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Belwind on Belgian suurin energiahanke, 
johon kuuluu 55 tuuliturbiinia Pohjanmerellä. 

EIP on tuulienergian johtava rahoittaja 
yhteensä 1,7 miljardin euron lainasummalla 

vuonna 2011. Ilmastotoimien osuus on 
kolmasosa EIP:n luotonannosta.
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Keskeiset tulokset 2011

Lainananto ilmastopoliittisille toimenpiteille oli lähes kolmannes koko luotonannosta, ja nousi   
18 miljardiin euroon.

EIP rahoitti kapasiteetiltaan yli  4 000 megawatin tuuli- ja aurinkovoimaloita, jotka tuottavat  
puhdasta sähköä yli  2 miljoonalle kotitaloudelle.

EIP lainasi lähes 11 miljardia euroa  Eurooppaa yhdistäviin 
liikenneverkkoihin.

TGV-suurnopeusjuna, Ranska

ENBW:n Baltic I-tuulipuisto, Saksa

EIP:n lainananto oli yhteensä  61 miljardia euroa.

EIP rahoitti 454 hanketta 70 eri maassa.



Pankki investoi tietotalouteen noin 10 miljardia 
euroa.

Yhteensä 
20 miljardia 

euroa  
rahoitusta talous- 
ja finanssikriisistä 
pahiten kärsiville 

EU:n alueille.

EIP:n 
koheesiolainoja 

suunnattiin noin  
74 alueelle.

120 000 pientä ja keskisuurta yritystä 
Euroopassa sai EIP-ryhmän rahoitusta.

EIP-ryhmän rahoitus EU:n pienille ja 
keskisuurille yrityksille sekä  

mid-cap-yrityksille nousi yhteensä  
13 miljardiin euroon.

Solnan uusi Karoliininen yliopistosairaala, Ruotsi
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Luotonantonsa keinoin - pankin toiminnan ensim-
mäinen pilari - EIP antoi kaikkien aikojen parhaan 
panoksen reaalitaloudelle osoittaessaan 60 miljar-
dia euroa pk-yrityksille, yhtiöille, infrahankkeiden 
hankevastaaville ja viranomaisille edullisin ehdoin 
ja pitkillä juoksuajoilla; EIP:n lainojen määrä oli 
suurin mainittua tarkoitusta varten monenvälisten 
rahoituslaitosten keskuudessa. EIP rahoitti huip-
puluokan innovaatiohankkeita työntääkseen tie-
don rajoja kauemmaksi. Autoimme rakentamaan  
tutkimuslaitoksia ja kouluja, tuulivoimaloita, silto-
ja ja tunneleita, suurnopeusjunia ja moottoriteitä.  

Vaikea taloudellinen tilanne ja käytettävissä ole-
vien julkisten varojen niukkuus kaikkialla EU:ssa 
kannustivat meitä keksimään innovatiivisia meka-
nismeja, joilla saavutetaan enemmän vähemmäl-
lä. Pankin toiminnan toinen pilari – kokonaisuus, 
joka yhdistää unionin ja jäsenvaltioiden budjetti-
varat ja EIP:n rahoitusvarat riskinjako- ja takuume-
kanismien keinoin – antoi EIP:lle mahdollisuuden 

V aikka monet toisin ennustivat, Euroopan 
talouden elpyminen ei vielä ollut tukevalla 
pohjalla niiden 12 kuukauden aikana, joita 

tässä kertomuksessa tarkastellaan. EIP joutui toi-
mimaan jo neljäntenä vuotena peräkkäin hyvin 
haastavassa ympäristössä. Näistä vaikeista olosuh-
teista huolimatta pankki oli edelleen hyvin pää-
omitettu ja luottosalkku säilyi hyvässä kunnossa. 
Mikä tärkeintä, varovaisten toimintaperiaattei-
densa ja erinomaisen maineensa ansiosta pankki 
säilytti luottokelpoisuutensa erinomaisena. Sijoit-
tajien luottamuksen jatkuminen näkyi markkinoil-
ta saatavan rahoituksen hinnassa – se oli merkittä-
vä etu, joka siirrettiin asiakkaiden hyväksi.

Vuonna 2011 EIP toteutti kolmea ensisijaista ta-
voitettaan. Prioriteetteina on: edistää Eurooppa 
2020 -strategian onnistunutta toteuttamista; aut-
taa EU:ta toimimaan esimerkillisenä suunnannäyt-
täjänä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa; tukea 
EU:n ulkopolitiikan tavoitteita. 

Pääjohtajan 
alkusanat
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Pääjohtajan 
alkusanat

tuottaa lisää pääomaa edistämään innovointia, 
kasvua ja työllisyyttä. 

Neuvonta on EIP:n toiminnan kolmas pilari. Tekni-
nen apu hankkeiden valmistelussa  ja toteuttamis-
aikana sekä paikallisille viranomaisille tarkoitettu 
neuvonta, miten voitaisiin paremmin hyödyntää 
julkisia varoja, on tärkeä instrumentti, jonka avulla 
EIP:n henkilöstön tietämys ja asiantuntemus myö-
tävaikuttivat talouden elvyttämisponnisteluihin.

Voidaksemme lainata, yhdistää resursseja ja neu-
voa, meidän tietysti piti hankkia rahoitusta. EIP, 
joka on maailman suurin ylikansallinen lainanot-
taja, keräsi yhteensä 76 miljardia euroa pääoma-
markkinoilta. Lähes puolet tästä määrästä tuli Eu-
roopan ulkopuolisilta sijoittajilta, mikä osoittaa 
sijoittajien jatkuvaa luottamusta EU:hun yleensä 
ja EIP:hen erityisesti. 

Vuoden 2011 merkittävät tulokset, erityisesti toimin-
nasta unionialueella, vahvistivat pankin keskeiseksi 
välineeksi EU:n päättäjille niiden elvytysponniste-

luihin. Vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta 
tavoitteet kaikkien ensisijaisten tavoitteiden osal-
ta saavutettiin tai jopa ylitettiin. EIP seisoi jokaisen 
EU-maan tukena ja toimi tiiviisti yhteistyössä Eu-
roopan komission, neuvoston ja Euroopan parla-
mentin kanssa. Tavoitteena oli kasvuedellytysten 
turvaaminen koko unionin alueella täsmällises-
ti kohdennetuilla investoinneilla saamaan aikaan 
merkittävääkin elinvoiman kasvua. Me varmistim-
me, että pitkän aikavälin investoinnit turvataan 
Euroopan  tuleville sukupolville. 

Vaikka vuosi 2011 oli vaikea, Euroopan investointipankki jatkoi 
tehtävänsä suorittamista huomattavan hyvin. Panostustemme 
vahvana taustatekijänä oli perustehtävämme edistää kestävää 
kasvua, parantaa kilpailukykyä ja luoda työpaikkoja; eri puolilla 

unionia Ateenasta Zaragozaan me olimme sitoutuneet 
palvelemaan Euroopan taloutta tehokkaasti; unionin  

ulkopuolella me autoimme edistämään Euroopan unionin 
tavoitteiden toteuttamista. 

Werner Hoyer
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E IP allekirjoitti katsausvuonna yhteensä 
61 miljardin euron rahoitussopimuk-
set. Se merkitsi asteittaista paluuta 

vuotta 2008 edeltäneelle luotonannon ta-
solle vuosien 2008, 2009 ja 2010 poikkeuk-
sellisen lisälainanannon jälkeen.

Pankki tuki edelleen Euroopan siirtymistä 
kohti luovempaa, vihreämpää ja kestäväm-
pää taloutta. Se hyödynsi rahoitus- ja tek-
nistä asiantuntemustaan parantaakseen 
rahoitusta kipeimmin tukea tarvitseville 
alueille, kuten taloudellisesti heikommil-
le alueille ja unionin reuna-alueen mail-
le. Näin voitiin varmistaa, että tärkeät in-
vestoinnit jatkuvat erityisen vaikeasta 
taloudellisesta toimintaympäristöstä huo-
limatta. Samalla tukea suunnattiin keskei-
sille kasvun vauhdittajille, kuten pk-yri-
tyksiin, innovaatioihin, ilmastotoimiin ja 
infrahankkeisiin.

Valtioiden velkakriisin syventyessä EIP antoi 
erityistä tukea niille maille ja alueille, joiden 
toimintamahdollisuudet pääomamarkkinoil-
la ovat rajalliset. Tähän tarkoitukseen se käyt-
ti olemassa olevia rahoitusvaroja, kuten EU:n 
rakennerahastoja, joiden avulla varmistettiin 
keskeisten investointien jatkuminen.

Tulevina vuosina EIP:n strategian painopistei-
tä ovat kasvu ja työllisyys, taloudellinen yhte-
näisyys sekä ilmastotoimet. Pankki asettaa jat-
kossakin etusijalle sellaiset hankkeet, joiden 
kautta EIP:n rahoituksella on mahdollisim-
man suuri vaikutus reaalitalouteen. Räätälöi-
tyjen rahoitustuotteiden avulla se voi vastata 
eri toimialojen tarpeisiin ja auttaa hyödyntä-
mään olemassa olevia resursseja parhaalla 
mahdollisella tavalla. EIP kehittää edelleen yh-
teisiä toimia Euroopan komission kanssa käyt-
täen asiantuntemustaan ja rahoitusvarojaan 
EU:n politiikan tavoitteiden tukemiseen.

Euroopan
talouteen lisää kasvua  
ja työllisyyttä

Vuonna 2011 EIP oli edelleen vakaa 
ja luotettava yhteistyökumppani niin 

hankkeiden toteuttajille kuin omille 
kumppanuusorganisaatioilleen. Se 

suuntasi rahoitusta hankkeisiin, joilla 
on suurin vaikutus Euroopan kasvu- 

ja työllisyyspotentiaaliin.



Euroopan siirtymistä 
luovempaan, vihreämpään 
ja kestävämpään talouteen 

edistettiin yhteensä   
61 miljardin euron   

rahoitussopimuksin.
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T alouskriisi on vaikuttanut erityisen voimak-
kaasti muita heikommassa asemassa oleviin 
EU-maihin, mikä on kasvattanut alueiden vä-

lisiä eroja. Pankki on ottanut jäsenvaltioiden ai-
empaa epäyhtenäisemmät olosuhteet huomioon. 
Lainanannolla heikommille alueille vahvistetaan 
koko unionin rakennetta ja edistetään tasapai-
noista kehitystä. 

Unionin lähentymistavoitealueille eli ns. konver-
genssialueille allekirjoitetut lainat olivat runsaat  
20 miljardia euroa 2011, eli yli kolmannes unioni-
alueelle suunnatusta EIP:n rahoituksesta. Tarkoituk-

Vuonna 2011 EIP lainasi yli  
20 miljardia euroa 

hankkeisiin, jotka tukevat 
kasvua EU:n taloudellisesti 

heikommin kehittyneillä 
alueilla. Pankki auttaa myös 

maksimoimaan julkisten 
varojen käytön rahoituspulan 

korjaamiseksi taloudellisesti 
tiukkoina aikoina.

Tukea 
Euroopan aluekehitykselle
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Euroopan  
talouteen lisää kasvua ja työllisyyttä

sena on ennen kaikkea rahoittaa perusinfrastruk-
tuureja, jotka ovat välttämättömiä tuotannollisen 
toiminnan sijoittumiselle alikehittyneille alueille ja 
luomaan samalla uusia työmahdollisuuksia; tehos-
taa tukea innovatiivisille yrityksille ja pk-yrityksille; 
kehittää tietoyhteiskunnan infrastruktuureja ja pal-
veluja; edistää  kaupunkiympäristön parantamista; 
sekä vauhdittaa alikehittyneiden ja syrjäisten aluei-
den yhdentymistä rakentamalla Euroopan laajuisia 
verkkoja ja pääsyä niihin. EIP tukee sellaisia inves-
tointeja ja aloitteita, jotka auttavat talouden taan-
tumasta eniten kärsineitä alueita palaamaan takai-
sin kestävän kasvun tielle. 

Pankki sovittaa toimintansa talouden muuttuviin 
olosuhteisiin. Erityisesti valtioiden velkakriisi ja 
markkinoiden epävarmuus vaikuttavat lisäänty-
västi EIP:n toimintaympäristöön tietyissä maissa. 
Rakennerahastoista myönnetään rahoitusta vain, 
jos paikalliset viranomaiset pystyvät sitomaan 
hankkeeseen ensin omia varojaan. Hankkeeseen 
on siis löydettävä myös paikallista rahoitusta  
yleensä puolet suunnitellun hankkeen arvosta ja 
enimmäkseen julkisilta tahoilta. Joidenkin jäsen-
valtioiden on ollut vaikea rahoittaa omaa osuut-
taan näinä taloudellisesti tiukkoina aikoina, mikä 
vaarantaa niiden kansallista kasvupotentiaalia li-
säävien investointien toteuttamisen. 

Monenlaisissa EU:n rakennerahastoista tuettavis-
sa erittäin merkittävissä hankkeissa osa kansal-
listen budjettien rahoitusosuudesta investointiin 
rahoitetaan rakenneohjelmaluotoin. Tällä tavoin 
EIP:n valtion omalle rahoitusosuudelle myöntä-
mällä ennakkorahoituksella on keskeinen mer-
kitys investointivirtojen vakauttamisessa sekä 
kasvun ja työllisyyden turvaamisessa. Rakenne-
ohjelmaluottoina myönnettiin noin 1,6 miljardia 
euroa 2011. Tämä rahoitus mahdollisti tärkeiden 
investointien jatkumisen liikenteen, terveyden-
huollon, tieto- ja viestintäteknologian, vesi- ja jä-
tealan infrastruktuurin, maaseudun kehittämisen, 
energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian aloil-
la esimerkiksi Portugalissa, Unkarissa ja Puolassa. 

EIP:n kaikkiaan noin 2,8 miljardin euron puitelain-
oilla tuettiin tärkeitä investointeja yhdeksässä lä-
hentymistavoitteen piiriin kuuluvassa maassa eri 
puolilla unionia. 
 

Kohdennettua tukea heikommin 
kehittyneille alueille 

EIP tarjoaa uusille jäsenvaltioille myös teknistä 
apua, jotta ne voivat hyödyntää EU:n rakenne- ja 
koheesiorahastoista saatavaa rahoitusta. Tätä var-
ten on perustettu erityisiä ohjelmia yhteistyössä 
Euroopan komission kanssa.

