadále podporuje investice do elektrických roz-
vodných sítí a do infrastruktury pro přepravu a skla-
dování zemního plynu a přispívá tím k diverzifika-
ci a bezpečnosti zásobování EU energií. V roce 2009 
směřoval velký podíl úvěrů EIB v odvětví energetiky 

Úvěry v odvětví energetiky v EU a v zemích, které 
zahájily přístupová jednání

Celkem 
(mld. EUR)

Energetické TEN 2,0

Obnovitelné zdroje energie 4,2

Energetická účinnost 1,5
Diverzifikace a bezpečnost vnitřních dodávek 
energie 5,9

Přístup k moderním zdrojům energie v zemích, 
které zahájily přístupová jednání 0,3

Úvěrové linky 0,2

Celkem 14,2
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Uznání úlohy banky v oblasti 
 obnovitelných zdrojů energie
V roce 2009 získala banka ocenění od několika odborných publikací, 
které uznaly její vzrůstající úlohu v oblasti financování projektů obno-
vitelných zdrojů energie. V prvé řadě jí byl udělen titul „Věřitel roku v ob-
lasti obnovitelných zdrojů energie“ vydavatelstvím Euromoney a spo-
lečností Ernst & Young. Dále ji časopis Environmental Finance Review 
označil za „Nejlepší finanční instituci podporující projekty obnovitel-
ných zdrojů energie v Evropě“ a časopis Project Finance International jí 
udělil titul „Mnohostranná finanční instituce roku“.

Další ceny získala banka za konkrétní projekty, které financovala. Oceně-
ní „Transakce roku 2009“, udělené časopisem Project Finance Magazine 
(který vydává vydavatelství Euromoney), získalo mimo jiné pět projektů 
financovaných bankou, z toho dva projekty obnovitelných zdrojů ener-
gie. Úvěr 30 mil. EUR, který EIB poskytla na výstavbu větrného parku 
v provincii Osmaniye ve východním Turecku, byl označen jako „Evrop-
ská transakce roku 2009 v oblasti pozemních větrných elektráren“. Oče-
kává se, že tento větrný park o výkonu 135 MW povede k úspoře více 
než 300 000 tun emisí CO

2
 ročně.

Úvěr 300 mil. EUR, který EIB poskytla na projekt Belwind týkající 
se výstavby větrné farmy o výkonu 165 MW v belgických po-
břežních vodách, získal ocenění „Nejlepší energetická trans-
akce roku“. Podle časopisu Project Finance Magazíne „je toto 
financování vzorem pro budoucí evropské projekty větrných 
elektráren na moři“. Bylo to poprvé, co EIB převzala riziko 
projektového financování v souvislosti s větrnou farmou na 
moři. EIB financovala téměř 50 % nákladů projektu.

Urychlování přechodu k nízkouhlíko-
vému hospodářství
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Mimo EU řídí EIB víceletý nástroj pro energetickou 
udržitelnost a bezpečnost dodávek, který dispo-
nuje částkou 3 mld. EUR a financuje projekty v ze-
mích sousedících s EU, v zemích AKT, v Jihoafrické 
republice a v zemích Asie a Latinské Ameriky (země 
ALA). Na podporu investic podniků a domácnos-
tí v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energe-
tické účinnosti vytvořila EIB (ve spolupráci s dalšími 
finančními institucemi a s Evropskou komisí) Fond 
pro energetickou účinnost v jihovýchodní Evropě  
( South-East Europe Energy Efficiency Fund) pro ope-
race v Albánii, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Bý-
valé jugoslávské republice Makedonii, Kosovu (ve 
smyslu rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1244), Černé 
Hoře, Srbsku a Turecku. Zpočátku disponuje částkou 
95 mil. EUR, která by se měla v průběhu čtyř nebo 
pěti let zvýšit na 400 mil. EUR díky dodatečným zdro-
jům od investorů z veřejného i soukromého sektoru. 
EIB dále podporuje středomořský solární program 
(Mediterranean Solar Plan) celou řadou nástrojů, 
včetně úvěrů a vlastního a kvazivlastního kapitálu, 
jakož i poskytováním technické pomoci s přípravou 
projektů ve Středomoří a v zemích AKT. Kromě toho 

banka přispěla ke zřízení Globálního fondu pro ener-
getickou účinnost a energii z obnovitelných zdro-
jů (Global Energy Efficiency and Renewable Energy 
Fund), který řídí skupina EIB. Tento fond, který vyvíjí 
činnost v celosvětovém měřítku, investuje prostřed-
nictvím regionálních fondů v rozvojových zemích a 
v zemích s ekonomikou v procesu transformace s cí-
lem urychlit přenos, vývoj a využívání technologií 
šetrných k životnímu prostředí v chudších regionech 
světa. Až dosud fond investoval do fondů v jižní  
Africe a v Asii.
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EIB zvyšuje svoji podporu inovacím

V roce 2009 poskytla 
EIB na investice do zna-
lostní ekonomiky více 
než 18,2 mld. EUR pro-
ti 12,5 mld. EUR v roce 
2008. Jedná se o téměř 
50procentní  meziroční 
nárůst objemu úvěrů, 
kterého bylo dosaže-
no díky mimořádnému 
úsilí EIB zvýšit investice 
do výzkumu, vývoje a 
inovací.

Úvěrová činnost EIB se soustřeďuje na „znalostní 
trojúhelník“, jehož vrcholy tvoří vzdělávání, výzkum 
a vývoj (VV) a inovace, přičemž vzdělávání a VV jsou 
nezbytným předpokladem inovací. Od roku 2000 
investovala EIB do znalostní ekonomiky, která je klí-
čem ke konkurenceschopnosti a dlouhodobému 
hospodářskému růstu Evropy, částku 86,7 mld. EUR.

Důraz se klade na „znalostní trojú-
helník“, jehož vrcholy tvoří vzdělává-
ní, výzkum a vývoj a inovace
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Vědy o živé přírodě jsou jednou z oblastí, v nichž 
se investice financované bankou zvyšují; banka na 
ně poskytla úvěry v objemu více než 1,5 mld. EUR, 
zejména na diagnózu rakoviny, pokročilá léčiva a 
zdravotnické prostředky.

Znalostní ekonomika
Podepsané smlouvy

(mil. EUR)

2009 2000-
2009

Inovace a infrastruktura IKT 6 419 20 447

Vzdělávání a odborná příprava 2 530 17 951

Výzkum a vývoj 8 605 45 906

Celkem 18 235 86 741

Investice do výzkumu, vývoje a inovací spadají svo-
jí povahou do kategorie pokusů a omylů a s jejich 
financováním jsou proto spojena potenciálně vyš-
ší rizika, ale také výhody. Na podporu tohoto druhu 
investic vytvořily EIB a Evropská komise v roce 2007 
nástroj financování se sdílením rizik (Risk Sharing Fi-
nance Facility - RSFF). Tento nástroj disponuje kapi-
tálovou rezervou ve výši 2 mld. EUR, tvořenou část-
kou 1 mld. EUR z prostředků banky a částkou 1 mld. 
EUR ze sedmého rámcového programu Komise pro 
výzkum, která bance umožňuje v období let 2006-
2013 poskytnout úvěry v objemu do zhruba 10 mld. 
EUR na investice v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, 
s nimiž jsou spojena vyšší rizika, ale také větší pro-
spěch, a vytvořit tak větší přidanou hodnotu. Během 
tří let existence nástroje financování se sdílením ri-
zik se tento finanční nástroj velmi rychle prosadil: 
v roce 2007 z něho byly poskytnuty úvěry v objemu 
0,5 mld. EUR, v roce 2008 1 mld. EUR a v roce 2009 
téměř 3 mld. EUR. Klíčovými odvětvími byly tech-
nika, vědy o živé přírodě a energetika, jakož i infor-
mační a komunikační technologie (IKT).

Když byla EIB koncem roku 2008 požádána, aby 
v roce 2009 a v roce 2010 v reakci na hospodářskou 
krizi zvýšila roční objem úvěrů o zhruba 15 mld. 
EUR, jedním z odvětví, které z toho mělo prospěch 
byl automobilový průmysl. V rámci komplexnějšího 
energeticko-klimatického balíčku byl vytvořen ev-
ropský nástroj pro čistou dopravu (European  Clean 
Transport Facility). Zaměřuje se na investice do vý-
zkumu, vývoje a inovací napříč celým odvětvím, 
které podstatně snižují emise CO

2
. V rámci tohoto 

nástroje poskytla EIB automobilovému průmyslu 
v roce 2009 úvěry v objemu 3,4 mld. EUR.
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Hledání nových způsobů léčby cukrovky

V nemocnici Orlowského ve Varšavě se testuje nový chirurgický implantát, který 
pacientům pomůže mít pod kontrolou cukrovku a umožní jim vést navzdory této 
nemoci běžný život. „Je velká šance, že se testovaný systém stane významnou al-
ternativní metodou léčby cukrovky typu 2,“ vysvětluje profesor Tarnowski. „Nevy-
žaduje užívání inzulínu a brání prudkému vzestupu nebo poklesu hladiny cukru 
v krvi, což jsou komplikace při běžné léčbě cukrovky. Pokud testy ukáží, že implan-
tát u našich pacientů funguje - a já v to pevně věřím - bude to znamenat revoluci.“

Zkoumání nového způsobu léčby umožnil úvěr poskytnutý bankou konsorciu 
Medinvest, které je složené z pěti malých a středních podniků zapojených do poz-
dějších stadii vývoje převratných zdravotnických prostředků s vysokým potenciá-
lem pro uvedení na trh v celosvětovém měřítku. V rámci projektu Medinvest se 
léčí nemoci od chronického srdečního selhání a srdečních infarktů po cukrovku a 
obezitu, které postihují velký počet pacientů na celém světě a znamenají vysoké 
náklady na zdravotní péči.

Léčba cukrovky již přesahuje možnosti státních rozpočtů na zdravotní péči a 
představuje zhruba 8 % celkových výdajů. Cukrovka, která je jednou z nejrozšíře-
nějších nemocí, zůstává celosvětovou epidemií. V posledních letech prudce vzros-
tl zejména počet pacientů trpících cukrovkou typu 2 (související s obezitou). 

