
2011www.eib.org

© EIB – 03/2012 – QH-AO-12-001-SK-C – ISSN 1831-3957 – DOI 10.2867/74039 – EIB GraphicTeam

Európska investičná 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

Banka EÚ

S p r á v a  o  č i n n o s t i  z a  r o k  2 011

Sp
rá

va
 o

 č
in

n
os

ti
 z

a 
ro

k 
20

11

Správa o činnosti

Európsky investičný 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





12011 Správa o činnosti

Belwind s 55 turbínami v Severnom mori je 
najväčší energetický projekt v Belgicku. EIB je 

hlavný financovateľ veternej energie, na ktorú 
v roku 2011 poskytla pôžičky vo výške  

1,7 mld. EUR. Opatrenia na ochranu klímy 
predstavujú jednu tretinu celkového objemu 

úverov z EIB.
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Hlavné výsledky v roku 2011

Pôžičky na opatrenia proti zmene klímy predstavovali 18 mld. EUR,  
čo je takmer tretina z celkového objemu úverov banky.

EIB financovala inštaláciu veterných a solárnych elektrární s výkonom viac ako 4 000 megawattov,  
ktoré budú vyrábať a dodávať ekologickú energiu do viac ako 2 miliónov domácností.

EIB požičala takmer 11 mld. EUR na dopravné siete prepájajúce Európu.

Vysokorýchlostný vlak TGV, Francúzsko

Veterná elektráreň EnBW Baltic 1, Nemecko

Celkový objem úverov poskytnutých z EIB dosiahol výšku 61 mld. EUR.

EIB financovala 454 projektov v 70 krajinách.



Banka investovala približne 10 mld. EUR do 
vedomostnej ekonomiky.

Objem financií pre 
regióny Európskej 

únie, ktoré 
najviac postihla 

hospodárska a 
finančná kríza, 
dosiahol výšku  

20 mld. EUR.

Kohézne pôžičky  
z EIB získalo 

približne  
74 regiónov.

Financie od skupiny EIB získalo  
120 000 malých a stredných podnikov.

Celkový objem financií poskytnutých skupinou 
EIB pre malé a stredne veľké podniky a 

podniky so strednou kapitalizáciou v EÚ 
predstavoval 13 mld. EUR.

Nová nemocnica Karolinska Solna, Švédsko
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malým a stredným podnikom, veľkým spoločnos
tiam, predkladateľom infraštruktúrnych projektov 
a verejným orgánom za výhodných podmienok a 
s dlhou dobou splatnosti (najväčší objem úverov 
na tento účel spomedzi všetkých viacstranných fi
nančných inštitúcií). EIB financovala najmodernej
šie inovačné projekty, ktoré majú posunúť hranicu 
vedomostí, pomáhala budovať výskumné zaria
denia a školy, veterné elektrárne, mosty a tunely, 
vysokorýchlostné železnice a diaľnice. 

Zložité ekonomické prostredie a rozpočtové ob
medzenia v celej EÚ si vyžadovali, aby sme prišli 
s inovačnými mechanizmami, ktoré by umožni
li dosiahnuť viac za menej. Druhý pilier činnosti 
banky – kombinácie, v ktorých sa spájajú finan
cie z EÚ a prostriedky z rozpočtu členských štátov 
so zdrojmi EIB prostredníctvom rozdelenia rizika 
a garančných mechanizmov – umožnil EIB gene
rovať viac kapitálu na podporu inovácií, rastu a 
zamestnanosti. 

N a rozdiel od prognóz v Európe nedošlo  
k stabilnému hospodárskemu oživeniu  
v období 12 mesiacov, ktorých sa týka táto 

správa, čiže EIB musela pracovať už štvrtý rok po 
sebe v mimoriadne náročných podmienkach. I na
priek tejto zložitej situácii je banka naďalej dobre 
kapitalizovaná a udržiava si zdravé úverové port
fólio. Najdôležitejšie je, že si vďaka obozretným 
politikám a vynikajúcej povesti udržala najvyššiu 
bonitu, ktorá umožňuje premietnuť trvalú dôveru 
investorov do nízkych nákladov financovania, čo 
je hlavná výhoda prechádzajúca na klientov.