Yksi esimerkki näistä ohjelmista on JASPERS – Eu-
roopan alueiden hankkeille annettava yhteinen 

EIP:n 
koheesiorahoitusta 

annettiin   
74 eri alueen 

rahoitustarpeisiin.
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apu. Ohjelmaa hallinnoi EIP. Muita rahoittajia ja 
yhteistyökumppaneita ovat Euroopan komissio, 
Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki sekä 
saksalainen kehityspankki Kreditanstalt für Wiede-
raufbau. Tästä ohjelmasta annetaan EU:n rakenne-
rahastojen kohdemaille teknistä apua toteutuskel-
poisia infrastruktuurihankkeita koskevien esitysten 
valmisteluun. JASPERS-ohjelman käynnistysvuo-
desta 2006 alkaen siitä on hyväksytty tuettavaksi 
13 eri maassa yhteensä 172 hanketta, joissa on teh-
ty 63,7 miljardin euron investoinnit – niistä lähes  
13 miljardia euroa pelkästään vuonna 2011. JAS-
PERS-tuki laajennettiin koskemaan myös Kroatiaa 
vuonna 2011, jo ennen sen liittymistä unioniin.

Rajat ylittävää alueellista yhteistyötä

Eräät Euroopan alueet tekevät tiivistä yhteistyötä 
yhteisen edun mukaisissa asioissa. EU:n rakenne-
rahastot kannustavat erityisesti tällaiseen alueelli-
seen yhteistyöhön. 

Samoin EIP tukee alueellisia hankkeita, joihin osal-
listuu sekä EU:n jäsenvaltioita että kumppanimai-
ta. Itämeren alueella EIP tukee kestävyyttä yleises-
ti edistäviä hankkeita alueella, joka kattaa Viron, 
Latvian, Liettuan, Ruotsin, Tanskan, Suomen, Sak-
san (Hampuri, Mecklenburg-Vorpommern ja 
Schleswig-Holstein), Puolan ja Venäjän. Strategisi-
na päätavoitteina täällä on: Itämeri kestävän ym-
päristöpolitiikan alueena; Itämeri taloudellises-
ti menestyvänä alueena; Itämeri kiinnostavana 
ja hyvien yhteyksien varassa toimivana alueena; 
sekä Itämeri turvallisena alueena. Vuonna 2011 
pankki tuki Itämeren alueella 62 hanketta, joihin 
myönnettiin yhteensä 8 miljardin euron lainat.

Vuonna 2011 käynnistettiin Itämeren strategiaa 
vastaava hanke Tonavan alueella, missä myös tu-
etaan tiettyjä yhteisten tavoitteiden mukaisia in-
vestointeja. Tonavan alueen strategian piiriin kuu-
luu maita ja alueita Saksasta (Baden-Württemberg 
ja Baijeri), Itävallasta, Unkarista, Tšekin tasavallas-
ta, Slovakian tasavallasta, Sloveniasta, Bulgarias-
ta ja Romaniasta Serbiaan, Bosnia ja Hertsegovi-
naan, Montenegroon, Moldovaan ja Ukrainaan. 
Vuonna 2011 pankki tuki Tonavan alueella 89 han-
ketta yhteensä 10 miljardin euron lainoin.

Rahoitus Euroopan unionin 
lähentymistavoitealueille, 

joita talous- ja finanssikriisi 
on koskettanut eniten, nousi 

yli  20 miljardiin 
euroon.
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1 – Porton metro, Portugali

2 – Stora Enson paperitehdas, Ruotsi

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

  JESSICA – Joint European Support for Sustainable 
Investment in City Areas - Euroopan yhteinen tuki 
kaupunkialueiden kestäviä investointeja varten 
(EIP, Euroopan komissio ja Euroopan neuvoston 
kehityspankki)

   JEREMIE – Joint European Resources for Micro to Medium 
Enterprises Initiative - Euroopan yhteiset resurssit mikro- ja 
pienyritysten sekä keskisuurten yritysten tukemiseksi 
(EIR ja Euroopan komissio)

   JASMINE – Joint Action to Support Microfinance Institutions 
in Europe - yhteinen toimi Euroopan mikrorahoituslaitosten 
tukemiseksi 
(EIR ja Euroopan komissio)

1

2
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N ykyisessä taloustilanteessa pk-yrityksillä on 
edelleen vaikeuksia saada rahoitusta riittä-
vän edullisin ehdoin. EIP tukee tätä tärkeää 

talouden sektoria suuntaamalla noin 18 prosenttia 
luotonannostaan pk-yrityksille. 

Kohdennettua tukea pienyrityksille 

EIP parantaa pk-yritysten rahoituksen saatavuutta 
toimimalla yhteistyössä vakiintuneen paikallisten 
pankkien verkoston kanssa. EIP allekirjoitti katsaus-
vuonna pk-yrityksiä varten yhteensä 9,6 miljardin 
euron lainat; siitä 8,8 miljardia euroa kohdistui EU-
maihin. Pankin yhteistyökumppaneina olevia ra-
hoitusvälittäjiä pyydetään lainaamaan EIP:n käyt-
töön antamat varat edelleen pk-yrityksille edullisin 
ehdoin siten, että rahoitusvälittäjä lisää vastaavan 
rahoitusosuuden omista rahoitusvaroistaan. Näin 
jokainen EIP:n käyttöön antama euro saa aikaan 
moninkertaisen rahoitusvaikutuksen pk-yrityksille. 

Lisäksi EIP-ryhmä (EIP ja EIR) kehittää parhaillaan uusia 
rakenteita, joiden kautta voidaan antaa lisärahoitusta 
pk-yrityksille erityisissä likviditeettivaikeuksissa oleviin 
maihin, kuten Kreikkaan, Portugaliin ja Länsi-Balkanille.

Kädenojennus mid-cap-yrityksille

Pyrkiessään parantamaan yritysten vaikeutunutta 
rahoitustilannetta haastavassa taloustilanteessa EIP 

Mikro- ja pienyritykset sekä  
keskisuuret yritykset ovat 

tärkeitä talouskasvun 
vauhdittajia ja uusien 

työpaikkojen luojia 
Euroopassa. EIP-ryhmä – EIP 

ja EIR – tuki kaikkiaan noin 
120 000 pk-yritystä ja mid-
cap-yritystä vuonna 2011.

Rahoitusta
pienille ja keskisuurille yrityksille
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Euroopan  
talouteen lisää kasvua ja työllisyyttä

on tuonut välittäjäpankkien kautta myönnettävät 
lainansa myös mid-cap-yritysten ulottuville. Nämä 
ovat yrityksiä, jotka työllistävät yli 250 mutta alle  
3 000 henkilöä. Uusi mid-cap-lainatuote on saata-
villa aluksi kokeiluluonteisesti vuosina 2011 ja 2012. 
Pelkästään vuonna 2011 tällaisia lainasopimuksia 
allekirjoitettiin yli 800 miljoonan euron edestä. EIP 
ulotti hiljattain mid-cap-yritysten tuen myös unionin 
jäsenehdokasmaihin ja mahdollisiin ehdokasmai-
hin. Esimerkiksi Turkkiin vuonna 2011 allekirjoitettu 
150 miljoonan euron laina on tervetullut piristysruis-
ke maan mid-cap- ja pk-yrityksille.

Euroopan investointirahastolta 
räätälöityä tukea

Euroopan investointirahasto (EIR), joka yhdessä 
EIP:n kanssa muodostaa EIP-ryhmän, on erikoistu-
nut pk-yritysten riskirahoitukseen. Se tukee pien-
yrityksiä pääomasijoituksin (kasvu- ja riskipääoma-
rahastot) ja takausinstrumentein useiden erilaisten 
rahoituslaitosten kautta. EIR:n takaus- ja rahoitus-
sitoumukset yli kaksinkertaistuivat vuonna 2011 
edelliseen vuoteen verrattuna, mikä toi pk-yrityk-
sille uusina luottoina yli 7,5 miljardia euroa. 

EIP-ryhmä rahoitti pk- ja mid-cap-yrityksiä 13 miljardilla eurolla.

1 – Keräys- ja kierrätysyritys Need a Skip, Britannia

2 – Noor Eastin kiviveistämö, Egypti

1

2
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EIR tarjoaa nopeasti kasvaville innovatiivisille pk-
yrityksille oman pääoman luonteista rahoitusta hel-
pottaakseen niiden riskirahoituksen saantia, mutta 
huolehtii samalla niiden lainarahoituksen tarpeesta, 
koska monet yritykset haluavat hankkia rahoitusta 
tällä perinteisemmällä keinolla. Se antaa takauksia ja 
erillistakauksia arvopaperistamisen kautta rahoitus-
välittäjien luotonantokapasiteetin parantamiseksi. 
EIR käyttää joko omia rahoitusvarojaan tai valtuutta-
jien, kuten EIP:n, Euroopan komission tai kolmansien 
osapuolten, käyttöön antamia varoja.  

Lisäksi EIR tarjoaa hallinnointi- ja neuvontapalveluja 
rahastojen rahastoille tehostaakseen EU-rahoitusta 
houkuttelemalla mukaan pääomaa muilta sijoittajil-
ta aluekehitystä tukeviin toimiin. Vuonna 2011 EIR 
solmi tätä tarkoitusta varten useita kumppanuuksia 
julkisten ja yksityisten toimijoiden sekä maakohtais-
ten ”rahastojen rahastojen” kanssa. 

JEREMIE-ohjelma (Joint European Resources for 
Micro to Medium Enterprises Initiative, Euroopan 
yhteiset resurssit mikro- ja pk-yritysten tukemisek-
si) tukee talouskehitystä niillä Euroopan alueilla, joil-
la pk-yritysten on erityisen vaikea saada rahoitusta. 

Avustusrahoituksen sijasta kansalliset ja alueelli-
set viranomaiset voivat JEREMIE-ohjelman kautta 
hyödyntää Euroopan aluekehitysrahaston varoja 
markkinapohjaisina instrumentteina ja hyötyä nii-
den uusiutuvasta luonteesta. Italian Calabriassa 
ja Ranskassa Provencen-Alppien-Rivieran alueella 
hyväksyttiin 2011 kaksi uutta alueellista rahastoa. 
Tämä nostaa EIR:n hallinnoimien holding-rahasto-
jen määrän yhteensä 14:ään kaikkiaan 11 Euroo-
pan maassa. EIR:n hallinnoitavat varat ovat yli 1 
miljardi euroa.

EIP:n ja Euroopan komission yhdessä rahoittama 
ja EIR:n hallinnoima Progress-mikrorahoitusjär-
jestely (European Progress Microfinance Facility, 
EPMF) helpottaa rahoituksen saatavuutta ja käyt-
tömahdollisuuksia sellaisille henkilöille ja ryhmille, 
joilla muutoin on heikot mahdollisuudet saada ra-
hoitusta tavanomaisilta luottomarkkinoilta. Vuon-
na 2011, joka oli Progress-mikrorahoitusjärjestelyn 
ensimmäinen täysi toimintavuosi, allekirjoitettiin 
17 transaktiota. EPMF:n kokonaissitoumukset olivat 
yhteensä 67 miljoonaa euroa, millä summalla EIR 
oli yksi isoimmista mikrorahoituksen tarjoajista EU-
maiden keskuudessa. 

1 2 3
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EIR antaa teknistä apua ja taloudellista tukea myös 
muiden mikrorahoitusohjelmien ja -järjestelyi-
den kautta. JASMINE-ohjelman puitteissa se tarjo-
aa rahoitusta EIP:n rahoitusvaroista pankkisekto-
rin ulkopuolella toimiville pienrahoituslaitoksille ja 
mikroluotottajille, sekä komission varoista rahoi-
tettavaa teknistä apua. Vuonna 2011 JASMINE-oh-
jelman kautta annettiin 25 mikrorahoituslaitokselle 
esimerkiksi 10 luokitusraporttia, 15 arviointiraport-
tia ja järjestettiin 250 koulutuspäivää.

Innovatiivisia lainoja innovatiivisille 
pk-yrityksille

Vasta perustettujen toimintansa alkuvaiheessa olevi-
en innovatiivisten pk-yritysten on erityisen vaikea saa-
da luottoa. Pk-yritysten tutkimuksen, kehityksen ja in-
novaatioiden velkarahoituksen helpottamiseksi EIR:ää 
pyydettiin 2011 hallinnoimaan erityistä takuutuotetta 
osana uudistettua innovatiivista riskinjakorahoitusvä-
linettä (Risk Sharing Finance Facility, RSFF), jonka Eu-
roopan komissio ja EIP ovat yhdessä perustaneet (ks. 
seuraava luku). Tämä on jatkoa 7 miljardin euron han-
keluotoille – joista monet myös suurille ja mid-cap-yri-

Pk-yritysten osuus on 
yli kaksi kolmasosaa 
Euroopan yksityisen 

sektorin työpaikoista. 
EIP-ryhmän tukea sai 

kaikkiaan   
120 000 pk- ja 

mid-cap-yritystä 
vuonna 2011.

tyksille – joilla Euroopan TKI-toimintaa on vauhditettu 
vuodesta 2007 asti. 

Uusi riskejä jakava ja siirtävä rahoitusinstrumentti 
(Risk Sharing Instrument, RSI), pyrkii korjaamaan ra-
hoituksen puutteen ja auttamaan dynaamisia kas-
vuhakuisia pk-yrityksiä toiminnan käynnistämises-
sä ja kasvattamisessa. Aiemman RSFF-sopimuksen 
muutos allekirjoitettiin Brysselissä 2011 Innovation 
Convention -tilaisuudessa, joka järjestettiin nyt en-
simmäistä kertaa. Instrumentin odotetaan tuovan 
pk-yrityksille noin 1 miljardin euron lisärahoituksen 
vuoden 2013 loppuun mennessä. EIR antaa pankeil-
le takauksen, joka kattaa osan niiden innovatiivisille 
pk-yrityksille myöntämistä uusista lainoista ja lea-
sing-järjestelyistä, jolloin ne voivat antaa enemmän 
lainaa erittäin edullisin ehdoin.

1 – Greenmeadow-myymälät, Britannia

2 – LANXESS AG, Saksa

3 – Danisco TKI, Tanska

4 – Bl Ainon kirjansidontaa

5 – Spectrum Dynamics -kuvantamisteknologiaa, Israel

4 5
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I nvestoinnit, jotka tukevat tutkimusta, kehitystä 
ja innovaatioita – prototyypeistä ja demonst-
raatiolaitoksista aina ensimmäisiin kaupallisiin 

sovelluksiin asti – sekä koulutusta ja tieto- ja vies-
tintäteknologiaa, ovat tärkeitä älykkään kasvun 
vauhdittajia. Ne edistävät siirtymistä osaamiseen 
ja innovaatioihin perustuvaan talouteen, joka on 
EU2020-lippulaivahankkeen visiona. EIP investoi 

Investoinnit tietotalouteen 
ovat keskeisiä Euroopan 

tuottavuuden kehitykselle ja 
auttavat turvaamaan 

kilpailukyvyn ja työpaikat myös 
tulevaisuudessa. EU:n 

innovaatioita, koulutusta ja 
uutta teknologiaa rahoitettiin 

yli 10 miljardilla eurolla  
vuonna 2011.

Innovaatioiden 
vauhdittaminen

EU:n tietotalouteen noin 10 miljardia euroa pelkäs-
tään vuonna 2011.