Lékařské technologie závisí na kombinaci špičkových znalostí v oblasti techniky 
a klinické praxe, což zpravidla vyžaduje značné předchozí investice do výzkumu 
a vývoje. V odvětví lékařských technologií hrají dominantní úlohu malé a střed-
ní podniky. Tyto menší subjekty mají často potíže s financováním nákladných 
pozdějších stadií vývoje produktu, např. klinických zkoušek. Podkladová rizika 
může pomoci sdílet nástroj financování se sdílením rizik (RSFF). Projekt Medin-
vest byl jedním z prvních výzkumných projektů financovaných z RSFF, kdy EIB 
poskytla na projekt s vyššími riziky úvěr 30 mil. EUR a vytvořila tím větší přida-
nou hodnotu.
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jekty, přístavy, kontejnerové terminály a vnitrozem-
ské vodní cesty objemu 1 mld. EUR. Částka 341 mil. 
EUR podpořila různé projekty, většinou prostřed-
nictvím rámcových úvěrů a investic fondů. Mimo 
EU poskytla EIB 1,2 mld. EUR na financování želez-
ničních a silničních projektů v Černé Hoře, Maroku, 
Srbsku, Tunisku a Turecku.

Cílem politiky banky v oblasti transevropských sítí 
je podporovat hospodářskou a sociální integraci a 
rozvoj Evropské unie. Transevropské dopravní sítě 
usnadňují volný pohyb zboží a osob a napomáha-
jí rozvoji znevýhodněných oblastí. Spojují také EU 
s evropskými sousedními zeměmi (země, které za-
hájily přístupová jednání, a sousední země na jihu 
a na východě). 

Železniční doprava se stává pro EIB stále význam-
nějším odvětvím a v roce 2009 ji podpořila částka 
3,2 mld. EUR. Znamená to 32procentní nárůst obje-
mu úvěrů proti úrovni v roce 2008. Na silniční pro-
jekty byly poskytnuty úvěry v objemu 4,5 mld. EUR. 
Úvěry v odvětví letecké dopravy činily 1,7 mld. 
EUR. Vzhledem k pozornosti věnované konceptu 
„mořské dálnice“ dosáhly úvěry na námořní pro-

Transevropské dopravní  
sítě (TEN) pro Evropu

V roce 2009 poskytla EIB na transevropské dopravní sítě a důleži-
té dopravní koridory úvěry v objemu 11,9 mld. EUR, což ve srovná-
ní s rokem 2008 znamená 20procentní nárůst. EIB se v průběhu let 
stala jedním z hlavních zdrojů financování kriticky důležitých kvalit-
ních dopravních sítí. Vzhledem k trvalé potřebě investic do význam-
ných infrastruktur v celé Unii se EIB zavázala, že v období let 2004-
2013 poskytne na projekty transevropských dopravních sítí alespoň 
75 mld. EUR. K 31. prosinci roku 2009 její příspěvek činil 52 mld. EUR.

Transevropské dopravní sítě usnad-
ňují volný pohyb zboží a osob a na-
pomáhají rozvoji znevýhodněných 
oblastí
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Pokud jde o investice do dopravních sítí, význam-
nou úlohu v nich hrají partnerství mezi veřejným a 
soukromým sektorem (PPP). V roce 2009 předsta-
vovaly projekty PPP 9 % objemu úvěrů EIB v od-
větví dopravy. Banka získala v oblasti financování 
PPP značné odborné znalosti a zkušenosti, a proto 
ji Evropská komise a členské státy EU pověřily vy-
tvořením Evropského odborného centra pro PPP. 
Toto centrum usnadňuje účinné sdílení zkušenos-
tí a osvědčených postupů v oblasti PPP, pomáhá 
s přípravou projektů a poskytuje poradenství or-
ganizátorům projektů prioritních transevropských 
dopravních sítí z veřejného sektoru.

Kromě toho EIB nadále úzce spolupracuje s koor-
dinátory EU, Evropskou komisí, členskými státy EU, 
odvětvovými sdruženími a bankovním sektorem, 
aby v rámci možností urychlila skutečné zahájení 
a financování projektů TEN. Spolupráce mezi EIB a 
Komisí zahrnuje úsilí směrovat prostředky ze struk-
turálních fondů a Fondu soudržnosti na projekty 
transevropských sítí, konkrétně v členských státech 
ve střední a východní Evropě, zavést Evropské sys-
témy řízení železničního provozu v určených kori-

Transevropské sítě
(2005-2009: 53 mld. EUR) (mil. EUR)
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dorech nákladní dopravy a provést výzkum uspo-
řádání letového provozu jednotného evropského 
nebe (SESAR).
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Financování rozvoje jižní brány Evropy: barcelonský přístav

Dvacetiletý vztah mezi EIB a Správou barcelonského přístavu (Autoridad Portua-
ria de Barcelona – APB) je dobrým příkladem toho, jak může spolupráce založe-
ná na vzájemné důvěře a účelném dialogu podpořit úspěšný rozvoj významné 
přístavní infrastruktury. Díky stabilní finanční podpoře EIB a uváženému strate-
gickému plánování se v největším katalánském přístavu již několik let buduje po-
zoruhodná infrastruktura, která pomáhá posílit úlohu Barcelony jako významné-
ho mezinárodního logistického centra ve Středomoří.

Tento mezinárodní námořní přístav, který je součástí transevropské dopravní sítě 
a specializuje se na běžný náklad a na zboží s vysokou přidanou hodnotou, se řadí 
mezi největší přístavy ve Středomoří a jeho podíl na zahraničním námořním ob-
chodu Katalánska činí zhruba 77 % a celého Španělska 23 %. Transevropský cha-
rakter přístavu posilují efektivní intermodální přípojky na hlavní silniční a železnič-
ní tepny a blízkost barcelonského letiště.

V reakci na rychlý nárůst objemu běžného nákladu v průběhu minulého desetiletí 
se realizují rozsáhlé projekty rozšíření přístavu, jejichž cílem je uzpůsobit jeho ka-
pacitu a zlepšit jeho konkurenční postavení, zejména na trhu námořní dopravy 
ve Středomoří. EIB v této souvislosti v průběhu let poskytla APB dlouhodobé finan-
cování, uzpůsobené infrastrukturním požadavkům přístavu, a objem podepsa-
ných úvěrových smluv ke konci roku 2009 činil zhruba 539 mil. EUR.

Poslední finanční balíček podepsaný v roce 2009 bude financovat investice reali-
zované do roku 2012, včetně druhé fáze terminálu Catalunya, rozšíření několika 
zařízení (kontejnerových, víceúčelových a pro pobřežní plavbu) v jižním přístaviš-
ti a v přístavišti Adosado a celkové modernizace intermodálních (silničních/že-
lezničních) přípojek, které pomohou přístavu zvládnout očekávaný nárůst pro-
vozu v dynamicky se rozvíjejícím okolí Barcelony. Vztah s APB slouží jako vzor pro 
aktivity banky při strategické modernizaci španělských přístavů.
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EIB také přispěla k vytvoření nástroje pro úvěrové 
záruky pro projekty transevropských sítí v oblasti 
dopravy (Loan Guarantee Instrument for Trans-Eu-
ropean Transport Network Projects - LGTT). Tento 
nový finanční nástroj pokrývá riziko nízkých příjmů 
během kritických počátečních fází provozu projek-
tů. Jedná se o speciální nástroj, který má umožnit 
větší účast soukromého sektoru v projektech TEN, 
které jsou vystaveny riziku nedostatečného provo-
zu. Transakce týkající se dálnice A5 mezi německý-
mi městy Baden-Baden a Offenburg, podepsaná 
v době nejhlubší finanční krize v roce 2009, zname-
nala skutečný průlom, jelikož využívá širokou pa-
letu produktů EIB (nadřízený dluh, podřízený úvěr 
a vlastní kapitál prostřednictvím fondu Meridiam, 
v němž má banka účast).

V roce 2009 založila EIB také fond infrastruktury 
Marguerite, a to společně s pěti významnými ev-
ropskými finančními institucemi1. Vstupní kapitál 
činí 600 mil. EUR a celkový objem prostředků fondu 
má do konce roku 2011 vzrůst na částku 1,5 mld. 
EUR. Výslovným cílem fondu je stimulovat investi-
ce do infrastruktury, které provádějí klíčové politiky 
EU v oblasti změny klimatu, zabezpečení dodávek 
energie a transevropských sítí. Měl by sloužit jako 
vzor pro založení dalších podobných fondů v EU, 
v nichž se kombinuje tržní zásada návratnosti in-
vestic s dosahováním cílů veřejných politik.

1  Caisse des Dépôts et Consignations, Cassa Depositi e Prestiti, Kreditan-
stalt für Wiederaufbau, Instituto de Crédito Oficial a Powszechna Kasa 
Oszędności.

Vztah s APB slouží jako vzor pro ak-
tivity banky při strategické moderni-
zaci španělských přístavů



Zpráva o činnosti a společenské odpovědnosti38Skupina EIB

V roce 2009 bylo zahájeno plánované hodnocení ak-
tivit banky mimo EU v polovině období, přičemž ne-
závislé hodnocení prováděl řídící výbor odborníků, 
jemuž předsedal bývalý generální ředitel MMF Mi-
chel Camdessus. Zpráva tohoto výboru, zveřejněná 
v únoru roku 2010, bude sloužit jako základ pro ná-
vrh Evropské komise a později pro přijetí společné-
ho rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady.

Revizí prochází také dohoda z Cotonou, která sta-
novuje zásady, jimiž se řídí vztahy EIB se zeměmi 
AKT. Takové revize se uskutečňují každých pět let. 
Závěry budou předloženy do konce roku 2010.

EIB poskytuje úvěry a záruky v kandidátských ze-
mích (Chorvatsko, Turecko a Bývalá jugoslávská 
republika Makedonie (FYROM)), jakož i v potenci-
álních kandidátských zemích (Albánie, Bosna a Her-
cegovina, Černá Hora, Srbsko a Kosovo (ve smyslu 
rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1244)). Základem 
úvěrových aktivit banky je vnější mandát udělený 
Evropskou unií a její vlastní předvstupní úvěrová 
facilita. EIB je nejvýznamnější mezinárodní finanční 
institucí působící v jihovýchodní Evropě.