V roku 2011 sledovala EIB tri hlavné priority, a to 
prispievať k stratégii Európa 2020, pomáhať EÚ 
zostať v popredí v otázke klímy a podporovať cie
le vonkajšej politiky Únie. 

V úveroch – ktoré predstavujú prvý pilier jej čin
nosti – poskytla EIB historicky najvyšší príspevok 
do reálnej ekonomiky, keďže vyplatila 60 mld. EUR 

Príhovor 
prezidenta
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Príhovor 
prezidenta

Tretí pilier činnosti EIB je poradenstvo. Odborná 
pomoc pri príprave a realizácii projektov a pora
denstvo pre miestne orgány na tému lepšieho 
využívania verejných zdrojov je dôležitý nástroj, 
pomocou ktorého vedomosti a odbornosť za
mestnancov EIB prispeli k úsiliu o oživenie.

Financie si, pochopiteľne, musíme zabezpečiť, 
aby sme mohli poskytovať pôžičky, kombinácie 
a poradenstvo. EIB – najväčší nadnárodný dlžník 
na svete – získala na kapitálových trhoch sumu  
76 mld. EUR. Takmer polovica tejto sumy pochá
dza od mimoeurópskych investorov, čo poukazu
je na trvalú dôveru k EÚ vo všeobecnosti a kon
krétne voči EIB. 

Výborné výsledky publikované v roku 2011, a to 
najmä z operácií v rámci EÚ, potvrdzujú, že ban
ka je kľúčový nástroj pre európskych tvorcov po
litík, čo sa týka ich úsilia o oživenie. Všetky priorit
né ciele boli splnené alebo prekročené aj napriek 

ťažkému prevádzkovému prostrediu. EIB stála za 
každým členským štátom EÚ a úzko spolupraco
vala s Európskou komisiou, Radou a Európskym 
parlamentom na podpore rastu v celej Únii pro
stredníctvom cielených investícií do rozhodujú
cich hnacích síl hospodárskej expanzie. Zabez
pečila ochranu dlhodobých investícií pre budúce 
generácie Európanov. 

Európska investičná banka neprestala plniť svoje ciele ani  
v zložitom roku 2011. Naše investície upevnili naše poslanie 

podporovať udržateľný rast, konkurencieschopnosť a tvorbu 
pracovných miest – od Atén až po Zaragozu pôsobíme v službách 

európskeho hospodárstva a ciele Únie pomáhame  
presadzovať aj mimo EÚ. 

Werner Hoyer
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E IB podpísala v roku 2011 zmluvy o fi
nancovaní v celkovom objeme 61 mld. 
EUR, čo znamená postupný návrat  

k úrovni úverov z obdobia spred roku 2008 
po uvoľnení výnimočných doplnkových pô
žičiek v rokoch 2008, 2009 a 2010.

Banka i naďalej podporuje prechod Európy 
k inteligentnejšej, ekologickejšej a udržateľ
nejšej ekonomike. Svoje finančné a odbor
né znalosti využila na zlepšenie financova
nia v oblastiach, ktoré potrebujú podporu, 
napríklad v slabších regiónoch a okrajových 
krajinách, pričom dbala na to, aby význam
né investície pokračovali aj v mimoriadne 
ťažkom ekonomickom prostredí. Zároveň 
poskytovala cielenú podporu kľúčových 
faktorov rastu, ako sú malé a stredné pod
niky, inovácie, opatrenia na ochranu klímy a 
infraštruktúrne projekty.

S postupujúcou krízou štátnych dlhov po
skytovala EIB osobitnú podporu krajinám 
a regiónom, ktoré majú obmedzený prí
stup na kapitálové trhy, a to formou využitia 
existujúcich zdrojov, ako napríklad štruktu
rálnych fondov EÚ, aby sa zabezpečilo na
predovanie kľúčových investícií.