Teknologian kehitys biotieteistä ympäristön paran-
tamiseen osoittaa, että EU:n tutkimus- ja kehitys-
toiminta on alansa huippuluokkaa. Se tuo lisäarvoa 
myös parantamalla kansalaisten elämänlaatua. EIP 
tukee korkeakoulujen TKI-toimintaa eri tutkimus-
ohjelmien puitteissa, mutta keskittyy samalla voi-
makkaasti yksityissektorin innovointiin ja osaami-
sen siirtoon toimialojen välillä. Puhdas teknologia 
energiatehokkaista moottoreista innovatiivisiin uu-
siutuvan energian lähteisiin, kuten vety-, aurinko- 
ja tuulivoimaan, on yksi alueista, joilla Eurooppa 
toimii tiennäyttäjänä. 

EIP rahoittaa esimerkiksi ranskalaisen Groupe Bol-
loré -yhtiön tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjel-
mia, jotka koskevat sähköautoja ja sähköenergian 
varastointia akkuihin. Toisella lainalla tuetaan Bel-
giassa Ion Beam Applicationsin tutkimusinfrastruk-
tuurihanketta, joka liittyy syövän diagnosointiin ja 
protonihoitoihin. 

Kohteena suuren lisäarvon investoinnit

Pankin luotonanto painottuu suurta lisäarvoa tuot-
taviin hankkeisiin keskeisillä teknologian aloilla, joita 
on perusteltua tukea EU:n tasolla. Tässä toiminnassa 
tärkeä rahoitusväline on EIP:n ja Euroopan komissi-
on yhteinen riskinjakorahoitusväline RSFF. Se var-
mistaa rahoituksen saantia sellaisille TKI-hankkeille, 
joille muutoin olisi vaikea turvata riittävän edullista 
rahoitusta niiden korkeasta rahoitusriskistä johtuen. 

Perustamisvuodestaan 2007 asti RSFF-rahoitus-
väline on edistänyt hyvien ideoiden muuntamista 
käytännön liiketoiminnaksi yli 7 miljardin euron lai-
noilla suunnilleen 75 eri yritykselle. Vuoden 2011 
lopulla EIP ja komissio sopivat RSFF-ohjelman jat-
kamisesta EU:n varainhoitokauden 2007–2013 lop-
puun asti. Uudistettu RSFF painottuu erityisesti tut-
kimusinfrastruktuurin ja pienyritysten TKI-toiminnan 
rahoitukseen. Instrumenttia hallinnoi Euroopan 
investointirahasto, joka on EIP-ryhmään kuuluva in-
novatiivisten pk-yritysten rahoitukseen erikoistunut 

Trelleborg kehittää huipputekniikkaa, Ruotsi
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rahoitusinstrumentti. EIP on tukenut RSFF-rahoi-
tusvälineestä esimerkiksi ranskalaisen Laboratoires 
Pierre Fabren lääkealan tutkimusohjelmia 100 mil-
joonan euron lainalla. RSFF-rahoitusta myönnettiin 
yhteensä 1 miljardi euroa 12 yritykselle ja tutkimus-
infrastruktuurille vuonna 2011.

Ultranopea internet: avain 
pitkäaikaiseen kasvuun

Internetiin pohjautuva tieto- ja viestintätekniikka 
(TVT) on saanut aikaan puolet EU:n tuottavuuden 
kasvusta 15 viime vuoden aikana. Suuntaus on to-
dennäköisesti entisestään voimistumassa, koska laa-
jakaistan yleistä saatavuutta pidetään tärkeänä edel-
lytyksenä täyden hyödyn saamiselle tietotaloudesta.

Ultranopeiden internet-yhteyksien tarjoaminen 
kansalaisille on yhtenä päätavoitteena Euroopan 
digitaalistrategiassa, jonka avulla pyritään hyödyn-
tämään tieto- ja viestintätekniikan yhteiskunnalli-
set ja taloudelliset mahdollisuudet unionissa mah-
dollisimman laajasti turvaamaan kasvua. Siksi myös 
EIP:lle on tärkeää rahoittaa hankkeita, jotka edistävät 
TVT-infrastruktuurin saatavuutta nopeiden ja kat-
tavien internet-yhteyksien avulla ja mahdollistavat 
TVT-perustaiset tuoteinnovaatiot. TVT-investoinnit 
olivat yhteensä noin 4 miljardia euroa vuonna 2011.

Koulutuksen laadun parantaminen

EIP tukee tarjolla olevan koulutuksen laatua ko-
hentavia hankkeita, erityisesti parantamalla tutki-
muslaitoksia ja koulutusalan infrastruktuureja. Se 
edistää myös eurooppalaista korkeakoulualuetta 
(EHEA) ja eurooppalaista tutkimusaluetta (ERA), 
joiden tavoitteena on yhdistää tieteellisen tutki-
muksen voimavaroja. Tässä yhteydessä pankki ra-
hoittaa koulujen ja yliopistojen investointeja sekä 
korkeakoulutuksen laatua ja kilpailukykyä paran-
tavia uudistuksia. Lisäksi EIP edistää opiskelijoi-
den, tutkijoiden ja akateemisen henkilöstön liik-
kuvuutta tukemalla aiheeseen liittyviä kansallisia 
ohjelmia ja kysyntää lisääviä toimenpiteitä räätä-
löityjen opintolainaohjelmien avulla. Investointeja 

tarvitaan myös rakentamaan yhteyksiä akateemi-
sen maailman ja liikeyritysten välille edistämään 
innovaatioita teknologian siirron kautta.  

EIP tukee Espanjassa investointiohjelmia, joiden 
tarkoituksena on kehittää tietotaloutta ja kestäviä 
yhteisöjä Baskimaassa. Vuonna 2011 EIP oli lisäksi 
mukana rahoittamassa Dublinin yliopiston kehi-
tyshankkeita Irlannissa ja Strathclyden yliopiston 
kahden suurimman kampusalueen uudistamista 
Skotlannissa. Myös Belgian Leuvenin ja Espanjan 
Castilla-La Manchan yliopistot olivat niiden kah-
deksan yliopiston joukossa, jotka saivat EIP:n ra-
hoitusta vuonna 2011.

  Tuottavuus ja ultranopeat internet-yhteydet 
nimettiin Euroopan pitkäaikaisen kasvun 
keskeisiksi tekijöiksi myös EIP:n vuoden 2011 
talous- ja rahoituskonferenssissa, johon 
osallistui lähes 100 edustajaa korkeakouluista, 
julkisista laitoksista, valtionhallinnosta ja 
teollisuusyrityksistä. Konferenssissa korostettiin 
dynaamisen talouden ja IT-investointien toisiaan 
täydentävää roolia tuottavuuden lisäämisessä. 
EIP:n konferenssissa esittelemä tutkimus 
osoittaa, että siirtyminen seuraavan sukupolven 
ultranopeisiin verkkoihin voi edellyttää noin 200 
miljardin euron investointeja alan infrastruktuuriin.

Vuodesta 2000 lähtien EIP on myöntänyt EU:n 
tietotaloushankkeisiin yli  110 miljardin euron  

lainat – siitä  10 miljardia  yksistään vuonna 2011.
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E IP on luonnollinen valinta laajamittaisten liiken-
neverkkoinvestointien rahoittajaksi niiden koon 
ja pitkäkestoisen vaikuttavuuden vuoksi. Vuon-

na 2011 EIP tuki yhteensä 37 liikenteen infrastruktuu-
rihanketta, jotka yhdistävät 13 EU-maan kansalaisia. 

EIP on panostanut Euroopan liikenneyhteyksiin jo 
yli 50 vuoden ajan. Siitä lähtien, kun Euroopan laa-
juiset liikenneverkot (TEN-T) määriteltiin 1990-lu-
vulla yhdeksi EU:n ensisijaisista tavoitteista, pankki 

TAV-suurnopeusjuna, Italia

Euroopan sisämarkkinoita 
yhdistävien verkkojen 

rakentaminen varmistaa 
osaltaan Euroopan teollisuuden 

ja palvelujen kilpailukykyä. EIP 
lainasi EU:n tärkeimpiin 

liikenneverkkoihin lähes  
11 miljardia euroa vuonna 2011.

Eurooppaa 
yhdistämässä

on rahoittanut niitä yli 100 miljardilla eurolla. Koko 
Euroopan kattava, kestävä rautateiden, moottori-
teiden ja vesiväylien verkosto on keskeinen tekijä 
henkilöiden vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi 
ja kauppavirtojen jatkumisen varmistamiseksi sekä 
unionissa että sen ulkopuolella. Eurooppaa yhdis-
tää noin viiden miljoonan kilometrin liikenneverkos-
to, johon kuuluu noin 70 000 km moottoritietä, noin 
200 000 km rautatietä ja yli 40 000 km sisävesiväyliä.

Vuonna 2011 EIP rahoitti enemmän rautatieliikenteen 
hankkeita kuin maantiehankkeita. Näiden rahoitus-
osuudet olivat 4,3 ja 3,4 miljardia euroa. Merkittävim-
mät suurnopeusrautateiden lainat allekirjoitettiin yh-
teyksien rakentamiseen Milanosta Napoliin, Toursista 
Bordeaux’hon, Lorrainesta Strasburgiin ja Bretagnes-
ta Loiren laaksoon sekä uusien junien hankintaan 
Gdynia-Varsova ja Krakova-Katowice-radoille. Vesilii-
kenteeseen myönnettiin noin 625 miljoonan euron 
lainat, joihin sisältyi mm. rahoitus maailman suurim-
man sulun rakentamiseksi Antwerpenin satamaan, 
joka on tärkeä liikenteen solmukohta. 

Investointitarpeet ovat edelleen suuret. Nykyises-
sä taloustilanteessa infrastruktuurien rahoitus voi  
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Apollo-silta, Slovakia

EIP tuki  37 liikenteen infrastruktuurihanketta, jotka 
yhdistävät 13 EU-maan kansalaisia. 

kuitenkin olla liian suuri taakka julkisille sijoittajille. 
Investointien vakauttamiseksi pitkällä aikavälillä EIP 
on keskittynyt erityisesti sellaisten infrastruktuuri-
hankkeiden rahoitukseen, joilla on suuri arvo koko 
yhteiskunnalle. Samalla se hyödyntää asiantunte-
mustaan lisärahoituksen saamiseksi sijoittajilta.

Euroopan kasvupotentiaali käyttöön

Rahoituksen aukkoja voidaan paikata yhteistyö-
järjestelyin, joissa yhdistyy julkinen ja yksityinen 
rahoitus. Vaikka julkisen ja yksityisen sektorin yh-
teishankkeiden (PPP) määrä on talouskriisin aika-
na vähentynyt, niillä on edelleen tärkeä rooli erityi-
sesti liikenteen investoinneissa. Lähes kolmannes 
EIP:n liikennealan rahoituksesta kohdistui PPP-
hankkeisiin 2011. EIP:llä on tältä alalta huomatta-
vaa kokemusta ja asiantuntemusta, osaksi sen pe-
rustaman julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön 
eurooppalaisen osaamiskeskuksen (European PPP 
Expertise Centre, EPEC) ansiosta. EPEC on EIP:n, Eu-
roopan komission, EU:n jäsenvaltioiden ja jäseneh-
dokasmaiden yhteinen verkosto, johon kuuluu 35 
jäsentä. EPEC edistää julkista sektoria edustavien 
jäsentensä valmiuksia osallistua PPP-hankkeisiin ja-
kamalla kokemuksia ja tietoa sekä kehittämällä jär-
jestelmällisiä lähestymistapoja parhaiden käytän-
töjen määrittelemiseksi yhteisillä ongelma-alueilla. 
Useiden yhteistyöhön osallistuvien maiden pyyn-
nöstä pankki ulotti EPECin tuen vuonna 2011 myös 
Välimeren alueen kumppanuusmaiden saataville.

Euroopan komissio ja EIP kehittävät eteenpäin myös 
joukkovelkakirjalaina-ohjelmaa eurooppalaisten hank-
keiden rahoittamiseksi (ns. project bonds). Ohjelman 
tavoitteena on vauhdittaa pitkäaikaisten infrastruktuu-
rihankkeiden rahoitusta houkuttelemalla pääomaa in-
stitutionaalisilta sijoittajilta, kuten eläkerahastoilta ja 
vakuutusyhtiöiltä. Näitä joukkolainoja ei pidä sekoittaa 
viime aikoina myös puheena olleisiin eurobondeihin. 
Hankejoukkolainojen tarkoituksena on antaa hanke-
yhtiöille itselleen mahdollisuus laskea liikkeeseen in-
vestointiluokan joukkovelkakirjoja käyttäen komission 
ja EIP:n riskinjakomekanisia senior-lainojen luottokel-
poisuuden vahvistamiseksi riittävälle tasolle ja rahoi-
tuksen saannin helpottamiseksi yksityisiltä pääoma-
markkinoilta. Tällä tavoin EU:n budjettivarojen käyttöä 

voitaisiin tehostaa ja tärkeitä hankkeita toteuttaa no-
peammin kuin muutoin olisi mahdollista.

Hankejoukkovelkakirja-aloitteesta järjestettiin julki-
nen kuuleminen 2011. Myöhemmin samana vuon-
na Euroopan komissio julkisti Verkkojen Eurooppa 
-rahoitusvälineensä. Siihen sidotuilla 50 miljardilla 
eurolla on tarkoitus rahoittaa Euroopan liikenne-, 
energia- ja digitaaliverkkojen kehittämistä vuosina 
2014–2020. Rahastoon on tarkoitus sisällyttää myös 
hankejoukkovelkakirja-aloite, kun sille on saatu EU:n 
jäsenvaltioiden hyväksyntä. Ohjelman pilottivaihe 
toteutetaan EIP:n johdolla 2012–2013. Tässä on tar-
koitus keskittyä hankkeisiin yhdellä tai useammalla 
kolmesta tavoitealasta, joka ovat liikenne-, energia- 
ja laajakaistaverkot.



20 Toimintakertomus 2011

E uroopan komission mukaan EU:n energiain-
vestointitarpeet ovat seuraavien kymmenen 
vuoden aikana biljoonan euron suuruus-

luokkaa. Investointitarpeiden kasvaessa EIP on li-
sännyt tuntuvasti luotonantoaan EU:n energia-
hankkeisiin, joita rahoitettiin 9 miljardin euron 
lainoilla vuonna 2008 ja jo yli 11 miljardilla eurolla 
vuonna 2011. Energiarahoitus muodostaa 20 pro-
senttia EIP:n koko luotonannosta Euroopassa.