V roce 2009 dosáhly nové úvěry EIB v Turecku cel-
kového objemu 2,6 mld. EUR, což odpovídá rekord-
nímu objemu úvěrů v roce 2008. Hlavní hnací silou 
intenzivních aktivit banky byla nutnost čelit světové 
finanční krizi a jejím dopadům. V posledních dvou 
letech EIB rychle reaguje a podporuje hospodářství 
Turecka zvýšeným objemem úvěrů (dodatečné úvě-
ry ve výši 500 mil. EUR ročně nad „běžnou“ úroveň 
zhruba 2 mld. EUR) a zejména posilováním sektoru 

Významný subjekt financování mimo EU

EIB poskytuje významnou finanční podporu i mimo EU, kde v roce 
2009 podpořila projekty úvěry v objemu 8,6 mld. EUR. Většinu 
svých finančních operací mimo Unii provádí na základě záruky 
z rozpočtu EU, tzv. „vnějšího mandátu“, který stanovuje cíle pro 
operace banky v jednotlivých regionech světa.
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 Kandidátské a potenciální kandidátské země

 Země Středomoří

 Partnerské země na východě

  Africké, karibské a tichomořské státy, ZZÚ  
a Jihoafrická republika

 Asie a Latinská Amerika

 Země Střední Asie

2  Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Kosovo (ve smyslu rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1244), Černá 
Hora a Srbsko.

MSP v této zemi, do něhož v roce 2009 směřovaly 
úvěry v objemu 1,5 mld. EUR prostřednictvím zpro-
středkujících bank.

Úvěry EIB v západním Balkánu2 dosáhly v roce 2009 
bezprecedentního objemu téměř 1,7 mld. EUR a cel-
kový objem úvěrů od roku 2005 činí 4,3 mld. EUR. 
Od roku 2001, kdy banka začala v západním Balká-

nu znovu působit, je hlavním příjemcem finančních 
prostředků EIB v této oblasti Srbsko. Částka 897 mil. 
EUR poskytnutá této zemi formou úvěrů v roce 2009 
znamená nový rekord. Velká část těchto prostředků 
je určena na dokončení transevropských sítí.

Jelikož se postupně formuje Unie pro Středomo-
ří, EIB výrazně zintenzivnila podporu partnerských 

Kandidátské a potenciální kandidátské země

Úvěry poskytnuté v roce 2009 Celkem 
(mil. EUR)

Turecko 2 648
Srbsko 897
Chorvatsko 415
Bosna a Hercegovina 153
Černá Hora 111
Bývala jugoslávská republika Makedonie 103
Albánie 13

Celkem 4 340
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zemí v regionu prostřednictvím nástroje pro evrop-
sko-středomořské investice a partnerství (FEMIP).  
V roce 2009 zvýšil FEMIP objem svých aktivit na bez-
precedentní úroveň 1,6 mld. EUR, čímž svým part-
nerům ve Středomoří potvrdil schopnost pomoci 
jim s modernizací jejich veřejných politik, vzhledem 
ke globální hospodářské krizi, a posílil svoji pozici 
hlavního investora do rozvoje ve Středomoří. 

V roce 2009 financovaly úvěry FEMIP 19 rozsáhlých 
projektů a podpořily MSP a mikrofinancování. Od 
svého vzniku v říjnu roku 2002 poskytl FEMIP částku 
více než 10 mld. EUR, která podporuje modernizaci 
partnerských zemí Středomoří a přispívá k vytváře-
ní a zachování pracovních míst v regionu. Soukromé 
podniky dostaly z nástroje FEMIP prostředky, které 
představují téměř 60 % počtu podepsaných úvěro-

vých smluv a více než 40 % objemu vyplacených čás-
tek. Vedle rostoucího objemu úvěrů vytvořily aktivi-
ty FEMIP vysokou přidanou hodnotu, zejména díky 
komplexním finančním ujednáním (partnerství mezi 
veřejným a soukromým sektorem; projektové finan-
cování; operace s rizikovým profilem vyšším, než 
banka obvykle přijímá). Součinnost s partnerskými 
finančními institucemi se zlepšila, jak o tom svěd-
čí rozsah společně financovaných operací v celkové 
hodnotě více než 1,1 mld. EUR (téměř 70 % operací 
podepsaných v roce 2009).

V úzké spolupráci s EBRD banka financuje projek-
ty i v partnerských zemích na východě – Arménie, 
Ázerbájdžán, Bělorusko a, vyjádří-li s tím v budouc-
nosti souhlas Rada a Evropský parlament, také Gru-
zie, Moldavsko, Rusko a Ukrajina – na základě man-

Země Středomoří

Úvěry poskytnuté v roce 2009 Celkem 
(mil. EUR)

z toho  
rizikový kapitál

Maroko  540
Tunisko  434
Jordánsko  166
Sýrie  155
Egypt  122 2
Izrael  82
Libanon  70
Regionální úvěry  25  25

Celkem 1 593  27
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v roce 2008 na částku 450 mil. EUR v roce 2009. 
V roce 2009 poskytla banka dalších 413 mil. EUR 
na projekty v zemích AKT ze svých vlastních zdro-
jů proti částce 225 mil. EUR v roce 2008. Na zákla-
dě samostatného mandátu poskytla banka úvěry 
v objemu 280 mil. EUR na projekty v Jihoafrické re-
publice proti 203 mil. EUR v roce 2008.

Neklid na světových finančních trzích přerušil hos-
podářský růst ve většině zemí AKT. Z tohoto dů-
vodu má nadále klíčový význam podpora soukro-
mého sektoru. EIB v reakci na výzvy celosvětové 
hospodářské krize zintenzivnila svoji úvěrovou čin-
nost, aby pomohla obnovit důvěru a položila zá-
klad pro budoucí růst.

dátu pro poskytnutí úvěrů v období let 2007-2013 
ve výši 3,7 mld. EUR. Důraz se klade na projekty 
v oblasti dopravy (koridory transevropských sítí), 
energetiky, telekomunikací a životního prostředí, 
na kterých má EU zvláštní zájem. Vedle mandátu 
EU vytvořila EIB svůj vlastní nástroj pro partnerské 
země na východě (Eastern Partner Facility), který 
disponuje částkou 1,5 mld. EUR a z něhož banka 
poskytuje úvěry a záruky v souvislosti s investicemi 
EU v těchto zemích na své vlastní riziko.

V afrických, karibských a tichomořských zemích 
(země AKT) a v zámořských zemích a územích 
(ZZÚ) se EIB soustřeďuje na aktivity, jež podporují 
iniciativy soukromého sektoru a stimulují hospo-
dářský růst a z nichž má prospěch širší společenství 
a region. Banka financuje projekty veřejného sek-
toru, mají-li zásadní význam pro rozvoj soukromé-
ho sektoru a vytvářejí-li konkurenceschopné pod-
nikatelské prostředí. Projekty jsou vybírány tak, aby 
měly udržitelný hospodářský, sociální a environ-
mentální přínos.

Finanční prostředky na operace EIB plynou z roz-
počtů členských států EU prostřednictvím inves-
tičního nástroje; kromě toho banka poskytuje úvě-
ry ze svých vlastních zdrojů a na své vlastní riziko. 
Hodnota úvěrových smluv podepsaných v rámci 
investičního nástroje vzrostla z částky 336 mil. EUR 

Africké, karibské a tichomořské státy, ZZÚ a Jihoafrická republika

Úvěry poskytnuté v roce 2009 Celkem 
(mil. EUR)

z toho  
 rizikový kapitál

Afrika 625 222
 jižní Afrika a Indický oceán 180  5
 západní Afrika 137  105
 východní Afrika 133  6
 střední a rovníková Afrika 99  30
 multiregionální úvěry 76  76
Karibik 64  43
Tichomoří 23  7
Regionální úvěry AKT 178  178
ZZÚ 10

Země AKT-ZZÚ 863 450
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA  280 –
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V Asii a Latinské Americe (země ALA) může EIB 
v rámci současného mandátu v období let 2007-
2013 poskytnout úvěry do 3,8 mld. EUR. Úvěrové 
aktivity banky v Asii a Latinské Americe jsou sou-
částí strategie hospodářské spolupráce EU s těmi-
to regiony. Zaměřují se nejen na podporu přítom-
nosti EU prostřednictvím přímých zahraničních 
investic a přenosu technologií a know-how, ale i na 
projekty ochrany životního prostředí (včetně změ-
ny klimatu) a na investice, které přispívají k energe-
tické bezpečnosti Evropské unie. V roce 2009 po-
skytla EIB v Asii a Latinské Americe úvěry v objemu 
1,288 mld. EUR, tj. téměř třikrát více než v roce 2008 

(469 mil. EUR). Investice v Asii představovaly přibliž-
ně 466 mil. EUR, zatímco úvěry v Latinské Americe 
činily zhruba 823 mil. EUR.

Ze zemí Střední Asie způsobilých pro získání fi-
nančních prostředků od EIB (Kazachstán, Kyrgyz-
stán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán), byla 
Republika Tádžikistán první zemí, která podepsala 
rámcovou dohodu v roce 2009. Tato dohoda, kte-
rá je základem pro budoucí úvěrové aktivity EIB 
v této zemi, klade důraz na významné energetické 
projekty, jakož i na investice do ochrany životního 
prostředí.

Asie a Latinská Amerika

Úvěry poskytnuté v roce 2009 Celkem  
(mil. EUR)

Latinská Amerika 823
Panama 538
Argentina 170
Kolumbie 100
Nikaragua 15
Asie 466
Vietnam 147
Čína 119
Pákistán 100
Indie 100

Celkem 1 288
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Báňský projekt financovaný EIB v Mosambiku získal v roce 2009 ocenění z hlediska spo-
lečenské odpovědnosti a za přínos v sociální a hospodářské oblasti

Těžební a báňské projekty jsou často složité a náročné. Mohou však také být ideálním nástrojem pro 
zhodnocení domácích přírodních zdrojů, pro zvýšení příjmů z vývozu a pro vytváření fiskálních příjmů 
zemí, v nichž se nacházejí, prostřednictvím licenčních poplatků a daní právnických osob. Aby EIB zajisti-
la větší transparentnost, pokud jde o provedené platby a získané příjmy, podporuje aktivně Iniciativu pro 
transparentnost těžebního průmyslu (EITI). Prosazuje zásady EITI u příjemců úvěrů EIB a vybízí je k přijetí 
těchto zásad jako normy při vykazování a zveřejňování příjmů z těžebního průmyslu.

V některých zemích, zejména v Africe, Karibiku a Tichomoří, jsou nerostné zdroje nejlepším dostupným 
prostředkem pro zajištění hospodářského rozvoje. Kromě toho mohou projekty v této oblasti vytvořit stálá 
přímá a nepřímá pracovní místa a zajistit odbornou přípravu, která přispívá k rozvoji místních dovedností.