V nadchádzajúcich rokoch sa stratégia EIB 
bude sústreďovať na rast a pracovné miesta, 
ekonomickú súdržnosť a opatrenia na ochra
nu klímy. Banka bude naďalej uprednostňovať 
projekty, ktoré maximalizujú dosah financova
nia z jej zdrojov na reálnu ekonomiku. Pomo
cou produktov na mieru dokáže reagovať na 
potreby konkrétnych odvetví a pomôcť čo naj
lepšie využiť existujúce zdroje. EIB bude hlbšie 
rozvíjať spoločné opatrenia s Európskou komi
siou a naďalej uplatňovať svoju odbornosť a 
zdroje na podporu politických cieľov EÚ.

Zvyšovanie
potenciálu rastu a 
zamestnanosti v Európe

Aj v roku 2011 EIB naďalej pôsobila 
ako seriózny, spoľahlivý partner pre 

predkladateľov projektov a 
partnerské organizácie, 

zameriavajúci sa na projekty  
s najväčším vplyvom na potenciál 

rastu a zamestnanosti v Európe.



Zmluvami o financovaní  
v celkovom objeme 61 mld. 

EUR umožňujeme prechod 
Európy k inteligentnejšej, 

ekologickejšej a udržateľnejšej 
ekonomike.
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S labšie krajiny EÚ zasiahla hospodárska kríza 
obzvlášť silno, čo viedlo k zvyšovaniu rozdie
lov, no odlišnú situáciu v jednotlivých člen

ských štátoch banka zohľadňuje. Pôžičky pre slab
šie regióny pomáhajú vystužiť štruktúru Únie a 
podporujú vyváženejší rozvoj. 

Objem podpísaných pôžičiek na podporu takzva
ných konvergenčných regiónov dosiahol v roku 
2011 objem 20 mld. EUR, čo je viac ako tretina  
z celkových úverov, ktoré EIB poskytla v rámci EÚ. 
Dôraz sa tu kladie predovšetkým na financovanie 
základnej infraštruktúry potrebnej na prilákanie  

EIB v roku 2011 poskytla viac 
ako 20 mld. EUR na podporu 

projektov, ktoré budú stimulovať 
rast v ekonomicky menej 

rozvinutých regiónoch EÚ. 
Banka zároveň pomáha 

maximalizovať využívanie 
verejných finančných 

prostriedkov na preklenutie 
nedostatkov v čase  

úsporných opatrení.

Podpora 
regionálneho rozvoja v Európe
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Zvyšovanie
potenciálu rastu a zamestnanosti v Európe

podnikateľských subjektov, teda na vytvorenie 
pracovných príležitostí, na poskytnutie pomoci 
pre inovačné firmy a MSP, na rozvoj služieb infor
mačnej spoločnosti, zlepšovanie mestského život
ného prostredia a urýchlenie integrácie okrajo
vých regiónov budovaním transeurópskych sietí. 
EIB podporuje investície a iniciatívy na pomoc re
giónom, ktoré najviac postihol ekonomický útlm, 
aby sa znova vrátili na cestu udržateľného rastu. 

Banka prispôsobuje svoje aktivity meniacemu 
sa hospodárskemu prostrediu, a to najmä v čase, 
keď kríza štátneho dlhu a neistoty na trhoch  

ovplyvňujú prostredie, v ktorom EIB v niektorých 
krajinách pôsobí. Štrukturálne fondy sa udeľujú 
len vtedy, ak miestne orgány dokážu vyčleniť naj
prv svoje vlastné peňažné prostriedky. Projekty 
si preto musia zabezpečiť určité financovanie na 
miestnej úrovni (zvyčajne polovicu hodnoty navr
hovaného projektu a väčšinou z verejnej správy). 
V čase úsporných opatrení sa ukázalo, že niektoré 
členské štáty majú ťažkosti s financovaním vlast
ného vkladu, čo ohrozuje realizáciu investícií, kto
ré by mohli zvýšiť potenciálny rast ich národného 
hospodárstva. 