Lähes puolet EU:n energiainvestointitarpeista pi-
täisi kattaa energiaverkkoihin tehtävin pääomain-
vestoinnein. EIP:llä on tärkeä rooli energiainfra-
struktuurien rahoituksessa, ja siitä on tullut suurin 
velkarahoituksen antaja Euroopan sähkön siirto-
verkkojen investoinneille. Energianjakeluverkko-
jen, kuten yleisten sähköverkkojen ja maakaasun 
siirtoinfrastruktuurin, osuus EIP:n energia-alan 
luotonannosta oli yli kolmannes, ja nousi yhteen-
sä 4 miljardiin euroon 2011.

Investoinnit kantaverkkojen perusparannuksiin 
ja uusien verkkojen rakentamiseen ovat omiaan 

Rotterdamin satama, Alankomaat

Voimistamalla Euroopan 
energiasektoria EIP edistää 
EU-politiikan tavoitteiden 

saavuttamista kestävyyden, 
kilpailukyvyn ja 

toimitusvarmuuden osalta. 
Vuonna 2011 

energiahankkeita tuettiin 11 
miljardin euron lainoin, mikä 
vastaa yli 20 prosenttia EIP:n 
koko luotonannosta EU:ssa.

Energiaa 
Eurooppaan
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ENEL tuottaa energiaa, Italia

vahvistamaan sisämarkkinoita. Älykkäitä verkko-
ja ja energian varastointia tukemalla edistetään 
myös uusiutuvan sähkön hyödyntämistä.

Euroopan energiahuoltovarmuuden 
turvaaminen 

Suurimpia energiainfrastruktuurihankkeita, jois-
ta allekirjoitettiin rahoitussopimukset 2011, oli-
vat maakaasun siirtojärjestelmän ja ensimmäisen 
nesteytetyn maakaasun terminaalin rakentami-
nen Puolassa, sähkönjakeluverkkojen vahvistami-
nen ja laajentaminen eri puolilla Italiaa, verkkojen 
parantaminen Irlannissa, Espanjassa ja Portuga-
lissa, uuden yhdysjohdon rakentaminen Ranskan 
ja Espanjan välille sekä offshore-tuulivoimaloi-
den liittäminen sähköverkkoon Alankomaissa ja 
Isossa-Britanniassa.

EIP on vähentänyt rahoitusta hiilivedyn tuotanto-
sektorilta – toimialan katsotaan olevan suuria hii-

lidioksidipäästöjä tuottavaa – jonka osuus vuo-
desta 2005 lukien on ollut alle 1 prosenttia pankin 
energia-alan lainoista. Öljynjalostusalan rahoitus 
keskittyy energiatehokkuuden hankkeille ja kor-
vaaville laitoshankkeille, ja tuotantokapasiteetin 
laajennukseen liittyvät hankkeet on suljettu pois 
rahoituksen piiristä. EIP:stä on tullut entistä vali-
koivampi hiili-intensiivisen sähköntuotannon ra-
hoituksen suhteen. Pankin rahoitusta voivat esi-
merkiksi saada ainoastaan sellaiset kivihiili- tai 
ruskohiilivoimalat, joilla korvataan vanhoja lai-
toksia; jotka käyttävät parasta saatavilla olevaa 
tekniikkaa; jotka on rakennettu ns. capture ready 
-periaatteella, eli niihin on asennettu hiilen tal-
teenottojärjestelmä; ja jotka mahdollistavat voi-
mantuotannossa hiili-intensiteetin vähentämisen 
vähintään 20 prosentilla.

Luotonanto EU-maiden sähköntuotantoon vuonna 
2011 oli 4,6 miljardia euroa; siitä 80 prosenttia käy-
tettiin uusiutuvan energian tukemiseen, 16 prosent-
tia maakaasun tuotannon rahoittamiseen ja 1 pro-
sentti sähkön tuottamiseen hiilen tai öljyn avulla.

Luotonanto EU-maiden sähköntuotantoon vuonna 2011 oli  4,6 miljardia euroa ; siitä 80 
prosenttia käytettiin uusiutuvan energian tukemiseen.



EIP oli mukana rahoittamassa kapasiteetiltaan yli   
4 000 megawatin tuuli- ja aurinkovoimaloita, jotka 

tuottavat puhdasta sähköä yli  
2 miljoonalle  kotitaloudelle.
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Ilmastotoimien  
tukeminen

E IP on yksi suurimmista ilmastotoimien 
rahoittajista. Ilmastotoimien rahoi-
tus vuonna 2011 oli noin 18 miljardia 

euroa, eli lähes kolmannes kokonaisluo-
tonannosta. Ilmastonäkökohdat otetaan 
yhä enemmän huomioon kaikessa pankin 
toiminnassa.

EIP tukee EU:n vähähiilisen ja ilmastonmuu-
tokseen sopeutuvan kasvun tavoitteita sekä 
unionissa että sen ulkopuolella. Innovatiivi-
sen puhtaan teknologian johtavana rahoit-
tajana EIP on sitoutunut vauhdittamaan 
alan investointeja.

Pankin keskeisenä panostusalueena ovat 
kasvihuonekaasupäästöjä rajoittavat vä-
hähiiliset investoinnit sekä hankkeet, jotka 
edistävät ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutumista. Tämä heijastuu EIP:n luo-
tonannossa monille eri sektoreille, joita ovat 
erityisesti: energia, liikenne, vesi, jätevesi, 
kiinteät jätteet ja metsätalous, sekä tutki-
mus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta. Ilmas-
tonäkökohdat otetaan huomioon kaikessa 
pankin toiminnassa esimerkiksi edistämällä 
parhaan saatavilla olevan tekniikan käyttöä.

Kolmen viime vuoden aikana EIP on toteut-
tanut pilottiohjelmaa, jossa mitataan pan-
kin rahoittamien hankkeiden hiilijalanjälkeä 
paremman kuvan saamiseksi niiden vaiku-
tuksista päästöihin ja päästövähennyksiin. 
Ohjelmaa jatkettiin 2011: siinä tarkasteltiin 

63 hanketta, jotka edustavat 50 miljardin eu-
ron kokonaisinvestointeja ja josta EIP:n ra-
hoituksen osuus oli 27 prosenttia. Hankkeis-
ta odotetaan aiheutuvan vuosittain arviolta 
16 miljoonan CO2-ekvivalenttitonnin pääs-
töt, mikä vastaa suunnilleen Luxemburgin 
valtion päästöjä. Päästövähennykset näis-
tä hankkeista ovat arvion mukaan yhteensä  
4 miljoonaa hiilidioksiditonnia vuodessa. 
 
EIP osallistuu tarkkailijana YK:n ilmasto-
kokoukseen. Se on yhdessä muiden kan-
sainvälisten rahoituslaitosten kanssa 
tiiviisti mukana perustamassa vihreää il-
mastorahastoa (Green Climate Fund), jon-
ka tarkoituksena on auttaa keräämään noin 
100 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuodes-
sa vuoteen 2020 mennessä ilmastonmuu-
tosta lieventäviin ja siihen sopeutumista 
edistäviin investointeihin, jotka toteutetaan 
kehitysmaissa tulevaisuudessa. Rahasto voi 
olla kehitysmaiden käytettävissä jo vuon-
na 2012. Koska kasvu on kehitysmaissa no-
peaa, niistä tulee pian kasvihuonekaasujen 
suurimpia aiheuttajia. Näiden maiden on 
usein erityisen vaikeaa sekä huolehtia ny-
kyisistä ilmastoriskeistään että sopeutua 
uusiin. EIP on myös hiljattain varautunut 
antamaan rahoitustukea ilmastonmuutok-
sen vastaisiin toimiin 2 lisämiljardilla eurolla 
EU:n rajojen ulkopuolella. Vuonna 2011 al-
lekirjoitettiin suuria puitelainoja keskeisten 
ilmastoinvestointien rahoittamiseksi Kiinas-
sa, Intiassa, Brasiliassa ja Etelä-Afrikassa. 
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E U:n kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä tar-
vitaan arviolta 450 miljardin euron investoin-

nit uusiutuvaan energiaan. EIP:n tuki EU-alueen uu-
siutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen on jo 
neljän viime vuoden aikana yli kaksinkertaistunut 3 
miljardista eurosta vuonna 2008 yhteensä 7 miljar-
diin euroon vuonna 2011. Tällä hetkellä pankki ra-
hoittaa Euroopassa yli 10 prosenttia kaikista uusiu-
tuvan energian investoinneista.

Uusiutuva energia

EIP on johtava tuulivoiman rahoittaja EU:ssa. Se on 
viime vuosina lisännyt offshore-tuulivoimapuis-
tojen rahoitusta erityisesti Saksassa, Britanniassa, 
Tanskassa ja Belgiassa. Yhteensä 856 miljoonan  

Raha
käyttöön päästöjen vähentämiseksi

EIP:n lainat uusiutuvaan 
energiaan ja 

energiatehokkuuden 
lisäämiseen edistävät 

suoraan 
kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämistä. Näiden 
tavoitteiden rahoitus oli 7 

miljardia euroa vuonna 2011.



Skegnessin merituulipuisto, Britannia
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mahankkeille myönnetyt lainat olivat yhteensä 1,7 
miljardia euroa 2011.

Aurinkoenergia on muuttumassa entistä kilpailuky-
kyisemmäksi ja innovatiivisemmaksi. Vuonna 2011 
vihittiin käyttöön huipputason Gemasolar-aurinko-
voimala Andalusian alueella Espanjassa. Se on maail-
man ensimmäinen kaupallinen aurinkovoimala, joka 
pystyy tuottamaan sähköä myös ilman auringonpais-
tetta ainutlaatuisten teknisten ratkaisujensa ansios-
ta. Gemasolar on yksi pankin vuodesta 2006 alkaen 
rahoittamista seitsemästä keskittävästä aurinkovoi-
malasta (CSP) ja 19 aurinkokennovoimalasta (PV), joi-
ta on tuettu yhteensä 2,6 miljardilla eurolla. Mukana 
on lisäksi myös muita aurinkovoimaloita Espanjasta, 
Ranskasta ja Tšekin tasavallasta. Aurinkoenergian ko-
konaisrahoitus oli 819 miljoonaa euroa 2011.

Energiatehokkuus

EIP:n luotonanto energiatehokkuuden parantami-
seen on kasvanut vuodesta 2008 jo 70 prosenttia, ja 
oli 1,3 miljardia euroa vuonna 2011. Energiatehok-
kuusnäkökohdat otetaan nykyisin huomioon kaikissa 
pankin arvioimissa hankkeissa, ja lisähyötyä haetaan 
vielä energiatehokkuuteen erikseen kohdennetuista 
investoinneista. EIP:n energiatehokkuusrahoitus kat-
taa sekä energian tarjontapuolen kuten esimerkiksi 
sähkön ja lämmön yhteistuotannon ja kaukolämmön 
tuotannon, että kysyntäpuolen, pääasiassa julkisten 
ja yksityisten rakennusten eristyksen parantamisen.

Tarkasteluvuoden aikana tuettujen investointien 
joukossa oli useita hankkeita, joihin sisältyi ener-
giatehokkuutta parantavia peruskorjauksia moni-
kerroksisissa asuinrakennuksissa Romanian pää-
kaupungissa Bukarestissa. Rahoitustoimet auttavat 

euron lainojen myötä vuonna 2011 offshore-tuu-
livoiman rahoitus oli samaa suuruusluokkaa kuin 
maalle rakennettujen onshore-voimaloiden rahoi-
tus, joka oli 845 miljoonaa euroa. 

Innovatiivisen tuulivoimateknologian rahoitta-
minen on erityisen tärkeää siksi, että kaupalliset 
luotottajat ovat epäröineet mukaantuloa sekto-
rille. Rahoituksen puute onkin merkittävä rajoite 
offshore-tuulivoiman kehitykselle. Nämä hankkeet 
edellyttävät lähtökohtaisesti suuria, pitkäaikaisia ja 
teknisesti vaativia investointeja. EIP on alalla luon-
teva rahoituskumppani, joka voi rahoituksen lisäk-
si tarjota käyttöön teknisen asiantuntemuksensa 
ja kokemuksensa oltuaan mukana rahoittamassa 
noin joka kolmatta Euroopan tuulivoimahanket-
ta. Vuoden aikana rahoitusta saivat mm. Espanjan 
ja Itävallan suuret onshore-tuulivoimalat. Tuulivoi-

EIP on johtava tuulivoiman rahoittaja yhteensä  
1,7 miljardin euron  rahoituksella 2011. 
Tuulivoima oli aiheena myös Hampurissa pidetyssä 

vuoden 2011 EIP-foorumissa.
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EIP on kehittänyt uusiutuvan energian käyttöä ja 
energiatehokkuutta lisäävien hankkeiden tueksi 
myös muita rahoitusvälineitä, kuten pääomasijoi-
tus- ja hiilirahastoja. Se tekee yhteistyötä hankkeiden 
toteuttajien kanssa jo varhaisessa vaiheessa antaen 
teknistä apua hankkeiden suunnitteluun. Samanai-
kaisesti pankki osallistuu energia-alaan ja ilmaston-
muutokseen liittyviin useisiin muihin hankkeisiin ja 
ohjelmiin, kuten Välimeren aurinkoenergiasuunni-
telmaan (Mediterranean Solar Plan, MSP) ja GEEREF-
rahastoon (Global Energy Efficiency and Renewable 
Energy Fund), joka on energiatehokkuutta ja uusiu-
tuvien energialähteiden käyttöä edistävä maailman-
laajuinen rahastojen rahasto.

EIP, Euroopan komissio, italialainen Cassa Depositi e 
Prestiti -pankki ja Deutsche Bank käynnistivät yhdes-
sä uuden Euroopan energiatehokkuusrahaston (Eu-
ropean Energy Efficiency Fund, EEEF) vuonna 2011. 
Energiatehokkuusrahaston toiminta-ajatuksena on 
antaa markkinapohjaista rahoitusta EU-maissa toteu-
tettaviin kaupallisesti elinvoimaisiin julkisen sektorin 
energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian hankkei-
siin. Rahaston sijoitussumma pyritään nostamaan ny-
kyisestä 265 miljoonasta eurosta noin 800 miljoonaan 
euroon houkuttelemalla mukaan uusia sijoittajia.  

Erityisrahastot ja -ohjelmat

pienentämään saneeraushankkeeseen kuuluvien yli 
600 rakennuksen energiankulutusta noin puolella.