V této souvislosti uvítala EIB zprávu, že jeden z báňských projektů financovaných bankou, důl pro těžbu 
nerostných surovin Moma Titanium v severním Mosambiku, nedávno získal dvě významná ocenění z hle-
diska společenské odpovědnosti a za přínos v sociální a hospodářské oblasti. V září roku 2009 převzala spo-
lečnost Kenmare Resources plc, která důl Moma Titanium vlastní a provozuje, od Irské obchodní komory 
jednající v součinnosti s irským ministerstvem pro záležitosti Společenství President’s Award pro asociaci 
Kenmare Moma Development Association (KMDA) za nejlepší zahraniční program společenské odpověd-
nosti. Krátce nato, v říjnu roku 2009, získala samotná asociace KMDA další prestižní ocenění za sociální a 
hospodářskou činnost zaměřenou na zlepšení postavení komunit v okolí dolu. Ocenění banky Nedbank 
Nedbank Socio-Economic Award udělila porota složená z nezávislých odborníků na základě rozhovorů 
a po třídenní návštěvě přímo na místě, kdy byla posuzována činnost KMDA a uskutečnily se schůzky s pří-
jemci projektu. Banka Nedbank zejména ocenila skutečnost, že rozvojová činnost asociace KMDA začala 
před zahájením těžby, že tato asociace má celkovou strategickou vizi, že zaujímá přístup ‚zdola nahoru‘ a 
že vytváří úzká partnerství s mezinárodními a místními nevládními organizacemi a orgány veřejné správy.

Cílem asociace KMDA, kterou založila společnost Kenmare Resources plc v roce 2004, je posílení sociálního 
a hospodářského rozvoje komunit, které žijí v blízkosti dolu Moma a čítají zhruba 10 000 osob. S podpo-
rou místních a mezinárodních partnerských institucí založila asociace KMDA malé podniky zabývající se 
výrobou vajec, chovem brojlerů a pěstováním zeleniny, jež vytvářejí v šesti vesnicích příjmy ve výši 150 000 
USD ročně. Asociace KMDA dále založila mobilní kliniku, v níž pracují praktický lékař a zubní lékař, zavedla 
projekty v oblasti zásobování potravinami a HIV/zdravotnictví, vybudovala čtyři nové školy, zavedla pro-
gram spoření a poskytování úvěrů, nainstalovala vodní čerpadla a iniciovala vznik fotbalové ligy. Ačkoli 
je třeba stále ještě mnoho vykonat, v oblasti neexistuje rodina, jejíž život by určitým způsobem neměl pro-
spěch z programu asociace KMDA. Z jednotlivých sociálních aktivit mělo dosud přímý prospěch více než 
200 osob. Lidé zapojení do aktivit asociace KMDA, které jsou zaměřené na vytváření příjmů, vydělávají 
více než minimální mzdu v Mosambiku a zaměstnanci v dole mají rovněž vyšší výdělky, než je celostátní 
průměrná mzda.

EIB financovala projekt Moma Titanium v letech 2004 a 2005 a úvěry poskytnuté z tehdy nedávno vytvo-
řeného investičního nástroje dosáhly celkového objemu téměř 58 mil. EUR.

Důl pro těžbu nerostných surovin 
Moma Titanium získal dvě význam-
ná ocenění z hlediska společenské 
 odpovědnosti a za přínos v sociální 
a hospodářské oblasti
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K dosažení těchto výsledků ve velmi nestálém trž-
ním prostředí přispěla pružná a vyvážená strategie 
banky v oblasti získávání finančních prostředků. 
Charakteristickými rysy této strategie je neustálá 
pozornost věnovaná měnícím se strukturám po-
ptávky na trhu, nepřetržité zastoupení benchmar-
kových emisí a diverzifikace zdrojů financování.

Počátkem roku 2009 trhy stále pociťovaly důsledky 
stavu, kdy se aktivita na nich v období od polovi-
ny října do konce roku 2008 téměř zastavila. Kromě 
toho vládla zpočátku značná nejistota, pokud jde 
o nabídku dluhopisů a poptávku po dluhopisech 
v tržním segmentu EIB, protože vlády začaly vypra-
covávat záchranné plány, jež měly vliv na potřebu 
úvěrů. Tyto tržní podmínky vedly k výraznému pře-
cenění všech aktiv. V průběhu roku se tržní pod-
mínky podstatně zlepšily, nadále však vládla znač-
ná nestabilita a nejistota.

Hlavní aktivity EIB v oblasti získávání 
finančních prostředků v roce 2009

EIB získává většinu finančních prostředků pro své úvěrové 
operace na mezinárodních kapitálových trzích, na nichž si ob-
starává dlouhodobé zdroje financování prostřednictvím emi-
sí dluhopisů. Banka patří mezi nejvýznamnější vypůjčovatele 
na světových dluhopisových trzích. V roce 2009 banka zvýši-
la objem získaných finančních prostředků o 33 % na částku 
79,4 mld. EUR, a to prostřednictvím více než 260 transakcí. To 
bance umožnilo zintenzivnit její úvěrové operace v kontextu 
evropského programu obnovy.

EIB patří mezi nejvýznamnější vypůjčo-
vatele na světových dluhopisových trzích
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sí dluhopisů v USD v objemu 5 mld. USD a s tříletou 
splatností. Také prostřednictvím transakcí na míru 
byla získána vysoká částka 5 mld. USD. 

Finanční prostředky v dalších měnách byly získává-
ny za silné neochoty investorů přijímat rizika, což 
vedlo k téměř úplnému zastavení aktivity na vzni-
kajících trzích během převážné části první poloviny 
roku. Je proto pozoruhodné, že se EIB podařilo zvý-
šit objem získaných finančních prostředků v ostat-
ních měnách o 11 % na částku 9,2 mld. EUR. V roce 
2009 vydala banka emise dluhopisů v 16 vedlejších 
měnách (plus emise v brazilských realech, ghan-
ských cedi a zambijských kwacha v syntetickém 
formátu), které představovaly téměř 12 % celého 
programu získávání finančních prostředků. Největ-
ší objem finančních prostředků byl získán prostřed-
nictvím emisí dluhopisů v australských dolarech, 
švýcarských francích a japonských jenech. 

Banka znovu oslovila sociálně odpovědné investo-
ry, zejména vydáním nových dluhopisů na ochranu 
klimatu (Climate Awareness Bonds) na švédském 
trhu. Hlavním charakteristickým rysem těchto dlu-
hopisů je skutečnost, že výnosy podpoří projekty 
financované bankou v oblasti obnovitelných zdro-
jů energie a energetické účinnosti. Ke konci roku 
2009 byla již velká část prostředků získaných pro-
střednictvím těchto nových dluhopisů vyplacena.

V roce 2009 získala banka ve třech hlavních mě-
nách (EUR, GBP a USD) finanční prostředky v obje-
mu 70,2 mld. EUR.

Částka 43,2 mld. EUR, tj. více než polovina prostřed-
ků, byla získána na eurovém trhu, což znamená 
podstatný nárůst proti roku 2008 (16,8 mld. EUR, tj. 
28,2 % celkové získané částky). Převážnou část ob-
jemu emisí v eurech představovaly benchmarkové 
emise EARN (Euro Area Reference Notes - referenč-
ní dluhopisy eurozóny): 32,1 mld. EUR. Pokud jde 
o segment cílených a strukturovaných emisí, jejich 
objem výrazně vzrostl na 11 mld. EUR. EIB se syste-
maticky snaží své zdroje financování a základnu in-
vestorů ještě více diverzifikovat a za tímto účelem 
poprvé vstoupila na německý trh dlužních úpisů 
(Schuldscheine) a dluhopisů na jméno (Namens-
schuldverschreibungen) denominovaných v eu-
rech, kde získala částku 2,7 mld. EUR. Banka také 
vydala „syndikované dluhopisy s pohyblivou saz-
bou“ v objemu 4,5 mld. EUR, přičemž syndikáty 
byly poprvé složeny výlučně z evropských druž-
stevních, lidových a spořitelních bank.

V roce 2009 získala banka 5,8 mld. GBP a přes ten-
to nižší objem emisí dluhopisů denominovaných 
v britských librách byla nadále největším nestát-
ním emitentem dluhopisů v této měně. Banka byla 
schopná uskutečnit několik mimořádně velkých 
benchmarkových transakcí. V prvé řadě byla v úno-
ru vydána nová emise dluhopisů v objemu 1 mld. 
GBP, dosud největší emise dluhopisů banky v GBP 
s pevnou úrokovou sazbou, která sestávala z jediné 
tranše. V červnu následovala další výjimečně velká 
emise dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou a 20le-
tou lhůtou splatnosti v objemu 600 mil. GBP.

Na dolarovém trhu byla v průběhu roku získána část-
ka 28 mld. USD. Banka vydala pět globálních bench-
markových emisí dluhopisů s pevnou úrokovou saz-
bou a jednu emisi dluhopisů s pohyblivou sazbou. 
Jak se trhy od druhého čtvrtletí zotavovaly, cenové 
rozpětí financování se zužovalo s každou následující 
emisí. Program benchmarkových emisí v USD kulmi-
noval v září roku 2009 dosud největší globální emi-



Správa a řízení

Předseda Evropské komise 
José Manuel Barroso přijímá 

prezidenta Evropské investiční 
banky Philippe Maystadta 
(Brusel, březen roku 2009)
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Nejnovější iniciativou, v níž hraje EIB průkopnickou 
úlohu, je změření uhlíkové stopy EIB na základě po-
souzení emisí skleníkových plynů vzniklých v sou-
vislosti s projekty, které banka financovala. EIB úzce 
spolupracuje s dalšími mezinárodními finančními 
institucemi za účelem výměny osvědčených postu-
pů a informací.

Tak jako cílem environmentálních norem je chrá-
nit a zlepšovat přírodní a zastavěné prostředí, cílem 
sociálních norem je chránit práva a zkvalitňovat ži-
vot lidí dotčených projekty financovanými bankou 
a podpořit blahobyt jednotlivců, sociální začlenění 
a udržitelná společenství.