Pôžičky na štrukturálne programy pomáhajú fi
nancovať časť príspevku zo štátneho rozpočtu 
na investície do celej škály prioritných projektov, 
ktoré sú podporované dotáciami zo štrukturál
nych fondov EÚ. Predbežné financovanie vkladov 
jednotlivých krajín zo zdrojov EIB má teda veľký 
význam pri stabilizácii investičných tokov, zabez
pečení rastu a zamestnanosti. Objem pôžičiek na 
štrukturálne programy dosiahol v roku 2011 sumu 
1,6 mld. EUR, čo umožnilo pokračovanie kľúčo
vých investícií v oblasti dopravy, zdravotníctva, 
informačných a komunikačných technológií, vo
dohospodárskej infraštruktúry a infraštruktúry 
spracovania odpadov, ako aj v oblasti rozvoja vi
dieka, energetickej efektívnosti a energii z obno
viteľných zdrojov v krajinách ako napríklad Portu
galsko, Maďarsko a Poľsko. 

Rámcové pôžičky EIB v súhrnnom objeme približ
ne 2,8 mld. EUR pomohli podporiť významné in
vestície v deviatich konvergenčných krajinách na
prieč EÚ. 
 

Cielená pomoc pre menej rozvinuté 
regióny

EIB poskytuje aj technickú pomoc pre novšie člen
ské štáty, ktorým pomáha začať využívať štruktu
rálne fondy a Kohézny fond. V tomto procese vy
užíva osobitné iniciatívy vytvorené v spolupráci  
s Európskou komisiou.

Ako príklad možno uviesť iniciatívu JASPERS – Spo
ločná pomoc na podporu projektov v európskych  

Kohézne pôžičky z EIB 
čerpalo približne  

74 regiónov.
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regiónoch. Spravuje ju EIB a spolufinancuje Eu
rópska komisia, Európska banka pre obnovu a 
rozvoj a nemecká podporná banka Kreditanstalt 
für Wiederaufbau. Iniciatíva poskytuje odbornú 
pomoc pre krajiny prijímajúce štrukturálne fondy 
EÚ, ktorým pomáha v príprave dobrých návrhov 
infraštruktúry. Od založenia iniciatívy JASPERS 
v roku 2006 sa schválilo celkovo 172 projektov  
v 13 krajinách, čo predstavuje investície v hodno
te 63,7 mld. EUR – z toho takmer 13 mld. EUR sa 
schválilo len v roku 2011. V roku 2011 sa z inicia
tívy JASPERS poskytla pomoc aj v Chorvátsku ešte 
pred jeho vstupom do EÚ.

Podpora cezhraničnej regionálnej 
spolupráce

Niektoré regióny v Európe úzko spolupracujú  
v otázkach spoločného záujmu a štrukturálne fondy 
EÚ takúto formu územnej spolupráce podporujú. 

Podobne aj EIB podporuje regionálne iniciatívy, 
ktoré spájajú členské štáty EÚ a partnerské kraji
ny. V oblasti Baltského mora EIB podporuje pro
jekty, ktoré zlepšujú celkovú udržateľnosť tohto 
regiónu, siahajúceho od Estónska, Lotyšska, Litvy, 
Švédska, Dánska, Fínska, Nemecka (Hamburg, 
Meklenbursko – Predné Pomoransko a Šlezvicko – 
Holštajnsko) až po Poľsko a Rusko. Dôraz sa kladie 
na environmentálnu udržateľnosť oblasti, jej kon
kurencieschopnosť a prístupnosť, ako aj na pre
venciu rizík. V roku 2011 banka podporila oblasť 
Baltského mora pôžičkami na približne 62 projek
tov v celkovej výške 8 mld. EUR.

Po vzore stratégie pre Pobaltie sa v roku 2011 za
čala uplatňovať aj stratégia pre podunajskú ob
lasť. Aj tu v rámci spoločných cieľov zabezpeču
je osobitné investície týkajúce sa viacerých krajín 
a regiónov, počínajúc Nemeckom (Bádensko – 
Württembersko a Bavorsko), Rakúskom, Maďar
skom, Českou republikou, Slovenskou republikou, 
Slovinskom, Bulharskom a Rumunskom až po Srb
sko, Bosnu a Hercegovinu, Čiernu Horu, Moldav
sko a Ukrajinu. V roku 2011 banka podporila 89 
projektov v podunajskej oblasti pôžičkami v cel
kovej výške 10 mld. EUR.