Hiilen talteenotto ja varastointi

EIP tukee EU:n ilmasto- ja energiapolitiikkaa myös 
muilla tavoin. Pankki ja Euroopan komissio ovat yh-
distäneet voimansa NER 300 -ohjelmassa, joka on 
maailman suurin rahoitusohjelma hiilidioksidin tal-
teenoton ja varastoinnin demonstraatiohankkeita ja 
innovatiivista uusiutuvan energian teknologiaa var-
ten. Ohjelma on saanut nimensä siitä, että se rahoi-
tetaan myymällä 300 miljoonaa päästöoikeutta EU:n 
päästökauppajärjestelmän uusien osallistujien va-
rannosta (New Entrants Reserve, NER). EIP toimii oh-
jelmassa komission edustajana, ja sillä on kaksi teh-
tävää: EU:n jäsenvaltioiden rahoitettaviksi esittämien 
hankkeiden arviointi ja paremmuusjärjestykseen 
asettaminen sekä rahoitusvarojen hankinta myymällä 

NER-ohjelmaan erikseen varatut 300 miljoonaa pääs-
töoikeutta. Euroopan komissio valitsee ensimmäisen 
NER 300 -ohjelmasta rahoitettavan hanke-erän vuo-
den 2012 jälkipuolella, kun ensimmäinen 200 mil-
joonan hiilidioksidin päästöoikeuksien erä on myyty. 
Päästöoikeuksien myynti alkoi joulukuussa 2011, ja 
sen edistymisestä raportoidaan kuukausittain EIP:n 
internet-sivuilla ohjelman päättymiseen asti.

EIP:n rahoittamat hiilirahastot

EIP on mukana rahoittamassa kuutta hiilirahastoa 
yhdessä muiden kansallisten ja kansainvälisten ra-
hoituslaitosten kanssa. Rahastot keskittyvät erityi-
sesti päästömarkkinoiden heikommin kehittyneille 
alueille pyrkimyksenä auttaa unionin jäsenvaltioita 
ja yrityksiä täyttämään päästövähennysvelvoitteen-
sa EU- ja kansainvälisellä tasolla. Lisäksi rahastot aut-
tavat hankkeiden toteuttajia siirtymätalousmaissa ja 
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kehitysmaissa keräämään rahoitusta päästöjen vä-
hennysprojekteihin. Näiden kuuden rahaston osak-
kaat ovat sitoneet pääomaa  589 miljoonaa euroa, 
lähinnä ostaakseen päästöyksiköitä, jotka kelpaavat 
EU:n päästökauppajärjestelmää noudattavien yritys-
ten päästöjen kompensointiin. Vuoden 2011 loppuun 
mennessä 62 prosenttia tästä rahamäärästä oli sidot-
tu 91:een päästövähennysten ostosopimukseen, jot-
ka oli tehty 25 hankkeen kanssa eri puolilla maailmaa.

EIP:n rahoittamilla hiilirahastoilla on erikseen räätä-
löidyt tavoitteet, rakenteet, alueelliset painopisteet ja 
osakkaat. Kaikkien rahastojen tarkoituksena on laajen-
taa markkinoiden kapasiteettia ja täydentää yksityis-
sektorin toimintaa hiilimarkkinoilla – eikä syrjäyttää 
sitä. Lisäksi EIP:n hiilirahastoilla pyritään ennakoimaan 
markkinoiden kehitystä ja vahvistamaan luottamusta 
alan sääntelykehykseen etenkin vuoden 2012 jälkeen, 
kun Kioton pöytäkirjan voimassaolo päättyy.

Ilmastojoukkovelkakirjalainat

Ilmastojoukkovelkakirjalainat (Climate Aware-
ness Bond) ovat EIP:n liikkeeseen laskemia laino-
ja, joilla kerätyt varat käytetään yksinomaan il-
mastotoimia tukevien hankkeiden rahoitukseen 
erityisesti uusiutuvan energian ja energiatehok-
kuuden alueilla. Lainaohjelman käynnistämises-
tä vuonna 2007 alkaen EIP:n ilmastojoukkovelka-
kirjoilla on kerätty rahoitusta 1,4 miljardin euron 
verran. Varat hankittiin toteuttamalla kymmenen 
liikkeeseenlaskua, joissa käytettiin kuutta eri va-
luuttaa. Rahastosta ulosmaksettavia kassavaroja 
vuodelle 2011 oli jäljellä 57 miljoonaa euroa. Ne 
olivat peräisin marraskuussa 2010 järjestetyn vii-
meisen ilmastojoukkovelkakirjalainan tuotosta. 
Nämä varat kohdennettiin kokonaisuudessaan eri  
hank keisiin 2011. 

EF-rahaston tuella toteutettaviin investointeihin on 
saatavilla myös teknisen avun järjestely.

Tarkasteluvuoden aikana perustettiin myös Cres-
cent Clean Energy Fund -pääomarahasto, joka 
suuntaa rahoitusta uusiutuvan energian hankkeel-
le Turkkiin ja sen naapurimaihin. EIP:n osuus tästä 
puhtaan energian rahastosta on 25 miljoonaa eu-
roa. Rahasto tavoittelee kaupallista tuottoa pyr-
kiessään lisäämään uusiutuvista energialähteistä 
tuotetun sähkön osuutta.

Euroopan paikallinen energiatukiväline (European 
Local Energy Assistance, ELENA) on EIP:n ja Euroo-
pan komission yhteinen rahoitusohjelma, joka aut-
taa paikallisia ja alueellisia viranomaisia energiate-
hokkuutta tai uusiutuvan energian käyttöä lisäävien 
hankkeiden valmistelussa niin, että suunnitelmille 
on helpompi saada ulkopuolista rahoitusta. ELE-
NA kattaa osan investointiohjelman valmisteluun, 
toteutukseen ja rahoitukseen tarvittavan teknisen 
tuen kustannuksista, joita liittyy esimerkiksi kannat-
tavuus- ja markkinatutkimuksiin, ohjelmien suun-
nitteluun, toimintasuunnitelmiin, energiakatsel-
muksiin ja tarjouspyyntömenettelyjen valmisteluun. 
Ohjelman puitteissa ollaan käynnistämässä arviolta  
1,4 miljardin euron kokonaisinvestoinnit. ELENA-oh-
jelmaan osallistujille annetut teknisen avun sitou-
mukset olivat 17 miljoonaa euroa vuonna 2011.

Euroopan energia-, ilmastonmuutos- ja infrastruk-
tuurirahastosta (2020 European Fund for Energy, 
Climate Change and Infrastructure), joka tunnetaan 
myös Marguerite-rahastona, tehtiin vuonna 2011 
ensimmäiset sijoitukset Belgian tuulivoimahankkee-
seen ja Ranskan aurinkokennovoimalaan. Molem-
mat hankkeet toteuttaa ranskalainen energiayhtiö 
EDF Energies Nouvelles. Kuuden suuren eurooppa-
laisen rahoituslaitoksen tuella perustetun Margueri-
te-rahaston tavoiteltu koko on 1,5 miljardia euroa, 
ja ensimmäisen merkintäkauden päättyessä 2010 
rahasto ylsi 710 miljoonaan euroon. Rahaston tar-
koituksena on erityisesti vauhdittaa EU:n keskeisten 
politiikkatavoitteiden mukaisia infrastruktuuri-inves-
tointeja ilmastonmuutoksen torjunnan, energiavar-
muuden ja Euroopan laajuisten verkkojen alueilla.

EU:n laajentumisprosessissa mukana olevissa mais-
sa ja naapurimaissa, Afrikan, Karibian ja Tyynenme-
ren maissa sekä Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikas-
sa hankkeita on rahoitettu erityisestä 4,5 miljardin 
euron suuruisesta kestävää ja varmaa energiahuol-
toa tukevasta rahoitusvälineestä (Facility for Energy 
Sustainability and Security of Supply) jo vuodesta 
2007 asti. Vuoden 2011 loppuun mennessä rahoi-
tusvälineestä oli allekirjoitettu 2,2 miljardin euron 
lainat. Suurin osa monivuotisen rahoitusinstrumen-
tin varoista on käytetty uusiutuvan energian ja ener-
giatehokkuuden investointeihin.



Castilla y Leónen ympäristöä, Espanja
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M etsät voivat osaltaan helpottaa sopeu-
tumista tiettyihin ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin, kuten maaperän eroosi-

oon ja kasvaneeseen tulvariskiin. Samalla niil-
lä on merkittävä tehtävä luonnon biologisen 
monimuotoisuuden ja maaperän viljavuuden 
kannalta. Metsät ovat myös tärkeitä hiilinieluja, 
jotka säätelevät maapallon ilmastoa. Kestävä 
metsätalous voi auttaa ratkaisevasti ilmaston-
muutoksen hillitsemisessä säätelemällä näitä 
tärkeitä hiilivarantoja, vähentämällä päästöjä ja 
tarjoamalla uusiutuvan energian lähteen. 

EIP on rahoittanut esimerkiksi Espanjassa met-
sitystä ja entistä tehokkaampia toimenpiteitä 
metsäpalojen ehkäisemiseksi, maaperän eroo-
sion lieventämistä ja luontotyyppien ennallis-
tamista Castilla-La Manchan alueella. Medio-
ambiente Castilla-La Mancha -hankkeeseen 

Sopeutuminen
muuttuvaan ilmastoon

Metsäntalouden ja vesialan 
hankkeet edistävät 

infrastruktuurin kestävyyttä 
ilmaston muuttuessa ja 
auttavat sopeutumaan 

vaihteleviin sääolosuhteisiin.



Metsitystä ja eroosion vastaisia toimia, Turkki
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aikavälillä. Seychelles Public Utilities Corporatio-
nille myönnetty 27 miljoonan euron laina lievittää 
vesipulaa edistämällä veden jakeluverkoston uusi-
mista ja laajentamista maan kolmella pääsaarella. 
Hanke pienentää veden hävikkiä, parantaa ener-
giatehokkuutta ja lisää vesihuollon varmuutta en-
tistä vaihtelevammassa ilmastossa ja sateiden en-
nustettavuuden heikentyessä. Lisäksi se parantaa 
ympäristö- ja luonnonkatastrofien riskinhallintaa ja 
yleistä vesivarojen hoitoa.

Ilmastonmuutos vaikuttaa yhteiskuntaan ja ekosys-
teemeihin paljolti juuri veden kautta. Äärimmäisten 
sääilmiöiden yleistymisellä on vakavia vaikutuksia 
makean veden saatavuuteen ja laatuun, koska ne ai-
heuttavat veteen liittyviä luonnonkatastrofeja kuten 
kuivuutta ja tulvia. EIP on vesihuollon alalla maail-
man suurin lainarahoituksen antaja. Vesivarojen hoi-
to ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen kuuluvat 
jatkossakin sen luotonannon päätavoitteisiin.

Vuonna 2011 EIP tuki sekä EU:n sisällä 
että muualla yhteensä  1 miljardilla 
eurolla 16 hanketta, jotka edistävät 

ilmastonmuutokseen ja vaihteleviin 
sääolosuhteisiin sopeutumista.

kuuluu palontorjuntakaluston hankintaa, suunnit-
telutöiden toteutusta, metsäpalon vaaraa pienen-
tävien metsänhoitomenetelmien käyttöönottoa ja 
teknisen asiantuntemuksen kehittämistä. Hanke 
edistää myös metsäekosysteemin terveyttä, kasvi-
huonekaasupäästöjen sitomista ja yleisiä luonnon-
suojelun tavoitteita.

Ilmastonmuutoksen kestävä 
infrastruktuuri

Varautuminen ennalta ilmastonmuutoksen vaiku-
tuksiin on tehokkaampaa ja halvempaa kuin pakon 
sanelemat viime hetken hätätoimenpiteet. Monet 
pankin vesialan lainoista käytetäänkin makean ve-
den varantojen säilyttämiseen, kestävään vesivaro-
jen hallintaan, meri- ja rannikkoalueiden suojeluun 
ja muihin sopeutumistoimiin. Vaikka useimmat 
EIP:n tällä hetkellä rahoittamista sopeutumishank-
keista toteutetaan unionialueella, pankki investoi 
myös nopeasti kasvavan talouden maiden ja ke-
hittyvien talouksien maiden hankkeisiin kaikkialla 
maailmassa tiiviissä yhteistyössä Euroopan komis-
sion ja muiden rahoituslaitosten kanssa.

EIP allekirjoitti 2011 Afrikassa ensimmäisen rahoi-
tussopimuksensa vesihankkeelle, joka keskittyy eri-
tyisesti ilmastonmuutoksesta aiheutuvien uhkien 
lieventämiseen ja niihin valmistautumiseen pitkällä 



Länsimetro, Suomi
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Suurin osa maailman ihmisistä asuu kaupun-
geissa. Eurooppalaisista 75 prosenttia on kau-
punkien asukkaita, ja suunnilleen 85 prosenttia 

EU:n bruttokansantuotteesta syntyy kaupunkialueil-
la. Vaikka kaupungit ja metropolialueet ovat tärkei-
tä innovaatioiden ja talouskasvun vetureita ja niissä 
sijaitsee valtaosa työpaikoista, yrityksistä ja korkea-
asteen oppilaitoksista, kaupunkeihin liittyy myös 
suuria ongelmia sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja 
ympäristön kestävyyden kannalta.

Kaupunkiasumisella saavutetaan suuresta väestö-
pohjasta johtuvia etuja, ja julkiset palvelut, kuten 

sairaalat, koulut ja yliopistot, ovat helposti saatavil-
la. Samalla niissä kuitenkin kärsitään ympäristön pi-
laantumisesta, melusta, huonosta ilmanlaadusta 
sekä yhteiskunnallisista ongelmista, kuten työttö-
myydestä, syrjäytymisestä ja huono-osaisuuden kes-
kittymisestä tietyille alueille. Myös ilmastonmuutok-
sen haasteet koskettavat kaupunkialueita kaikkialla 
maailmassa. Euroopan kaupungeissa kulutetaan 80 
prosenttia kaikesta maanosamme energiasta, ja tuo-
tetaan 80 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä. Vii-
den viime vuoden aikana EIP on rahoittanut satojen 
kaupunkien kestävää kehitystä yhteensä 55 miljar-
dilla eurolla ja antanut tarkoitukseen teknistä apua.

Tukea yhtenäiseen 
kaupunkisuunnitteluun

EIP:n luotonanto kaupunkialueille keskittyy infrastruk-
tuurien uudistamiseen ja kaupunkialueiden elvyttä-
mishankkeisiin, jotka edistävät kestävien yhteisöjen 
muotoutumista. Pankki pyrkii kehittämään erityisesti 
huono-osaisimpien asuinalueita ja tehostamaan niu-
kan rakennusmaan hyödyntämistä kaupunkien kes-
kustoissa. Tärkeitä rahoituskohteita ovat myös kunnal-
liset investoinnit julkisen infrastruktuurin, rakennusten 
sekä laitteiden ja teknisten varusteiden kunnostami-
seen ja parantamiseen, jossa kiinnitetään erityistä huo-
miota kulttuuri- ja historiallisen perinnön suojeluun.  

Kaupunkikestävyyttä
muotoilemassa

Viiden viime vuoden aikana EIP on ollut 
mukana rahoittamassa:

29 metrohanketta

5 kaupunkirautatiehanketta

42 raitiotiehanketta

43 rautatiehanketta 

22 suurnopeusrautatiehanketta.  
EIP:n rahoittamaa julkista liikennettä 
käyttää päivittäin noin 5 prosenttia EU:n 
kansalaisista.