EIB omezuje své financování na projekty, při nichž 
se dodržují lidská práva a respektují sociální normy 
EIB, jež vycházejí ze zásad Listiny základních práv 
Evropské unie a mezinárodních osvědčených po-
stupů. Lidská práva představují široké téma, které 
je předmětem zvýšené pozornosti veřejnosti, včet-
ně kriticky orientovaných skupin zaměřujících se 
na aktivity mezinárodních finančních institucí, jako 
je např. EIB. Občanská společnost, místní společen-
ství a původní obyvatelé opakovaně a oprávněně 
vyzývají EIB a další mezinárodní finanční instituce, 
aby zohledňovaly lidská práva a hlediska ochrany 
životního prostředí. EIB zavedla vnitřní mechanis-

EIB prosazuje společenskou odpovědnost prostřed-
nictvím způsobu, jímž provádí své poslání, a pro-
střednictvím svého vnitřního řízení. EIB si je vědoma, 
že její aktivity mají přímý vliv na klienty, dodavatele 
a zaměstnance, a rovněž uznává vliv provozu svých 
zařízení na životní prostředí. Uvědomuje si, jaký do-
pad mohou mít její investiční rozhodnutí a jak tato 
rozhodnutí mohou ovlivnit globální výzvy, jimž čelí 
naše společnost. Proto významným prvkem všech 
projektů, které banka financuje, je posuzování envi-
ronmentálních a sociálních aspektů.

Jelikož boj proti změně klimatu hraje v operacích 
banky stále významnější úlohu, EIB se rozhodla 
zavést nový ukazatel změny klimatu, který byl za-
hrnut do operačního plánu banky pro období let 
2010-2012. Ten bance umožní objektivně informo-
vat o projektech podporujících zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobení se změně klimatu, a to na 
základě měření objemu příslušných podepsaných 
smluv. Pokud jde o projekty zaměřené na boj proti 
změně klimatu, úvěrové cíle mají dosáhnout úrov-
ně 20 % celkového objemu úvěrů EIB v roce 2010, 
22 % v roce 2011 a 25 % v roce 2012.

EIB považuje společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj za osvědčené obchodní 
postupy, které přispívají k dosažení rovnováhy mezi hospodářským růstem, společen-
ským blahobytem a ochranou životního prostředí. Aby EIB mohla oslovit celou společ-
nost, vedle nezbytného dodržování právních požadavků přijímá dobrovolná opatření a 
důsledně uzpůsobuje své politiky, normy a postupy.

Nový ukazatel změny klimatu umožní 
bance objektivně informovat o projek-
tech podporujících zmírňování změny kli-
matu a přizpůsobení se změně klimatu

EIB si přeje pomáhat při vytváření osvěd-
čených postupů v oblasti lidských práv

Společenská odpovědnost v EIB
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mus vyřizování stížností a pokud není dotčená stra-
na spokojena se způsobem vyřízení stížnosti v rám-
ci tohoto vnitřního mechanismu, může podat vůči 
bance stížnost k evropskému veřejnému ochrán-
ci práv. V tomto ohledu zaujímá EIB mezi meziná-
rodními finančními institucemi výjimečné místo. 
Banka si přeje pomáhat při vytváření osvědčených 
postupů v oblasti lidských práv. Proto v roce 2010 
organizuje sérii mezinárodních seminářů na téma  
podnikání a lidská práva, kde zjišťuje názory vý-

Vzhledem ke svým ekologickým pa-
rametrům získala nová budova EIB 
hodnocení „vynikající“

znamných skupin zúčastněných stran, zejména po-
kud jde o hlediska předběžné kontroly investičních 
aktivit velkého rozsahu a o mechanismus stížností 
a řešení sporů ve vztahu k otázkám lidských práv.

EIB si velmi dobře uvědomuje svoji vlastní ekolo-
gickou stopu. Mezi nově přijatými opatřeními jsou 
pobídky k přechodu od dopravy zaměstnanců 
vlastním vozem k užívání veřejné dopravy a envi-
ronmentální systém řízení, který zabezpečuje neu-
stálé zlepšování.

EIB podporuje opatření v oblasti ochrany životní-
ho prostředí a snížení emisí CO

2
 a v roce 2009 po-

depsala s městem Lucemburk smlouvu, na jejímž 
základě mohou zaměstnanci banky bezplatně po-
užívat autobusové linky městské hromadné dopra-
vy. Odhaduje se, že bude-li pravidelně používat ve-
řejnou dopravu dalších 10 % zaměstnanců, sníží se 
tím emise CO

2
 o 170 tun ročně.

V roce 2009 činily celkové emise CO
2
 způsobené 

aktivitami banky zhruba 16 576 tun, z toho 94 % 
představuje mobilita a 6 % energetika, odpady a 
spotřeba papíru. Ve srovnání s rokem 2008 to zna-
mená 16procentní snížení.

Nová budova EIB v lucemburské městské čtvrti  
Kirch berg, otevřená v roce 2008, splňuje krité-
ria udržitelnosti životního prostředí a energetické 
účinnosti. Získala osvědčení podle BREEAM v sou-
ladu s kodexem udržitelných budov. Metoda envi-
ronmentálního hodnocení BRE (BRE Environmental 
Assessment Method) je hlavní a nejčastěji používa-
ná metoda environmentálního hodnocení vlivu bu-
dov ve světě. Stanovuje normu, pokud jde o osvěd-
čené postupy v oblasti udržitelného řešení, a stala 
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jde o „klíčovou pracovní dobu“, během níž muse-
jí být zaměstnanci na pracovišti a na jejímž uspo-
řádání se nyní mohou individuálně dohodnout se 
svými přímými nadřízenými, a větší flexibilita z hle-
diska vybírání nahromaděných přesčasů.

V roce 2009 vyvrcholila jednání se zástupci zaměst-
nanců o reformě systému důchodového pojiště-
ní zaměstnanců. Dohoda dosažená se zástupci za-
městnanců je významným krokem, jelikož se nejen 
týká samotného systému důchodového pojištění, 
ale zahrnuje i další opatření k udržení vysoké úrov-
ně sociálního zabezpečení zaměstnanců.

V neposlední řadě došlo v roce 2009 k revizi pra-
videl, jimiž se řídí dočasná pracovní neschopnost 
nebo částečná invalidita. Tento nový přístup umož-
ňuje větší flexibilitu při řešení celé řady zdravotních 
stavů. Způsob použití těchto pravidel bude pře-
zkoumán v průběhu roku 2013 po poradě se zá-
stupci zaměstnanců.

se de facto měřítkem pro hodnocení vlivu budovy 
na životní prostředí. Vzhledem ke svým ekologic-
kým parametrům získala nová budova EIB hodno-
cení „vynikající“.

EIB je odpovědným zaměstnavatelem, který se sna-
ží rozvíjet potenciál svých zaměstnanců. Politiky a 
postupy banky v oblasti lidských zdrojů odrážejí 
osvědčené postupy a splňují požadavky měnících 
se právních předpisů.

V roce 2009 pokračovalo oddělení pro lidské zdro-
je EIB v provádění strategie rozmanitosti, která byla 
přijata v roce 2008 a je nyní plně integrována do 
strategie banky v oblasti lidských zdrojů. Strategie 
rozmanitosti má rozhodující význam pro zajištění 
úspěchu banky.

Vedle prosazování zásady rozmanitosti zaměstnan-
ců z kvantitativního hlediska si banka přeje pod-
porovat začlenění všech svých zaměstnanců na 
pracovišti. „Začleněním“ se rozumí oceňování jedi-
nečného přínosu každého zaměstnance pro pra-
covní společenství. Lidé jsou v nejlepší formě, pra-
cují-li v atmosféře úcty a důvěry, která umožňuje 
maximální pružnost a autonomii ve způsobu, jímž 
vykonávají práci, a zaručuje jejich plnou angažova-
nost pro dosažení dohodnutých cílů.  

EIB zaujímá pružný přístup k pracovní době. Za 
účelem vytvoření lepší rovnováhy mezi profesním 
a osobním životem a pro přizpůsobení se změnám 
pracovního prostředí byla v roce 2009 zavedena 
větší flexibilita, která podporuje strategii rozmani-
tosti EIB a umožňuje vytvoření pracovního prostře-
dí otevřeného všem. Pružné uspořádání pracovní 
doby může dále podstatně přispět ke snížení uh-
líkové stopy banky, jelikož se omezí dojíždění za-
městnanců a sníží se spotřeba energie.

V roce 2009 se rozšířily možnosti práce na dálku 
(teleworking), zejména tím, že tímto způsobem lze 
nyní pracovat pravidelně nebo příležitostně. Mezi 
další zlepšení patří možnost rozvržení pracovní 
doby v rámci celého roku, větší flexibilita, pokud 

Pružný přístup k pracovní době
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Během roku 2009 byla spolupráce s Radou Evrop-
ské unie opět velmi intenzivní. Prezident Philippe 
Maystadt se aktivně účastnil jednání ministrů hos-
podářství a financí členských států EU, konaných 
každý měsíc v rámci Rady ve složení pro hospodář-
ské a finanční věci (ECOFIN), kde představil zorný 
úhel skupiny EIB a její přínos ve významných poli-
tických otázkách EU. Rada ECOFIN ocenila odborné 
znalosti a zkušenosti skupiny EIB v oblasti financo-
vání investic, zejména v kontextu zhoršené finanč-
ní a hospodářské situace, jakož i skutečnost, že se 
banka připojila ke kolektivnímu úsilí členských stá-
tů a Komise v boji proti krizi. 

Také začátek sedmého volebního období 
(2009-2013) Evropského parlamentu byl pozname-
nán obavami hospodářské a sociální povahy. Prezi-
dent Philippe Maystadt byl pozván na veřejná za-
sedání několika parlamentních výborů, zejména 
Rozpočtového výboru, Výboru pro rozvoj, Hospo-
dářského a měnového výboru a Výboru pro roz-
počtovou kontrolu. V roce 2009 byla výroční zprá-
va Evropského parlamentu o EIB spojená s výroční 
zprávou o EBRD a schválena téměř jednomyslně. 
EIB komplexně dodržuje doporučení EP. Parlament 
a Rada společně rozhodnou o přezkumu vnějších 
mandátů banky v polovině období.

Úzké partnerství s Evropskou komisí vedlo opět ke 
společným iniciativám. Jednou z nich bylo spuště-
ní nástroje mikrofinancování PROGRESS. Tento nový 
nástroj, který řídí EIF, soustředí finanční prostředky 
od Komise a EIB do částky 200 mil. EUR na financová-
ní mikrofinančních institucí zaměřujících se na menší 

Spolupráce s orgány a institucemi EU a 
mezinárodními partnerskými institucemi

Pro dosažení cílů banky má zásadní význam neustálý otevřený dialog a in-
tenzivní spolupráce s evropskými orgány, které připravují a navrhují politi-
ky Unie a rozhodují o nich. EIB spolupůsobí s evropskými orgány jako stra-
tegický a aktivní partner a úzce spolupracuje také s dalšími mezinárodními 
a dvoustrannými finančními institucemi.