Financie poskytnuté pre 
konvergenčné regióny 

Európskej únie, ktoré najviac 
postihla hospodárska a 

finančná kríza, dosiahli výšku 
20 mld. EUR.
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Zvyšovanie
potenciálu rastu a zamestnanosti v Európe

1 – Metro v Porte, Portugalsko

2 – Papierne Stora Enso, Švédsko

  JASPERS – Spoločná pomoc na podporu projektov  
v európskych regiónoch 
(EIB, Európska komisia, Európska banka pre obnovu a rozvoj a 
KfW Bankengruppe)

  JESSICA – Spoločná európska podpora udržateľných 
investícií v mestských oblastiach 
(EIB, Európska komisia a Rada Európskej rozvojovej banky)

   JEREMIE – Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až 
stredné podniky 
(EIF a Európska komisia)

   JASMINE – Spoločná akcia na podporu mikrofinančných 
inštitúcií v Európe 
(EIF a Európska komisia) 

1

2
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M alé a stredné podniky v súčasnej hospo
dárskej situácii stále čelia ťažkostiam pri 
zabezpečovaní finančných prostriedkov za 

prijateľných podmienok. S cieľom podporiť túto zá
sadnú zložku hospodárskej štruktúry EIB smeruje 
okolo 18 % svojej úverovej činnosti na MSP. 

Cielená podpora pre menšie podniky

EIB pomáha zlepšovať prístup MSP k financiám for
mou spolupráce s vybudovanou sieťou miestnych 
partnerských bánk. Banka v roku 2011 podpísala 
pôžičky pre MSP v objeme 9,6 mld. EUR, z čoho 8,8 
mld. EUR sa týkalo projektov v EÚ. Sprostredkova
teľov, s ktorými spolupracuje, žiada, aby poskytnu
té prostriedky zo zdrojov EIB požičali ďalej malým 
a stredným podnikom za výhodné sadzby, pričom 
sprostredkovateľ k požičiavanému objemu prispe
je rovnakou sumou z vlastných prostriedkov. Kaž
dé euro od EIB sa teda vo financiách poskytnutých 
malým a stredným podnikom zdvojnásobí. 

Skupina EIB (EIB a EIF) vytvára aj nové štruktúry 
umožňujúce poskytovať dodatočné finančné pro
striedky pre MSP v krajinách s mimoriadnym nedo
statkom likvidity, ako je Grécko, Portugalsko a kraji
ny západného Balkánu.

Veľmi malé podniky a malé a 
stredné podniky sú motorom 
hospodárskeho rastu a tvorby 

pracovných miest v Európe.  
V roku 2011 skupina EIB – EIB 

a EIF – podporila približne  
120 000 MSP a podnikov so 

strednou kapitalizáciou.

Financovanie 
malých a stredných podnikov
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Zvyšovanie
potenciálu rastu a zamestnanosti v Európe

Zameranie sa na podniky so strednou 
kapitalizáciou

EIB v snahe rozšíriť prístup k financiám v náročných 
hospodárskych podmienkach sprístupnila svoj mo
del sprostredkovanej pôžičky podnikom so stred
nou kapitalizáciou, t. j. spoločnosti, ktoré majú viac  
ako 250, ale menej ako 3 000 zamestnancov. Tento 
nový produkt pre spoločnosti so strednou kapitali
záciou je k dispozícii na počiatočné skúšobné obdo
bie v rokoch 2011 a 2012. Len v roku 2011 sa podpí
sali pôžičky pre podniky so strednou kapitalizáciou  
v objeme viac ako 800 mil. EUR. EIB nedávno rozšíri
la podporu aj pre podniky so strednou kapitalizáciou 
z kandidátskych a potenciálnych kandidátskych kra
jín. Nová pôžička v objeme 150 mil. EUR podpísaná 
v roku 2011 poskytuje napríklad vítanú podporu pre 
turecké podniky so strednou kapitalizáciou a MSP.