Kaupunkien muuntaminen 
vihreämmiksi kohti kestävää 

yhteiskuntaa ja ekologista 
kaupunkielämää ovat EIP:n 

toiminnan painopisteitä 
kaupunkialueilla. EIP:n lainat 

kaupunkien kestävään 
kehitykseen olivat yhteensä 

15 miljardia euroa vuonna 2011.



Kansainvälinen rakennusnäyttely IBA Hampurissa, Saksa
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Ilmastotoimien  
tukeminen

Kaupunkien kehitys- ja uudistushankkeita rahoitettiin 
noin 2,6 miljardilla eurolla vuonna 2011.

Puhdas liikenne

EIP panee paljon painoa kaupunkialueiden joukko-
liikenteen tukemiseen ja pyrkii tyydyttämään kul-
jetuskysynnän kaikkein tehokkaimmalla, taloudel-
lisimmalla ja kestäväpohjaisimmalla tavalla. Tähän 
tarvitaan ratkaisuvalikoimaa, joka koskee kaikkia 
liikennemuotoja. Yksityisautoilusta julkiseen liiken-
teeseen siirtymistä ja kestävää liikennettä edistävät 
hankkeet parantavat ilman laatua ja vähentävät me-
luhaittoja. Samalla ne auttavat ilmastonmuutoksen 
torjunnassa parantamalla energiatehokkuutta ja vä-
hentämällä kasvihuonekaasupäästöjä. Erityistä huo-
miota kiinnitetään myös liikenneturvallisuuteen. 

Pankin lainoilla tuetaan julkisen liikenteen infrastruk-
tuurien (kuten rautateiden, kevytrautateiden, met-
rojen, raitioteiden ja rautateiden liikkuvan kaluston) 
rakentamista, laajentamista ja kunnostamista, mut-
ta myös kevyen liikenteen väylien kehittämistä mm. 
pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden tarpeisiin sekä edel-
lytysten luomista sähköiselle liikkumiselle. EIP edistää 
puhtaampien ja turvallisempien ajoneuvojen suun-
nittelua rahoittamalla tutkimus- ja kehitystyötä, joka 

  JESSICA-ohjelma kaupungeissa  

JESSICA-lyhenne tulee sanoista Joint European Support for Sustainable Investment in 
City Areas eli Euroopan yhteinen tuki kaupunkialueiden kestäviä investointeja varten. 
Kyseessä on Euroopan komission, EIP:n ja Euroopan neuvoston kehityspankin yhteinen 
ohjelma. Se täydentää rahoitusvälineenä EIP:n suoria lainoja ja auttaa kanavoimaan EU:n 
rakennerahastojen tukea hankkeisiin, jotka ovat osa yhtenäistä kaupunkien kestävää kehitystä 
ja uudistamista edistävää suunnitelmaa. JESSICA mahdollistaa tukien käytön kaupunkien 
tuloja tuottaviin hankkeisiin ns. kaupunkialueiden kehitysrahastojen (Urban Development 
Funds) kautta. Investoinnit voivat muodostua pääomarahoituksesta, lainoista tai takauksista, 
joiden osalta kuntia, pankkeja ja yksityisiä sijoittajia kannustetaan yhteistyöhön. EIP:n 
JESSICA-työryhmä neuvoo varojen optimaalisessa käytössä sekä antaa ohjeita ja tukea 
rahastojen hallinnassa. Vuoden 2011 loppuun mennessä oli teetetty 68 JESSICA-ohjelman 
arviointitutkimusta ja allekirjoitettu sopimukset 18 holding-rahastosta, joiden rahoitussumma 
on yhteensä 1,7 miljardia euroa ja jotka kattavat 52 eri aluetta. Kaupunkialueiden 
kehitysrahastojen lukumäärä kasvoi vuoden lopulla 25:een. Niiden kokonaisvolyymi oli 
842 miljoonaa euroa, josta 436 miljoonaa euroa on jo maksettu kahdeksaan jäsenvaltioon.

tähtää energiatehokkaiden ja vähäpäästöisten ratkai-
sujen löytämiseen esimerkiksi bussien, katujen puh-
taanapitokaluston ja jäteautojen käyttöön. 

Julkisen liikenteen hankkeisiin käytetään noin 10 
prosenttia EIP:n luotonannosta. Vuonna 2011 rahoi-
tusta annettiin muun muassa Ile-de-Francen liiken-
neverkon kunnostamiseen neljällä raitiotielinjalla 
Pariisissa, ensimmäisen raitiotien käyttöönottoon 
Ranskan Toursissa ja Nottinghamin raitiotieverkon 
laajentamiseen Isossa-Britanniassa. Lisäksi pankki 
tuki metrolinjojen jatkorakentamista Roomassa, Pra-
hassa, Bukarestissa ja Helsingissä.

   Liikenteen uusi rahoituspolitiikka

Kestävä liikenne oli myös vuonna 2011 järjestetyn 
julkisen kuulemisen yhteydessä käydyn keskuste-
lun ytimessä. Sen perusteella hyväksyttiin liiken-
nealan luotonannon uudet periaatteet, joissa vah-
vistetaan suuntaviivat pankin rahoitushankkeiden 
priorisoinnille ja arvioinnille. Rahoituspolitiikka si-
sältää vaatimukset, jotka kullakin osa-alueella on 
täytettävä. Lisäksi uudessa politiikassa määritellään 
ilmastonmuutosindikaattorin merkitys tietyntyyp-
pisten investointien priorisoinnille ja korostetaan 
pankin sitoutumista hiilijalanjäljen arviointiin, joka 
suoritetaan useimmissa hankkeissa.



	 Laajentumisprosessissa 
      mukana olevat maat

	 Välimeren maat 

	 Itäinen naapuristo

	 Afrikan, Karibianmeren ja Tyynenmeren maat

	 Aasia

	 Latinalainen Amerikka 

Luotonanto EU:n 
ulkopuolelle 
alueittain
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EIP toimii Euroopan unionin 
ulkopoliittisten päämäärien 

edistäjänä aktiivisesti 
kaikkialla maailmassa. EU:n 
ulkopuolelle suuntautuvan 
rahoituksen osuus on noin 

kymmenen prosenttia EIP:n 
kokonaisluotonannosta. 

Tehostaakseen toimintansa 
vaikutusta EIP on rakentanut 

ja ylläpitää 
yhteistyökumppanuuksia 

muiden tahojen kanssa 
parhaiden tulosten 

aikaansaamiseksi.

7 mrd. 
euroa
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E IP:n lainat EU:n ulkopuolelle nousivat noin 
7 miljardiin euroon vuonna 2011. Euroopan 
parlamentti ja neuvosto uusivat myös sama-

na vuonna EIP:n ulkoisen lainamandaatin, jolla EIP 
voi lainoittaa EU:n ulkopuolisia maita. Uusittujen 
lainanantovaltuuksien painopistealueet liittyvät 
keskeisesti sellaisiin hankkeisiin, jotka tukevat pai-
kallisen yksityissektorin kehittämistä, sosiaalisten 
ja taloudellisten rakenteiden parantamista sekä il-
mastonmuutoksen hillitsemistä ja muutokseen so-
peutumista. Jotta EIP voi turvata lainanannon jat-
kumisen Euroopan rajojen ulkopuolelle, nykyiseen, 
vuodet 2007–2013 kattavaan EIP:n mandaattiin 
kahdeksi jäljellä olevaksi vuodeksi varattua lainan-
annon kokonaismäärää korotettiin 1,6 miljardilla 
eurolla yli 29 miljardiin euroon. Tämä korotus koh-
dennetaan suurelta osin tukitoimenpiteisiin ete-
läisen Välimeren maille, jotka itse ovat alkaneet to-
teuttaa poliittisia uudistuksia arabikevään johdosta. 

Uusitut lainavaltuudet antavat vuoteen 2013 asti 
EU:n osittaisen takauksen luottotappioiden varal-
ta lainoille, jotka on myönnetty liittymistä valmis-
televissa maissa ja EU:n naapuruusmaissa sekä Aa-
siassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Etelä-Afrikassa 
toteutettaviin hankkeisiin. Valtuudet, joilla EIP voi 
lainoittaa Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maita 
(AKT) sekä Merentakaisia maita ja alueita, kuuluvat 
Cotonoun sopimuksen piiriin. Cotonoun sopimuk-
sella vahvistetaan EU:n ja kohdealueiden kumppa-
nimaiden väliset suhteet. Tämän järjestelmän nojalla 
myönnettävä rahoitus saadaan EU:n jäsenvaltioiden  

Tukea  
EU:n politiikalle yli unionin 
rajojen

talousarvioista kanavoitavaksi Euroopan kehitysra-
haston kautta, sekä EIP:n omista rahoitusvaroista. 

EIP on myös varautunut antamaan kaikille näille alu-
eille rahoitustukea ilmastonmuutoksen vastaisiin toi-
miin 2 lisämiljardilla. Se on tervetullut piristysruiske 
EU:n ulkopuolella toteutettaville EIP:n ilmastotoimille.

Joustava ulkopoliittinen toimintaväline

Uusien lainavaltuuksien soveltamisalaa laajennettiin 
koskemaan Islantia, Libyaa, Irakia ja Kambodžaa. Man-
daatti antaa EIP:lle myös edellytykset sopeutua no-
peasti muuttuviin olosuhteisiin ja poliittisiin realiteet-
teihin. Tästä on esimerkkinä arabikevät, mihin liittyen 
pankki edistää kansainvälistä toimintaa eteläisen Väli-
meren maiden uudistusten tukemiseksi. EIP keskeytti 
lainarahoituksen ja teknisen avun antamisen Syyrialle 
sen jälkeen kun EU päätti sanktioista maan hallituksen 
kukistettua väkivaltaisesti mielenosoitukset.

Pankin kannalta tärkeimpänä tehtävänä on kestävän 
kasvun ja työpaikkojen luomisen turvaaminen ete-
läisen Välimeren siirtymätalousmaissa. EIP on jo nyt 
johtava kansainvälinen julkinen rahoituslaitos alueel-
la, ja se vastaa yli puolesta Euroopan rahoitustuesta 
kestävien hankkeiden toteuttamiselle. EIP:llä on tär-
keä rooli G8-maiden vuonna 2011 käynnistämässä 
ns. Deauvillen kumppanuudessa. Tämän sopimuksen 
avulla tuetaan demokratia- ja talouskehitystä Välime-
ren alueen maissa, joissa historialliset muutokset ovat 



Moma Titanium, Mosambik

34 Toimintakertomus 2011

käynnissä. Pankki on osaltaan sitoutunut tukemaan 
talouskehitystä ja vahvistamaan työllisyyttä. Lähes 1 
miljardin euron suuruiset lainat allekirjoitettiin 2011 
Välimeren alueen maiden yksityissektorin kehittämi-
seen ja alan infrahankkeiden vauhdittamiseen.

EIP tähtäsi vuonna 2011 myös voimakkaampaan läs-
näoloon Euroopan unionin itäisissä naapurimaissa 
avaamalla alueen ensimmäisen toimipisteensä Kio-
vaan. Kiovassa sijaitseva toimisto kattaa Ukrainan, 
Moldovan, Georgian, Armenian, Azerbaidžanin ja 
Venäjän. EIP tukee alueella EU:n ja kumppanuusmai-
den kannalta merkittäviä hankkeita, jotka vuonna 
2011 olivat yhteensä 776 miljoonaa euroa. Pankin 
Eastern Partners Facility -rahoitusvälineestä saadaan 
täydentävää rahoitusta käytettäväksi lainoihin, jot-
ka auttavat edistämään kohdealueella toteutettavia 
EU:n investointihankkeita erityisesti eurooppalais-
ten yhtiöiden kautta. Vuonna 2010 perustettu tekni-
sen avun rahoitusväline, Eastern Partnership Techni-
cal Assistance Trust Fund (EPTATF), otettiin täydellä 
teholla käyttöön vuonna 2011. Rahaston avulla han-
kesuunnittelussa ja rahoituksessa voidaan jakaa ja 
käyttää hyväksi asiantuntemusta entistä paremmin, 
mikä edistää alueen hankkeiden onnistunutta to-
teutusta. Itävalta, Puola ja Ruotsi sitoutuivat ensim-

mäisinä maina rahoittamaan rahastoa. Seuraavaksi 
Ranska ilmoitti rahastolle tukensa, ja odotettavissa 
on vielä muita rahoitusosuuksia. 

Unionin eteläiselle ja itäiselle naapuristolle suunna-
tun lainanannon ohella toinen tärkeä toiminta-alue 
on Länsi-Balkanin EU-jäsenehdokasmaiden ja mah-
dollisten ehdokasmaiden sekä Turkin tukeminen. 
Näille maille myönnettyjen lainojen osuus oli lähes 
puolet koko luotonannosta EU:n ulkopuolisille maille. 

Vuonna 2011 Länsi-Balkanin investointikehys 
(WBIF) laajensi tukensa koskemaan pieniä ja kes-
kisuuria yrityksiä, ilmastoaloitteita ja eräitä mui-
ta aloja. Investointikehys on Euroopan komission, 
EIP:n, EBRD:n ja Euroopan neuvoston kehityspankin 
CEB:n yhteistoteutus, joka otettiin käyttöön 2009.  
Kehys kokoaa yhteen lahjarahoitusta, millä pyri-
tään saamaan lisää lainarahoitusta Länsi-Balka-
nin ensisijaisesti toteutettaville infrastruktuureil-
le. Vuoden 2011 loppuun mennessä kehyksestä 
oli annettu 220 miljoonaa euroa avustuksia 111 eri 
hankkeeseen, joiden käyttöön se pyrkii saamaan yli  
5,5 miljardia euroa yhteisrahoitusta. Viimeaikainen 
tuki sisältää rahoitusta muun muassa Euroopan liiken-
nekäytävä X -hankkeeseen, joka on Länsi-Balkanilla  

  Tulosten arvioinneilla edistetään 
vaikutusten oikeaa kohdentumista

EIP on siirtymässä toiminnan vaikutuksia aiempaa  
suuremmassa määrin osoittavaan raportointiin ja 
tehostettuun valvontaan unionin ulkopuolis en 
toimintojensa osalta. Uusi arviointikehys, jonka 
avulla tuloksia voidaan mitata, kehitettiin ja testat-
tiin vaiheittain vuonna 2011. Toteutetulla mittaris-
tolla arvioidaan ja mitataan kehitysvaikutuksia pe-
rustuen seurattavissa oleviin  yleisesti käytettäviin 
mittareihin, joilla on eri vaihetasot ja aikajana sekä 
odotettavissa olevat tulokset. Mittariston näkökul-
miksi valittiin erityisesti EIP:n rahoittamien hank-
keiden työllisyysvaikutusten ja valtiontaloudellis-
ten vaikutusten näkökulmat, energiatehokkuus, 
hiilijalanjälki sekä ympäristöehdot ja sosiaaliset 
toimet. Mittaristoon kuuluvat myös vaikutukset 
hyvän hallinnon periaatteiden näkökulmasta  yksi-
tyisen sektorin hankkeissa. Uuden arviointikehyk-
sen toimeenpanon pilottivaihe käynnistyy 2012.