EIB spolupůsobí s evropskými orgány 
jako strategický a aktivní partner
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prostředí, které začalo fungovat koncem roku 2009 
a nabízí kombinaci úvěrů a grantů na způsobilé 
projekty. EIB a Komise se také společně snaží, ve 
spolupráci s EBRD, vytvořit nástroj MSP pro země 
sousedící s EU na východě, který bude rovněž po-
skytovat úvěry v kombinaci s granty.

Banka vede nepřetržitý dialog a má vzájemně pro-
spěšné vztahy s Evropským hospodářským a soci-
álním výborem a s Výborem regionů. Stejně jako 
v předchozích letech se EIB účastnila akce „Dny ote-
vřených dveří“ (Open Days), kterou každoročně or-
ganizuje Výbor regionů ve spolupráci s generálním 
ředitelstvím Evropské komise pro regionální politi-
ku. Nabídla pracovní setkání na téma „Skupina EIB 
a strukturální fondy EU podporují inovace v regio-
nech“ a účastnila se seminářů o mikroúvěrech a o 
iniciativách JASMINE, JEREMIE a JESSICA, jakož i se-
minářů v oblasti energetiky (akční plán na podporu 
udržitelné energie ve spolupráci s iniciativou „Pakt 
primátorů“) a soudržnosti (nástroje finančního in-
ženýrství v rámci politiky soudržnosti). 

Banka v roce 2009 zintenzivnila úzkou spolupráci 
s dalšími mezinárodními finančními institucemi a 

podniky, sociální hospodářství nebo osoby, které ztra-
tily zaměstnání a mají potíže s návratem na trh prá-
ce. Společně s generálním ředitelstvím pro regionál-
ní politiku zajistila banka efektivní fungování iniciativ, 
jejichž názvy začínají písmenem J (JESSICA, JEREMIE, 
JASMINE a JASPERS), a posílila jejich provádění.

EIB dále úzce spolupracuje s Evropskou komisí, aby 
urychlila přechod EU k nízkouhlíkovému hospo-
dářství, zejména v rámci Evropského strategického 
plánu pro energetické technologie (plán SET), je-
hož cílem je rychlejší zavádění nákladově efektiv-
ních nízkouhlíkových technologií.

EIB rovněž zintenzivnila aktivity na podporu pro-
gramů energetické účinnosti a obnovitelných zdro-
jů energie, které vypracovaly místní a regionální or-
gány, zejména v rámci iniciativy „Pakt primátorů“, 
jež byla spuštěna v únoru roku 2009 a poskytne ře-
šení týkající se veřejných budov, pouličního osvět-
lení a čisté veřejné dopravy.

Pokud jde o evropskou územní spolupráci, EIB byla 
klíčovým partnerem při navrhování, spuštění a pl-
nění strategie EU v oblasti Baltského moře (Baltic 
Sea Strategy - BSS). Banka se také zapojila do vy-
pracování podobné makroregionální strategie pro 
Podunají.

Banka úzce spolupracovala s Evropskou komisí a 
členskými státy v rámci odborné pracovní skupi-
ny ohledně kombinování grantů a úvěrů mimo EU. 
EIB a Komise kombinovaly finanční zdroje i v sou-
vislosti se Svěřeneckým fondem pro infrastrukturu 
EU-Afrika a novým investičním rámcem pro západ-
ní Balkán, který vznikl v roce 2009. Banka a Komi-
se spolupracovaly, aby reagovaly na krizi v rozvo-
jových zemích v souladu se závěry Rady z května 
roku 2009. Komise rozhodla, že do Svěřeneckého 
fondu pro infrastrukturu EU-Afrika vloží dalších 200 
mil. EUR z Evropského rozvojového fondu. V rámci 
Východního partnerství spolupracovaly EIB, Komi-
se, NIB, EBRD a skupina Světové banky s členskými 
státy ve východní Evropě na vytvoření partnerství 
v oblasti energetické účinnosti a ochrany životního 

Řídící výbor odborníků, jemuž předsedá Michel Camdessus, se setkává se 

skupinou osob zainteresovaných na aktivitách EIB (Brusel, duben roku 2010)
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evropskými dvoustrannými institucemi, zejména 
v kontextu aktivit EIB mimo EU. Akce organizované 
v rámci této spolupráce v reakci na krizi vedly k při-
jetí několika iniciativ, které získaly konkrétní podo-
bu v průběhu roku. Mezi nimi figurují „Společný 
akční plán mezinárodních finančních institucí na 
podporu bankovních systémů a zajištění toku úvě-
rů do reálné ekonomiky zemí ve střední a východ-
ní Evropě“, společná iniciativa EIB, EBRD a skupiny 
Světové banky; Protikrizový nástroj Mezinárodní 
finanční korporace na podporu infrastruktury, v je-
hož rámci banka poskytuje úvěry do celkové výše 
1 mld. EUR; Mikrofinanční iniciativa Mezinárodní 
finanční korporace, v níž se banka angažuje část-

EIB usiluje o užší spolupráci mezi fi-
nančními institucemi

kou 100 mil. USD; a protikrizový balíček opatření 
v rámci nástroje předvstupní pomoci, zaměřený ze-
jména na energetickou účinnost v západním Bal-
kánu a Turecku (prostřednictvím Fondu pro ener-
getickou účinnost v jihovýchodní Evropě) a na MSP 
v Turecku.

Na meziinstitucionální úrovni banka dále spolupra-
covala s dalšími mezinárodními finančními insti-
tucemi v horizontálních iniciativách, jako je např. 
společné prohlášení mezinárodních rozvojových 
bank o změně klimatu, vydané v prosinci roku 
2009. V říjnu organizovala banka své první zasedá-
ní představitelů mezinárodních rozvojových bank 
a mikrofinančních institucí, které se konalo v Istan-
bulu souběžně s výročním zasedáním Světové ban-
ky/MMF. V listopadu banka a OECD podepsaly spo-
lečné prohlášení o spolupráci. Spolupráce s EBRD a 
Rozvojovou bankou Rady Evropy nabyla na inten-
zitě, zejména vzhledem k zahájení činnosti inves-
tičního rámce pro západní Balkán, jakož i v zemích 
sousedících s EU.

EIB a OECD podepsaly společné prohlášení o spolupráci v listopadu roku 2009
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EIB usiluje o užší spolupráci mezi finančními institu-
cemi a společně s AFD a KfW spustila iniciativu „vzá-
jemná důvěra“, v jejímž rámci se tyto tři instituce 
snaží zvýšit svoji kolektivní efektivitu a účinnost vzá-
jemným uznáváním a přijímáním postupů a norem, 
které každá z těchto institucí použije při společném 
financování projektů. Během probíhající pilotní fáze 

budou získány zkušenosti, které se využijí u celé řady 
institucí. EIB také podepsala dohodu o spolufinan-
cování s Asijskou rozvojovou bankou, která se týká 
programu obnovitelných zdrojů energie v Pákistánu 
a zahrnuje delegování pravomocí v oblasti zadávání 
veřejných zakázek, výplaty finančních prostředků a 
dalších administrativních úkolů.

Setkání představitelů mezinárodních rozvojových bank v EIB dne 9. dubna 2010
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tiprávního jednání a nová prozatímní revidovaná 
politika banky vůči offshore finančním centrům.

Klíčovým prvkem komunikace banky s veřejností je její 
politika zpřístupňování informací veřejnosti, která je 
založena na předpokladu přípustnosti zpřístupnění in-
formací, ledaže by existoval závažný důvod pro jejich 
nezpřístupnění. V roce 2009 došlo k její revizi v rámci 
rozsáhlých veřejných konzultací, které se týkaly i poli-
tiky transparentnosti EIB (2004) a politiky EIB stanovu-
jící mechanismus vyřizování stížností (2008). Nová po-
litika, schválená správní radou počátkem roku 2010, je 
nyní v platnosti. EIB každoročně zveřejňuje hodnoce-
ní provádění své politiky zpřístupňování informací na 
svých internetových stránkách.

Banka organizuje veřejné konzultace o vybraných 
bankovních a významných víceodvětvových politi-
kách, které zpravidla zajímají všechny strany zainte-
resované na jejích aktivitách. Hlavním cílem procesu 
konzultací je iniciovat příspěvky zúčastněných stran a 
posílit transparentnost a odpovědnost. Příspěvky zú-

Transparentnost, informování veřejnosti  
a vztahy s občanskou společností

EIB jako banka a veřejná instituce se do-
mnívá, že průhlednost ve způsobu, jímž 
přijímá rozhodnutí, vykonává činnost a 
provádí politiky EU, posiluje její důvě-
ryhodnost a její odpovědnost vůči ob-
čanům. Transparentnost také přispívá 
ke zvyšování účinnosti a udržitelnosti 
operací banky, snižuje riziko korupce a 
zlepšuje vztahy s vnějšími zúčastněnými 
stranami.

Při plnění závazku EIB v oblasti transparentnosti 
hraje klíčovou úlohu zpřístupňování informací ve-
řejnosti. Proto EIB neustále zlepšuje kvalitu infor-
mací, které poskytuje o své činnosti. Je jedinou me-
zinárodní finanční institucí, která zveřejňuje svůj 
tříletý každoročně aktualizovaný podnikatelský 
plán - operační plán banky. Hlavní platformu pro 
aktivní veřejné šíření informací představují interne-
tové stránky EIB, které v roce 2009 navštívilo zhru-
ba 6,8 milionů osob (proti 4 milionům v roce 2008). 
V roce 2009 se změnila grafická úprava domovské 
stránky EIB www.eib.org, aby lépe uspokojova-
la potřeby vnějších návštěvníků a odrážela dnešní 
osvědčené postupy z hlediska grafického vzhledu 
a funkčnosti internetových stránek. V roce 2009 
byly na internetových stránkách banky zveřejněny 
informace o více než 500 projektech ve stadiu hod-
nocení, jakož i další důležité dokumenty týkající se 
transparentnosti, např. prohlášení banky o environ-
mentálních a sociálních zásadách a normách, poli-
tika banky v oblasti oznamování podezření z pro-

EIB posiluje svoji transparentnost a 
svoji odpovědnost vůči občanům
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na problematiku silniční dopravy a na otázky bio-
logické rozmanitosti. Další významnou událostí je 
informační schůzka pro OOS, která se každoroč-
ně koná v Bruselu. V březnu roku 2009 banka na 
svých internetových stránkách představila výsled-
ky hospodaření EIB za rok 2008 a oznámila vytvo-
ření stránek věnovaných otázkám občanské spo-
lečnosti. Poslední setkání se konalo dne 25. února 
2010 a jeho předmětem byly výsledky hospodaře-
ní banky za rok 2009.

Banka vede dialog a vytváří partnerství spoluprá-
ce se specializovanými organizacemi, které sdílí 
konkrétní cíle EIB nebo mají stejné zájmy jako EIB 
(např. lisabonská agenda, udržitelný rozvoj, ochra-
na životního prostředí nebo zmírňování chudo-
by). V roce 2009 rozvíjela banka vztahy spoluprá-
ce s Transparency International, Světovým svazem 
ochrany přírody (IUCN) a Iniciativou pro transpa-
rentnost těžebního průmyslu (EITI).

Ačkoli banka bude nadále rozvíjet cílené pracovní 
vztahy se specializovanými OOS, snaží se udržovat 
a zlepšovat své vztahy i s nevládními organizace-
mi, jež vyvíjejí veřejněpolitickou advokační činnost 
a zaměřují se na aktivity banky. Kontakty s těmito 
organizacemi nabyly během několika posledních 
let na intenzitě a ve stále větší míře zahrnují prvek 
dialogu. Význam přikládaný těmto kontaktům po-
tvrzuje účast banky na akcích pořádaných těmito 
nevládními organizacemi. Také banka uspořádala 
několik kulatých stolů na konkrétní témata, např. 
zachycování a ukládání uhlíku, evropský nástroj 
pro čistou dopravu, změna klimatu, čistá energie, 
jaderná a uhlíková stopa, offshore finanční centra 
a environmentální a sociální postupy banky pro in-
vestice v rozvojových zemích.

Na úrovni projektů banka nadále vedla dialog a 
spolupracovala s OOS a občanskými sdruženími, 
mimo jiné v souvislosti s celou řadou energetic-
kých a báňských projektů v zemích AKT a v zemích 
Latinské Ameriky, a také zkoumá možnost zapoje-
ní nevládních organizací do projektů, které získaly 
technickou pomoc.

častněných stran zkoumá a hodnotí vnitřní revizní ko-
mise. Po schválení konečného návrhu politiky řídícím 
výborem se tento návrh zveřejní pro informační úče-
ly 15 pracovních dnů před jeho projednáním správní 
radou na internetových stránkách EIB, a to společně 
se zprávou o veřejných konzultacích. Zpráva nastiňu-
je způsob vedení konzultací a shrnuje všechny pří-
spěvky zúčastněných stran a odůvodněná stanoviska 
banky ohledně rozsahu, v němž byly zohledněny. Po 
schválení správní radou se politika zveřejní na inter-
netových stránkách EIB, popřípadě v Úředním věstní-
ku Evropské unie. Po veřejných konzultacích o politice 
zpřístupňování informací v roce 2009 bude předmě-
tem veřejných konzultací v roce 2010 úvěrová politi-
ka banky v odvětví dopravy. U vybraných politických 
dokumentů používá EIB, v závislosti na typu a obsahu 
dokumentu nebo dané záležitosti, i zjednodušených 
konzultačních postupů prostřednictvím webu nebo 
neformálních schůzek se zúčastněnými stranami.

Vztahy banky s občanskou společností, včetně ne-
vládních organizací a dalších zájmových skupin, 
vycházejí z uznání, že tyto organizace mohou vý-
znamně přispět k formování politik EIB. Mohou také 
přispět ke zvýšení povědomí banky o místních pro-
blémech a poskytnout další užitečné informace, kte-
ré přispívají ke kvalitě projektů financovaných EIB.

Banka vede dialog a vytváří partner-
ství spolupráce

Interakci s organizacemi občanské společnosti 
(OOS) koordinuje útvar pro otázky občanské spo-
lečnosti. Slouží jako styčný bod a jeho úkolem je 
zajistit důslednost a kvalitu komunikace a vést 
aktivní dialog s občanskou společností. Útvar se 
snaží navazovat kontakty s organizacemi, které 
mohou pomoci veřejnosti, konkrétněji občanům 
dotčeným operacemi EIB, získat informace o ban-
ce. V rámci probíhajícího dialogu s občanskou spo-
lečností organizuje EIB pravidelná pracovní setká-
ní s OOS. Jarní pracovní setkání s OOS se zaměřilo 
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tu k novým typům finanční a nefinanční podpory 
a rozšíření technické pomoci zemím a iniciátorům 
projektů.

Smlouva podstatně mění způsob rozhodování rady 
guvernérů banky, složené z ministrů hospodář-
ství a financí členských států EU. Běžná rozhodnu-
tí se budou i nadále přijímat většinou hlasů členů, 
kteří představují alespoň 50 % upsaného základ-
ního kapitálu banky. V případě úvěrových operací 
EIB mimo EU se však zavedl nový práh kvalifikova-
né většiny (18 hlasů, představujících 68 % upsané-
ho základního kapitálu) namísto jednomyslného 
rozhodování. 

Nové ustanovení zmocňuje řídící výbor k přije-
tí všech mimořádných opatření, je-li třeba finanč-
ní operaci restrukturalizovat k ochraně zájmů ban-
ky. Rada guvernérů bude nyní moci jednomyslným 

Lisabonská smlouva umožňuje  
větší flexibilitu operací EIB

Politiky podporované bankou nyní vymezuje Lisabonská smlouva a 
prostředky, jež má banka pro plnění svých cílů k dispozici, stanovu-
je statut EIB, který je k ní připojen. Smlouva poskytuje bance při pod-
porování cílů politik EU větší flexibilitu, např. tím, že zjednodušuje její 
rozhodovací procesy a každodenní řízení a že bance pro plnění jejího 
poslání dává k dispozici širší paletu finančních nástrojů.

Pokud jde o politiky, Smlouva tvoří základ společ-
né energetické politiky EU, formalizuje evropskou 
politiku pro oblast vesmíru a nově vymezuje cíle 
politiky hospodářské spolupráce a rozvojové po-
litiky, což jsou oblasti, v nichž se banka již aktivně 
angažuje při plnění jiných cílů EU (např. budování 
transevropských sítí, výzkum a vývoj nebo úvěrové 
operace banky mimo EU).

Smlouva dále bance umožňuje pružnější finanční 
aktivity, zjednodušuje způsob jejího rozhodová-
ní, posiluje kontrolu jejího účetnictví a otevírá ces-

Smlouva bance umožňuje pružnější 
finanční aktivity a zjednodušuje způ-
sob jejího rozhodování
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rozhodnutím zřizovat dceřiné společnosti nebo 
jiné subjekty s vlastní právní subjektivitou a finanč-
ní autonomií, jako je např. Evropský investiční fond, 
aniž by bylo třeba revidovat Smlouvu (jak tomu 
bylo v případě zřízení EIF v polovině 90. let).

Nový statut popisuje úlohu banky obecněji jako 
„poskytování finančních prostředků”. Vedle obvyk-
lého poskytování úvěrů a záruk bude banka nyní 
moci snadněji získávat majetkové účasti. Zavádějí 
se však omezení ohledně použití vlastního kapitá-
lu, včetně požadavku, že podmínky takových ope-
rací musí schválit kvalifikovaná většina členů správ-
ní rady banky. Statut stanovuje, že vlastní kapitál 
se zpravidla použije, „pokud je to vyžadováno k fi-
nancování investice nebo programu, obvykle jako 
doplňku úvěru nebo záruky.“ Nový statut obsahu-
je také zvláštní ustanovení týkající se rizikovějších 
operací považovaných za „zvláštní činnost“, což 
zhruba odpovídá stávajícím operacím fondu infra-
struktury, fondu rizikového kapitálu a nástroje ban-
ky pro strukturované financování. Ty budou nadále 
zajištěny specifickými rezervami.

Změnil se způsob výpočtu maximální výše finanč-
ních prostředků, které banka může poskytnout ve 
vztahu k upsanému základnímu kapitálu (míra za-
dluženosti). V neposlední řadě je nyní ve statu-
tu také výslovně obsaženo ustanovení o technic-
ké pomoci v počátečních stadiích (příprava) nebo 
v pozdějších stadiích (realizace) projektů.
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Rada guvernérů se skládá z ministrů, 
obvykle ministrů financí, určených každým z 27 
členských států. Vydává směrnice týkající se úvěro-
vé politiky banky, schvaluje roční účetní závěrku a 
rozvahu a rozhoduje o účasti banky na finančních 
operacích mimo Evropskou unii a také o zvýšení zá-
kladního kapitálu banky. Dále jmenuje členy správ-
ní rady, řídícího výboru a výboru pro audit.

Správní rada má výlučnou pravomoc roz-
hodovat o poskytování finančních prostředků, ze-
jména formou úvěrů a záruk, a o výpůjčkách.  Dozírá 

Orgány EIB upravené statutem

na řádnou správu banky a zajišťuje, že je banka říze-
na v souladu se Smlouvami a svým statutem i s obec-
nými směrnicemi vydanými radou guvernérů. Čle-
nové správní rady jsou jmenováni radou guvernérů 
na návrh členských států na dobu pěti let s možností 
opětovného jmenování a odpovídají pouze bance.

Správní rada se skládá z 28 řádných členů. Každý 
členský stát nominuje jednoho řádného člena a 
jednoho řádného člena nominuje Evropská komise. 
Ve správní radě je dále 18 zastupujících členů, což 
znamená, že někteří z nich zastupují několik států.
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Pro zvýšení úrovně své profesionální odbornosti 
v některých oblastech může správní rada koopto-
vat šest odborníků (tři řádné členy a tři zastupují-
cí členy), kteří se účastní zasedání správní rady ve 
funkci poradců bez hlasovacího práva.

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

Základní kapitál: Podíl jednotlivých 
členských států na základním kapitálu banky se 
stanovuje podle ekonomické váhy daného státu 
v rámci Evropské unie (vyjádřené v HDP) v době 
jeho přistoupení k EU. Podle statutu nesmí úhrnná 
částka nesplacených úvěrů a záruk poskytnutých 
bankou převýšit 250 % částky úhrnu jejího upsa-
ného základního kapitálu, rezervních fondů, neroz-
dělených rezerv a kladného zůstatku účtu zisků a 
ztrát. Druhá uvedená úhrnná částka se sníží o část-
ku rovnající se upsané částce, a to i nesplacené, na 
jakoukoli majetkovou účast banky.