Ohorongon sementtitehdas, Namibia
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oleellinen osa yleiseurooppalaista kuljetusverkkoa 
Itävallan Salzburgista Kreikan Thessalonikiin.

EIP:n ja kumppaneiden yhteistyötä 
tiivistetään

Kumppanuuspohjainen yhteistyö muiden tahojen 
kanssa on olennainen tunnuspiirre pankin toimin-
nassa etenkin EU:n ulkopuolisissa maissa. Pankki 
toimii yksityissektorin sekä julkisten viranomais-
ten ja valtioista riippumattomien järjestöjen luo-
tetuista kumppaneista muodostuvien yhteistyö-
verkostojen kanssa, mikä tuo arvokkaan panoksen 
EIP:n toimintaan. Uusien valtuuksien nojalla EU:n  
lahjarahoitus sovitetaan kasvavassa määrin yh-
teen EIP:n lainojen kanssa, sillä yhdessä toimien 
saadaan aikaan parempi tulos kehittyvien maiden 
hankkeissa kuin ilman rahoitusvarojen koordinoin-
tia. Pankin edustustot tullaan keskittämään Euroo-
pan unionin ulkomaanedustustojen kanssa saman 
katon alle. Yhteisen toimipaikan etuna on se, että 
yhteistyötä EIP:n, Euroopan ulkosuhdehallinnon ja 
Euroopan komission välillä voidaan tehostaa ja sa-
malla myös jakaa toimintakustannukset.

EIP:n ja EU-maiden edustajista muodostuva Euroo-
pan komission asiantuntijaryhmä alkoi 2011 selvittää  
mahdollisuuksia perustaa erityinen ulkoista yhteistyö-  
ja kehityspolitiikkaa koskeva EU:n mekanismi (ns. EU  
Platform for External Cooperation and Development). 
Yleisenä tavoitteena on EU:n ulkoisen yhteistyön  
vaikutusten lisääminen EU:n avustuksina annettavaa 
rahoitusta ja lainoja yhdistäviä rahoitusmekanismeja  
optimoimalla. Näin voitaisiin kasvattaa käytettävissä 
olevien rajallisten rahoitusvarojen osuutta unionin ulko-  
ja kehityspolitiikan prioriteettien tukemisessa EU:n 
kumppanuusmaiden kannalta hyödyllisellä tavalla.

EIP, EBRD ja Euroopan komissio sopivat samana 
vuonna uudesta EU:n ulkopuolista yhteistyötä kos-
kevasta yhteisymmärryspöytäkirjasta. Pöytäkirjal-
la pyritään parantamaan laitosten toimenpiteiden 
täydentävyyttä sekä lisäämään toimintaa ja re-
surssien tehokasta käyttöä. Tämä koskee yhteisiä 
toiminta-alueita, etenkin liittymistä valmistelevia 
maita eli Länsi-Balkania ja Turkkia sekä itäistä naa-
puristoa ja Venäjää, Keski-Aasiaa ja Mongoliaa.

Edelleenkin vuonna 2011 EIP ja Maailmanpankki-
ryhmään kuuluva Kansainvälinen rahoitusyhtiö IFC 
sopivat laitosten välillä tehtävän yhteistyön lisäämi-
sestä kehittyvien markkinoiden yksityisen sektorin 
kehitysprojekteissa (muun muassa Afrikan, Karibi-
an ja Tyynenmeren maissa sekä Välimeren maissa). 
Näillä toimilla tehostetaan rahoituksen tulokselli-
suutta, kun lainaajayritysten hallinnollista taakkaa 
voidaan vähentää ja varojen hankkimiseksi tarvit-
tavat rahoitusasiakirjat täydentää entistä nopeam-
min. Yhteistyö- ja yhteistoiminta-aloihin lukeutuvat 
muun muassa rahoitusvaltuutusten täytäntöönpa-
no, arviointi- ja due diligence -selvitysprosessi, tar-
kastuskäynnit ja asiakkaiden pyyntöjen käsittely.

EIP toimii myös yhdessä muiden eurooppalaisten ra-
hoituslaitosten kanssa keskinäistä luottamusta kos-
kevan sopimuksen (ns. mutual reliance -aloitteen) 
pohjalta tukeakseen EU:n ulkopuolella toteutettavia 
hankkeita. Näiden sopimusten mukaisesti yksi toi-
mintaan osallistuvista laitoksista voi ottaa pääroolin 
hankkeen arvioinnissa, ja muut osarahoittajat voivat 
hyödyntää sen tuloksia. Näin hankkeen toteuttajien te-
kemät selvitykset jäävät tarpeettomiksi  ja päällekkäi-
nen valmistelutyö poistuu, mikä alentaa kustannuksia. 
EIP käynnisti keskinäistä luottamusta koskevan aloit-
teen Ranskan kehitysyhteistyöviraston (Agence Fran-
çaise de Développement) ja Saksan valtion omistaman 
Kreditanstalt für Wiederaufbau -luotottajan kanssa. 

Yhteensä  42 prosenttia  
vuonna 2011 allekirjoitettujen 

lainojen kokonaismäärästä 
rahoitettiin yhteisesti  

muiden kansainvälisten  
rahoituslaitosten kanssa.



Vastuullinen laitos

EIP pyrkii toimimaan  yritysten toimintaa ohjaavien 
kansainvälisten parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Se 
on vahvasti sitoutunut 

  integroimaan sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät 
näkökohdat yhä tiiviimmäksi osaksi kaikkea 
toimintaansa

  varmistamaan asianmukaisen hallinnon, 
avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden vaatimusten 
noudattamisen niin omalta osaltaan kuin 
yhteistyökumppaneiden toiminnassa

  tarkistamaan, että pankin luotonanto vastaa EU:n 
politiikkatavoitteita ja tekemään arvioinnit hankkeista 
investointien kestävyyden varmistamiseksi 

   edistämään vain eettisiä ja kestäviä investointeja 

  kehittämään molemminpuolisesti hyödyttäviä 
suhteita EIP:n ja isäntäyhteisöjen välille

  minimoimaan oman ympäristöjalanjälkensä.
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E IP:n jokaisella työntekijällä on vastuu laitok-
sen vastuullisuudesta käytännön työssä ja 
toiminnassa. Pankin johto määrittelee yritys-

vastuustrategian, ja se on sisällytetty erottamatto-
maksi osaksi EIP:n jokapäiväistä toimintaa. Vastuul-
liset työskentelytavat muodostavat myös perustan 
Eurooppa 2020 -strategialle, jonka visiona on äly-
käs, kestävä ja osallistava kasvu. EIP huolehtii siitä, 
että sen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintoasian-
tuntijat käsittelevät kaikki investointilainat sen var-
mistamiseksi, että ne täyttävät pankin rahoituk-
seen sovellettavat normaalit vaatimukset. 

EIP:n näkemyksen mukaan avoimuus ja tietojen jul-
kistaminen, jossa kuitenkin huomioidaan pankin 
luottamukselliset suhteet sen liikekumppaneihin, 
ovat ratkaisevassa asemassa sidosryhmien kanssa 
käytävässä asiallisessa keskustelussa.

Yritysvastuuraportointi

EIP noudattaa parhaiden toimintatapojen vaati-
muksia luovuttaessaan tietoja ja raportoidessaan 
yritysvastuuseen liittyvistä asioista. Se käyttää tu-
kenaan Global Reporting Initiativen laatimaa ra-
portointiohjeistusta  antaessaan tietoja laitoksen 
ympäristövaikutuksista, sosiaalisesta suoritusky-
vystä sekä johtamis- ja hallintokäytännöistä. 

Vastuullinen laitos

Korruption vastainen toiminta ja avoimuuden li-
sääminen ovat erityisen olennaista öljy-, kaasu- ja 
malmivaroiltaan rikkaissa unionin ulkopuolisissa 
maissa. Kaivannaisteollisuuden avoimuutta aja-
va EITI-hanke (Extractive Industries Transparency 
Initiative) käynnistettiin rohkaisemaan ja avusta-
maan luonnonvaroiltaan rikkaita maita ottamaan 
käyttöön menettelyjä, joilla varmistetaan maksu-
suorituksia ja saatuja tuloja koskevien todennet-
tujen tietojen julkaiseminen. EIP on sitoutunut 
tukemaan EITIn toimintaa tekemällä yhteistyötä 
EIP-rahoitusta saavien hankkeiden tukijoiden kans-
sa maksusuoritusten raportoinnin avoimuuden ja 
johdonmukaisuuden lisäämiseksi hanketasolla. 

Vuoropuhelu kansalaisyhteiskunnan ja 
EIP:n hallintoneuvoston välillä

Pankki järjesti lokakuussa 2011 historiansa ensim-
mäisen seminaarin samanaikaisesti sekä kansalais-
järjestöille että EIP:n hallintoneuvostolle. Tapah-
tuma kokosi Luxemburgiin noin 65 osallistujaa 
yhteensä 52 eri organisaatiosta sekä 13 panelistia. 
Keskeisiä asioita olivat ilmastotoimet, pk-yritysten 
rahoitus ja kehittyvien maiden toimenpiteet. Kan-
salaisjärjestöjen edustajat ilmaisivat tyytyväisyy-
tensä EIP:n toimiin uusiutuvan energian alalla, mut-
ta kehottivat pankkia tekemään vieläkin enemmän  
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kannustaakseen EU-maita ottamaan uusia askelei-
ta vihreän ja kestävän talouden tiellä.  

EIP:n lainat kanavoidaan pk-yrityksille välittäjä-
pankkien kautta. Pk-yritysten suhteen keskustelu 
keskittyi lähinnä siihen, miten raha saadaan nykyis-
tä nopeammin suunnattua oikeille toimialoille ja 
oikeiden laina-asiakkaiden käyttöön. 

Pankki on erityisen tärkeä kehitysyhteistyön kump-
pani, vaikka vain noin 10 prosenttia sen rahoituk-
sesta kohdistuu EU:n ulkopuolella toteutettaviin toi-
miin. Kansalaisyhteiskunnan edustajat tähdensivät, 
että pankin toimintatapaa pitäisi mukauttaa maa-
kohtaisesti ja alueelliset erityisyydet huomioon ot-
taen. Rahoituksessa tulee asianmukaisesti tasapai-
nottaa julkisen ja yksityisen sektorin lainoittaminen 
sekä keskittyä toiminnassa enemmän paikallisen vä-
estön tarpeisiin ja elinolosuhteiden parantamiseen.

Riippumaton jälkiarviointi

Rahoitettavien hankkeiden arviointi -yksikkö on 
yksi pankin hallinnon tarkastus -toiminnon suojissa 
toimivista neljästä jaostosta, jotka ovat muista toi-
minnoista irrallisia ja näistä riippumattomia. Kolme 
muuta jaostoa ovat sisäinen tarkastus, väärinkäy-
tösten tutkinta ja valitukset. 

Arviointiyksikkö tekee aihepiiri-, toimiala- sekä maa- 
ja aluekohtaisia jälkiarviointeja EIP-rahoitteisista 

hankkeista niiden valmistumisen jälkeen. Se vahvis-
taa pankin vastuuvelvollisuutta ja kannustaa hyödyn-
tämään saatuja kokemuksia tulevassa toiminnassa. 

Yksiköltä valmistui kaksi arviointikertomusta 2011. 
Toinen koski JEREMIE-hanketta, joka on erikoistu-
nut mikro- ja pienyritysten sekä keskisuurten yri-
tysten tukemiseen, ja toinen taloudellista ja sosi-
aalista yhteenkuuluvuutta edistävää luotonantoa 
Ranskalle, Portugalille ja Britannialle. Raportteihin 
voi tutustua EIP:n verkkosivuilla. 

Tehokas kantelumenettely 

EIP:n valitusjärjestelmä tarjoaa yleisön käyttöön mo-
nipuolisen keinon riidanratkaisuun, kun valituksen 
tekijänä on kansalainen, jota EIP:n päätös koskee. Va-
litusjärjestelmä on kaikkien kansalaisten käytettävis-
sä. Jos sovitteluratkaisuun ei päästä, kohdeosapuoli 
voi kannella EIP:n toiminnasta ylemmälle tasolle Eu-
roopan oikeusasiamielle. Tässä suhteessa EIP:n kante-
lumenettely on ainoa laatuaan kansainvälisten rahoi-
tuslaitosten keskuudessa.

Valitukset-jaosto vastaanotti vuonna 2011 yhteen-
sä 54 valitusta, joista 46 voitiin ottaa tutkittavaksi. 
Useimmat valitukset liittyivät rahoitettavien hank-
keiden ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksiin (18) ja 
rahoitettavien hankkeiden hankinta-asioihin (14).  
Euroopan oikeusasiamies teki päätöksen kolmesta 
pankkia vastaan tehdystä kantelusta. Hän katsoi, 

Ko ko n a i s-
p ä ä s t ö t  t o n -
n i a  CO2 2011

To n n i a  CO2 
t yö n te k i j ä ä 

ko h t i  2011

To n n i a  CO2 
t yö n te k i j ä ä 

ko h t i  2010

To n n i a  CO2 
t yö n te k i j ä ä 
ko h t i  20 0 9

E n e r g i a p e r ä i s e t 
p ä ä s t ö t 

824 0, 38 0,41 0, 52

L i i k k u m i s e s-
t a  a i h e u t u n e e t 
p ä ä s t ö t 

18 74 4 8, 62 8, 67 8,13

Jä te -1, 6 - 0, 0 0 07 - 0, 0 02 0, 0 0 01

Pa p e r i n k u lu t u s 114, 8 0, 053 0,1 0, 0 6

Y HTEENSÄ 19 6 82 9,05 9,14 8, 69
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että hallinnollista epäkohtaa ei tullut esille eikä löy-
tänyt tässä asiassa huomautettavaa.  

Oma ympäristöjalanjälki 
mahdollisimman pieneksi

EIP on arvioinut sisäisten toimiensa aiheuttamaa 
hiilijalanjälkeä vuodesta 2007 lähtien, joka on EIP-
ryhmässä vertailutaso ja tarkastelun lähtökohta. 
Alkuperäisenä tavoitteena oli pienentää hiilijalan-
jälkeä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Ase-
tettu tavoite saavutettiin ja jopa ylitettiin vuonna 
2011, jolloin ylitys oli 4 prosenttia. 

EIP:n sisäisen toiminnan hiilidioksidipäästö-
jen pienentyminen henkeä kohti laskettuna jat-
kui edelleen, vaikka liiketoiminta kasvoi vuosina  
2008–2011.  Toimistotilojen entistä tehokkaammal-
la ja järkevämmällä käytöllä ja toimistorakennusten 
organisaation parantuneella hallinnalla on voitu 
vähentää energiankulutuksesta johtuvia päästöjä.  