Ke dni 1. dubna 2009 činil upsaný základní kapitál 
banky více než 232 mld. EUR.

Výbor pro audit je nezávislým 
orgánem, který odpovídá přímo radě gu-
vernérů, odpovídá za audit účetnictví ban-
ky a prověřuje, zda je činnost banky v soula-
du s nejlepší bankovní praxí. Výbor pro audit 
každoročně prověřuje, zda jsou operace a 
účetnictví banky řádně vedeny. Při schvalová-
ní finančních výkazů správní radou se výbor 
pro audit k těmto výkazům vyjadřuje. Zprá-
vy o činnosti výboru pro audit za předchozí 
rok se zasílají radě guvernérů spolu s výroční 
zprávou správní rady.

Výbor pro audit se skládá z šesti členů jmeno-
vaných radou guvernérů na dobu tří let.

Výbor pro audit

Ustanovení, jimiž se tyto orgány řídí, jsou obsažena ve statutu banky a v jednacím řádu banky. Seznam členů orgánů EIB, které jsou upraveny statutem, a životopisy 
těchto členů spolu s doplňujícími informacemi o platových ujednáních se pravidelně aktualizují a zveřejňují na internetových stránkách banky www.eib.org.
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Řídící výbor je stálým kolektivním výkonným orgánem banky. Skládá se 
z 9 členů. Pod dohledem prezidenta a pod kontrolou správní rady dohlíží na kaž-
dodenní chod EIB, připravuje rozhodnutí správní rady a zajišťuje jejich provádění. 
Zasedání řídícího výboru řídí prezident. Členové řídícího výboru odpovídají pouze 
bance; jsou jmenováni radou guvernérů na návrh správní rady na dobu šesti let a 
mohou být jmenováni opakovaně.

Podle statutu banky je prezident současně předsedou správní rady.
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1 Philippe MAYSTADT Prezident
➾ Všeobecná strategie
➾ Institucionální otázky, vztahy s ostatními mezinárodními finančními institucemi 
➾ Přijímání zpráv od generálního inspektora, finančního kontrolora a vedoucího kanceláře pro compliance
➾ Lidské zdroje
➾ Vnitřní komunikace
➾ Politika rovných příležitostí; předseda Společného výboru pro rovné příležitosti
➾ Předseda správní rady EIF
➾ Předseda rozpočtového výboru

Kolegium členů řídícího výboru banky a oblasti jejich působnosti (stav ke dni 1. května 2010)

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

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

3 Simon BROOKS Viceprezident
➾ Financování ve Spojeném království a Nizozemsku
➾ Ochrana životního prostředí
➾ Vnitřní audit, vnější audit a vztahy s výborem pro audit
➾ Compliance
➾ Vztahy s Evropským účetním dvorem
➾  Vztahy s Evropským úřadem pro boj proti podvodům 

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

4 Carlos DA SILVA COSTA Viceprezident
➾  Financování ve Španělsku, Portugalsku, Belgii, 

Lucembursku, Asii a Latinské Americe
➾ Právní aspekty operací a produktů
➾ Zdroje financování
➾ Předseda výboru EIB pro umění

5 Matthias KOLLATZ-AHNEN Viceprezident
➾  Financování v Německu, Rakousku, Rumunsku, jakož i 

v Chorvatsku a Turecku
➾ Financování malých a středních podniků (MSP)
➾ Hospodářská a sociální soudržnost; konvergence
➾ Nástroje JASPERS a JESSICA 
➾ Restrukturalizace úvěrů
➾ Člen správní rady EIF
➾ Člen výboru pro dotace
➾ Člen výboru EIB pro umění

6 Eva SREJBER Viceprezidentka
➾  Financování ve Finsku, Švédsku, Estonsku, Lotyšsku, Litvě, 

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

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

7 Marta GAJĘCKA Viceprezidentka
➾  Financování v Polsku, České republice, Maďarsku, na Slovensku, 

ve Slovinsku a v Bulharsku
➾ Transevropské dopravní a energetické sítě
➾ Společenská odpovědnost
➾ Viceguvernérka EBRD

8 Dario SCANNAPIECO Viceprezident
➾ Financování v Itálii, na Maltě a v západním Balkánu 
➾ Řízení rizik
➾ Plánování a rozpočet
➾ Efektivnost nákladů
➾ Guvernér EBRD

9 Plutarchos SAKELLARIS Viceprezident
➾  Financování v Řecku, na Kypru, v Dánsku, Irsku, zemích AKT 

a Jihoafrické republice
➾ Energetika 
➾ Odvětvové, ekonomické a finanční studie
➾ Provádění dohody Basilej II
➾ Účetnictví
➾ Člen výboru EIB pro umění



Zpráva o činnosti a společenské odpovědnosti62Skupina EIB

Organizační struktura

Generální sekretariát a právní záležitosti

 Alfonso QUEREJETA
 Generální tajemník a generální ředitel pro právní záležitosti

u Institucionální záležitosti
 Dominique de CRAYENCOUR Ředitel

u Právní oddělení - institucionální a finanční otázky
 Nicola BARR Ředitelka

u Právní oddělení - operace
 Gerhard HÜTZ Zástupce generálního ředitele pro právní záležitosti

Generální ředitelství pro strategii

 Rémy JACOB
 Generální ředitel 

 Finanční kontrolor a ředitel informačních systémů

u Strategie a kontrola řízení
 Jürgen MOEHRKE Ředitel

u Komunikace
 Constance KANN Mluvčí a ředitelka

u Informační technologie
 Derek BARWISE Ředitel

u Budovy, logistika a dokumentace
 Patricia TIBBELS Ředitelka

Ředitelství pro operace v Evropské unii a  
kandidátských zemích

 Pierluigi GILIBERT
 Generální ředitel

u Nové produkty a speciální transakce
 Thomas BARRETT Ředitel

u Západní Evropa
 Laurent de MAUTORT Ředitel

u Španělsko, Portugalsko
 Carlos GUILLE Ředitel

u Střední Evropa
 Joachim LINK Ředitel

u Oblast Jaderského moře
 Romualdo MASSA BERNUCCI Ředitel

u Jihovýchodní Evropa
 Jean-Christophe LALOUX Ředitel

u Pobaltí
 Tilman SEIBERT Ředitel

Ředitelství pro operace mimo Evropskou unii  
a kandidátské země

 Martin CURWEN
 Generální ředitel 

u Sousední a partnerské země EU
 Claudio CORTESE Ředitel

u Afrika, Karibik, Tichomoří - Investiční nástroj
 Patrick WALSH Ředitel

u Asie a Latinská Amerika
 Francisco de PAULA COELHO Ředitel

Ředitelství pro řízení a restrukturalizaci transakcí

 Klaus TRÖMEL
 Ředitel

Finanční ředitelství

 Bertrand de MAZIÈRES
 Generální ředitel

u Kapitálové trhy
 Barbara BARGAGLI PETRUCCI Ředitelka

u Treasury
 Anneli PESHKOFF Ředitelka

u Prognózy a vypořádání operací
 Heinz OLBERS Ředitel

Ředitelství pro projekty

 Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
 Generální ředitelka

u Inovace a konkurenceschopnost
 Constantin CHRISTOFIDIS Ředitel

u Doprava a energetika
 Christopher HURST Ředitel

u Konvergence a životní prostředí
 Guy CLAUSSE Ředitel

u JASPERS
 Agustín AURÍA Ředitel

Ředitelství pro řízení rizik

 Per JEDEFORS
 Generální ředitel (pověřený řízením)

u Úvěrová rizika
 Per JEDEFORS Ředitel

u Finanční a operační rizika
 Alain GODARD Ředitel

Generální inspektorát

 Jan Willem van der KAAIJ
 Generální inspektor

Kancelář pro compliance skupiny EIB

 Matthias MAERTENS
 Vedoucí kanceláře pro compliance

Oddělení lidských zdrojů

 Michel GRILLI
 Ředitel

(stav ke dni 1. května 2010)

Organizační struktura, životopisy generálních ředitelů a vedoucích kontrolních jednotek, jakož 
i doplňující informace o způsobu odměňování zaměstnanců EIB se pravidelně aktualizují a 
zveřejňují na internetových stránkách banky www.eib.org.
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EIF řídí a spravují tyto tři orgány:

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

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

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

Účetnictví EIF ověřuje kontrolní výbor, složený ze 
tří auditorů jmenovaných valnou hromadou, a ne-
závislí externí auditoři.

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

Generální ředitel
Richard PELLY

Zástupce generálního ředitele
Jean-Marie MAGNETTE

Tajemník
Maria LEANDER

Ředitel, řízení transakcí a vztahů

John A. HOLLOWAY

Ředitel, řízení mandátů, vývoj produktů a 
podnikatelské inkubátory
Marc SCHUBLIN

(stav ke dni 12. dubna 2010)

Orgány EIF upravené stanovami

Vedení EIF 
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Adresy skupiny EIB

Evropský investiční fond

96, boulevard Konrad Adenauer  –  L-2968 Luxembourg
3 (+352) 42 66 88 1      5 (+352) 42 66 88 200
www.eif.org - U info@eif.org

Evropská investiční banka

98-100, boulevard Konrad Adenauer  –  L-2950 Luxembourg
3 (+352) 43 79 – 1      5 (+352) 43 77 04
www.eib.org - U info@eib.org

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

Úvodní strana, str. 10, str. 34 RFF / CAPA / William Daniels (TOMA), str. 8 France Lisi, str. 9 Renault Design Twizzy, str. 12 France STMi-
croelectronics, str. 15 © G.P.M.H., str. 16 Paris Gare de Lyon – RFF / Christophe Recoura, str. 18 Flughafen/Airport Berlin-Schönefeld 
– © 2008 Günter Wicker (PHOTUR), str. 21 Tramway de Nancy  – Didier Cocatrix, photographe, str. 26 Germasolar, str. 35 Gare de Lyon 
Part-Dieu / RFF / Christophe Recoura, str. 46 © Evropská společenství 2009, str. 52 OECD Photo: Benjamin Renout, str. 56 © Rada EU

Layout: EIB Graphics Workshop.

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

Seznam vnějších kanceláří EIB naleznete na této internetové 
adrese www.eib.org
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