Liikkumisesta – pääasiassa lentomatkustamisesta – 
aiheutuneet päästöt ovat laskussa kasvettuaan voi-
makkaasti pankin reagoidessa finanssikriisiin kas-
vattamalla luotonantoa vuosina 2010 ja 2011. 

EIP tukee jätteen hyödyntämistä. Paikallisviran-
omaiset jalostavat 75 prosenttia pankin tuottamas-
ta talousjätteestä energiaksi polttamalla, kompos-
toimalla ja tuottamalla biokaasua, millä voidaan 

Hallintoneuvoston ja kansalaisjärjestöjen 
kokouksessa sanottua:

 “Jos ilmastouhka on systeeminen uhka, myös ilmaston-
muutoksen vastatoimien on oltava systeemisiä. Meidän 
kaikkien on toimittava yhdessä, pankki mukaan lukien.”

 “EIP ei voi tehdä kaikkea, mutta se voi tehdä kaikki 
voitavansa .”

 “Ihmisten pitäisi olla keskeisellä sijalla jokaisessa 
hankkeessa.”

vähentää uusiutumattomien energiaraaka-ainei-
den käyttöä. Paikallisviranomaisten antamien tie-
tojen mukaan pankin tuottaman talousjätteen 
hyödyntäminen vaikuttaa myönteisellä tavalla hiili-
dioksidin kokonaispäästöihin.
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 EIP-instituutti
EIP:n yritysvastuuseen liittyvään vaikutta-
mistoimintaan saadaan uutta puhtia vasta-
perustetusta EIP-instituutista. Tammikuun 2012 
alussa toimintansa aloittanut EIP-instituutti 
vaikuttaa  katalysaattorina pankin koulutus-, taide- 
ja yhteiskunnalliselle toiminnalle. EIP-ryhmän 
yhteyteen perustetun instituutin toimintaa pitää 
yllä pieni henkilöstöryhmä, joka toimii suoraan 
instituutin päivittäisestä johtamisesta vastaavan 
dekaanin alaisuudessa. Instituutin johtokunnan 
puheenjohtaja on EIP:n pääjohtaja.

EIP-instituutin varsinaisena tehtävänä on EU-
tavoitteiden edistäminen tukemalla ”Eurooppalaisia 
aloitteita yhteisvastuullisuuden puolesta”. Instituutin 
ajatuksena on toimia yhteistyökumppaniensa 
ja Instituutin ystävät -verkoston avustuksella 
katalysaattorina yhteiskunnalliselle, kulttuuri-, 
sivistys- ja koulutus- sekä tutkimustoiminnalle, 
joilla pyritään edistämään Euroopan unionin 
jäsenmaiden taloudellista ja yhteiskunnallista 
kehitystä. Sen profiili rakentuu kolmen pilarin 
varaan. Ne ovat tietämyksen alueita koskevat 
ohjelmat sekä yhteiskunnallisia ja taidetoiminnan 
alueita koskevat ohjelmat.





E IP on ollut jo yli 50 vuoden ajan vakaa ja terve 
rahoituskumppani, joka tukee EU:n tavoitteita. 
EIP maksimoi toiminnallaan muuta kuin tuotto-

jaan ja voittojaan, joten se lainaa markkinoilta nosta-
mansa rahoitusvarat hankkeen toteuttajille korolla, 
joka on lähellä sen omia lainakustannuksia. Pankki 
on markkinoiden johtava ylikansallinen lainanotta-
ja, ja se hankki rahoitusta kansainvälisiltä pääoma-
markkinoilta 76 miljardia euroa vuonna 2011.

EIP on vastuullinen lainojen liikkeeseenlaskija ja muu-
toin myrskyisillä rahoitusmarkkinoilla vakauden lähde. 
EIP:n vakaa pääomapohja ja vahva tase, joiden taustal-
la vaikuttavat harkitseva lainoituspolitiikka ja hyvin hoi-
dettu riskienhallinta, ovat edistäneet osaltaan vakava-
raisuuden säilymistä erittäin vahvana vuonna 2011.

Vakavarainen rahoituskumppani

Tase vuoden 2011 lopussa oli 472 miljardia euroa. 
Järjestämättömien  lainojen määrä oli äärimmäisen 
alhainen. Prosentuaalisesti hoitamattomia lainoja 
oli, vain 0,09 prosenttia, eli käytännöllisesti katso-
en nollatasolla. Tilikauden ylijäämää kertyi 2,3 mil-
jardia euroa. Vahva tulos kuvastaa selvästi ennätyk-
sellistä lainanantoa vuosina 2009 ja 2010, kun taas 
hallintokustannukset pysyivät kohtuullisina. 

EIP on EU:n yleisbudjetista riippumaton elin. Pankin 
pääoma on 232 miljardia euroa, jonka pankin jäsenet 
ja osakkeenomistajat, toisin sanoen kaikki EU:n jäsen-
valtiot ovat merkinneet. Jäsenmaiden osuus pankin 
pääomasta määräytyy siten, että pääomaosuus vastaa 
jokaisen jäsenmaan taloudellista painoarvoa niiden 
liittyessä Euroopan unionin jäseniksi. EIP:n vakavarai-
suusaste – pankin oman pääoman määrä suhteessa 
sen saamisiin – oli 24,9 prosenttia katsausvuoden lo-
pussa. Kansainvälisen järjestelypankin BIS:n yhteydes-
sä toimiva Baselin pankkivalvontakomitea edellyttää 
pankeilta vähintään 8 prosentin vakavaraisuutta.

Markkinoiden johtava ylikansallinen 
lainaaja

EIP on omarahoitteinen organisaatio. Se hankkii olen-
naisen osan luotonantoonsa tarvitsemistaan rahoitus-
varoista kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta.  Kaikki 
kolme suurinta luottoluokitusyhtiötä pitivät EIP:n luot-
toluokituksen parhaassa kolmen A:n luokassa 2011. 
Parhaan mahdollisen luottoluokituksen taustatekijöi-
nä ovat EIP:n omistajien pysyvä tuki, vahva pääoma-
pohja, erinomainen lainasalkun laatu, konservatiivinen 
riskienhallinta sekä selkeä varainhankinnan strategia. 
Pankin vahva taloudellinen asema merkitsee, että sen 
on mahdollista saada markkinoilta erittäin edullista 
lainarahaa.  

Vuoden 2011 erittäin epävarmoissa markkinaolo-
suhteissa pankki keräsi lainarahaa kansainvälisiltä 
pääomamarkkinoilta yhteensä 76 miljardia euroa 
hinnalla ja keskimääräisillä maturiteeteilla, jotka 
olivat edulliset verrattuna vuoteen 2010. 

Lainanotto toteutettiin edelleenkin pääosin pan-
kin kolmessa päävaluutassa, eli euroina, Yhdysval-
tain dollareina (USD) ja Englannin puntina (GBP). 
Varainhankinta näissä valuutoissa oli yhteensä lä-
hes 88 prosenttia EIP:n liikkeeseenlaskuista 2011. 
Euron osuus oli 35 miljardia euroa, ja sen osuus va-
rainhankinnasta oli suurin. Seuraavina tulivat Yh-
dysvaltain dollari (USD 33mrd, euroina 24 mrd.) ja 
Englannin punta (GBP 6,8 mrd., euroina 7,9 mrd.). 
Muun valuutan määräinen ottolainaus oli 9 miljar-
dia euroa ja 12 prosenttia koko vuoden varainhan-
kinnasta. Suurimmat lainavolyymit päävaluuttoihin 
kuulumattomissa valuutoissa toteutuivat Australi-
an dollareissa ja seuraavina tulivat Norjan kruunu 
ja Ruotsin kruunu. 

Oma pääoma ja ottolainaus
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EIP:n hallintorakenne

EIP:n sääntömääräiset hallintoelimet

EIP:n valtuuston muodostavat kunkin 27 jäsen-
valtion nimeämät ministerit, tavallisesti valtion - 
varaministerit. 

Valtuusto vahvistaa luotonantopolitiikan yleiset 
suuntaviivat, vuosittaisen tilinpäätöksen sekä päät-
tää unionin ulkopuolelle suuntautuvista rahoitustoi-
mista ja pääoman korottamisesta. Se myös nimittää 
hallintoneuvoston, hallituksen ja tarkastuskomitean 
jäsenet. Valtuusto kokoontuu kerran vuodessa.

Valtuusto nimitti 2011 Werner Hoyerin EIP:n uudek-
si pääjohtajaksi tammikuun 1. päivästä 2012 lukien. 
Werner Hoyer on EIP:n seitsemäs pääjohtaja pan-
kin perustamisesta 1958 lukien. Hoyer seuraa viras-
sa Philippe Maystadtia, joka oli EIP:n pääjohtaja ja 
hallintoneuvoston puheenjohtaja yhtämittaisesti 
kaksi peräkkäistä toimikautta vuodesta 2000 vuo-
teen 2011. Werner Hoyer oli aiemmin Saksan apu-
laisulkoministeri ja Eurooppa-ministeri sekä Saksan 
liittopäivien eli parlamentin jäsen.

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

Pankin moitteetonta hallintoa koskevan valvonnan 
ohella se vastaa siitä, että pankkia johdetaan pe-
russopimusten ja perussäännön määräysten sekä 
valtuuston vahvistamien yleisten suuntaviivojen 
mukaisesti. Hallintoneuvoston jäsenet nimitetään 
viiden vuoden toimikaudeksi, joka on uudistettavis-
sa. Hallintoneuvoston jäsenet vastaavat työstään yk-
sinomaan pankille.

Hallintoneuvosto koostuu 28 jäsenestä, joista ku-
kin jäsenvaltio nimeää yhden jäsenen ja Euroopan 

komissio yhden jäsenen. Varajäsenten lukumäärä 
on 18; usealla valtiolla on siten tehtävässä yksi yh-
teinen edustaja. Hallintoneuvostossa edustettua 
asiantuntemusta on haluttu laajentaa tietyillä alu-
eilla, ja hallintoneuvosto voi valita jäsenistöönsä 
enintään kuusi asiantuntijaa, joista kolme jäseniksi 
ja kolme varajäseniksi. Heidän roolinsa on neuvoa-
antava, eikä heillä ole äänivaltaa hallintoneuvoston 
kokouksissa. Jollei perussäännössä toisin määrätä, 
päätökset tehdään vähintään yhden kolmasosan 
enemmistöllä äänioikeutetuista jäsenistä, jon-
ka on lisäksi edustettava vähintään 50 prosenttia  
merkitystä pääomasta. Hallintoneuvosto kokoon-
tuu kymmenen kertaa vuodessa.
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EIP kiittää seuraavia hanketoteuttajia ja toimittajia tähän julkaisuun saamastaan kuvamateriaalista.

Belwindin merituulipuisto, Belgia; TGV-suurnopeusjuna, Ranska © RFF/ CAPA/ Laurent Rothan (TOMA); ENBW:n Baltic I-tuuli-
puisto, Saksa; Solnan uusi Karoliininen yliopistosairaala, Ruotsi; Porton metro, Portugali, EIP:n valokuvauskilpailun satoa; Stora 
Enson paperitehdas © Stora Enso; Need a Skip, West Bromwich, Britannia; Kiviveistämö Noor East Co., Egypti; Greenmeadow-
myymälät, Britannia; LANXESS AG, Saksa; Danisco TKI, Tanska © DANISCO A/S; Bl Aino -kirjansidonta © Geraldine Bruneels; 
Spectrum Dynamics -kuvantamisteknologia, Israel; Trelleborgin huipputekniikkaa, Ruotsi; TAV-suurnopeusjuna, Italia © Ferrovie 
dello Stato Italiane S.p.A.; Apollo-silta, Slovakia; Rotterdamin satama, Alankomaat; Energiayritys ENEL, Italia © ENEL; Gemasolar, 
Espanja; Skegnessin merituulipuisto, Britannia, EIP:n valokuvauskilpailun satoa; Castilla y Leónen ympäristöä, Espanja; Metsitys-
tä ja eroosion vastaisia toimia, Turkki; Länsimetro, Suomi © Lanismetro; Hampurin kansainvälinen rakennusnäyttely IBA, Saksa; 
Moma Titanium, Mosambik; Ohorongon sementtitehdas, Namibia © Ohorongo

EIP:n grafiikkapaja

Painopaikka: Painotalo Jouve. Paperi: Magno Satin. Käytetyt painovärit ovat kasviöljypohjaisia. Painettu (Forest 
Stewardship Council) FSC-sertifioidulle paperille, joka sisältää sataprosenttisesti ensiökuitua (josta vähintään 50 prosent-
tia hyvinhoidetuista metsistä).

Hallitus on pankin kollegiaalinen, vakinainen toi-
meenpaneva elin. Hallituksessa on yhdeksän jäsen-
tä. He toimivat pääjohtajan alaisuudessa ja hallin-
toneuvoston valvonnassa. 

Hallitus vastaa EIP:n juoksevien asioiden hoitami-
sesta, tekee hallintoneuvostolle päätösesityksiä ja 
varmistaa päätösten toimeenpanon. Hallituksen 
jäsenet nimitetään kuuden vuoden toimikaudek-
si, joka on uudistettavissa. Hallituksen jäsenet vas-
taavat työstään yksinomaan pankille. Hallitus ko-
koontuu viikoittain pääjohtajan johdolla. Pankin 
perussäännön mukaan pääjohtaja on myös hallin-
toneuvoston puheenjohtaja. Neljällä isoimmalla 
osakkaalla – Italialla, Ranskalla, Saksalla ja Yhdis-
tyneellä kuningaskunnalla – on EIP:n hallituksessa 
pysyvä hallituspaikka. 

Tarkastuskomitea on itsenäisessä asemassa, muis-
ta toiminnoista irrallinen ja näistä riippumaton elin. 
Tarkastuskomitea on toimistaan suoraan vastuussa 
valtuustolle. Se vastaa pankin tilien tarkastuksesta 
ja tarkastaa, että pankin toiminta noudattaa par-
haita käytäntöjä. Tarkastuskomitea koostuu kuu-
desta jäsenestä, jotka valtuusto nimittää kuusi pe-
räkkäistä tilivuotta kestäväksi toimikaudeksi, eikä 
nimitys toiselle kaudelle ole mahdollista. 

Tarkastuskomitea tarkastaa pankin toiminnan ja 
kirjanpidon asianmukaisuuden. Tarkastuskomitea 
antaa lausunnon tilinpäätöksestä, kun se esitetään 
hallintoneuvoston hyväksyttäväksi. Tarkastuskomi-
tean kertomukset edellisen vuoden toiminnasta 
lähetetään valtuustolle yhdessä hallintoneuvoston 
vuosikertomuksen kanssa. 
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