Podpora na mieru z Európskeho 
investičného fondu

Špecializovaným ramenom pre operácie financo
vania rizika MSP je Európsky investičný fond (EIF), 
ktorý spolu s EIB tvorí skupinu EIB. Podporuje malé 

Skupina EIB poskytla financie v objeme 13 mld. EUR pre MSP  
a podniky so strednou kapitalizáciou.

1 – Recyklačná spoločnosť Need a Skip, Spojené kráľovstvo

2 – Spracovanie mramoru Noor East, Egypt

1

2
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podniky prostredníctvom vlastného kapitálu (rizi
kového a rastového kapitálu) a záručných nástrojov 
sprostredkovaných širokou škálou finančných inštitú
cií. V porovnaní s rokom 2010 sa záručné a finančné 
záväzky v roku 2011 viac než zdvojnásobili, čo urých
lilo nové pôžičky pre MSP v objeme nad 7,5 mld. EUR. 

EIF ponúka vlastný kapitál s cieľom zlepšiť do
stupnosť rizikového kapitálu pre rýchlo rastúce a 
inovačné MSP, ale zároveň rieši aj požiadavky na 
dlhové nástroje, keďže veľa malých a stredných 
podnikov hľadá financie touto tradičnejšou cestou. 
Poskytuje záruky a lepšie úvery prostredníctvom 
sekuritizácie, čím sa zlepšujú úverové možnosti fi
nančných sprostredkovateľov. Používa buď vlastné 
zdroje alebo zdroje, ktoré sprístupnia mandatári, 
čiže EIB, Európska komisia alebo tretie strany.  

EIF poskytuje aj správu a poradenstvo pre fondy 
fondov s cieľom zvýšiť efektívnosť financovania zo 
strany EÚ pritiahnutím kapitálu od ďalších investorov 
pre regionálny rozvoj. V roku 2011 v tomto smere EIF 
rozvinul rad partnerstiev s verejnými a súkromnými 
subjektmi a fondmi fondov z jednotlivých krajín. 

Iniciatíva Spoločné európske zdroje pre veľmi malé 
až stredné podniky – skrátene JEREMIE – podporuje  
hospodársky rozvoj vo vybraných európskych re
giónoch, v ktorých MSP narážajú na mimoriadne  
ťažkosti v prístupe k financiám. Vnútroštátne a regio 
nálne orgány môžu namiesto ponúkania grantov vy
užiť iniciatívu JEREMIE a použiť prostriedky uvoľnené  
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo forme tr
hových finančných nástrojov, pričom môžu čerpať vý
hody plynúce z ich revolvingového charakteru. V roku  
2011 boli schválené dva nové regionálne fondy pre 
región Kalábria (Taliansko) a ProvenceAlpesCôte 
d'Azur (Francúzsko), čím sa počet holdingových fon
dov v správe EIF zvyšuje na 14 fondov v 11 európskych 
krajinách, v ktorých sa spravuje viac ako 1 mld. EUR.

Európsky nástroj mikrofinancovania Progress, kto
rý EIB financuje spoločne s Európskou komisiou a 
spravuje ho EIF, pomáha zlepšovať dostupnosť finan
covania pre skupiny i jednotlivcov, ktorí nemajú prí
stup k tradičnému bankovému systému. V roku 2011 
– prvom úplnom roku činnosti nástroja mikrofinan
covania Progress – sa podpísalo 17 transakcií so zá
väzkami v celkovej výške 67 mil. EUR, čím sa EIF stal 

1 2 3
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jedným z najvýznamnejších poskytovateľov mikrofi
nančnej podpory v rámci EÚ. 

EIF okrem toho poskytuje odbornú pomoc a finanč
nú podporu aj prostredníctvom iných programov 
a iniciatív mikrofinancovania. V rámci iniciatívy  
JASMINE dodáva financie z prostriedkov EIB pre 
nebankové mikrofinančné inštitúcie a poskytovate
ľov mikroúverov a zabezpečuje odbornú pomoc zo 
zdrojov Európskej komisie. V roku 2011 sa v rámci 
iniciatívy JASMINE vypracovalo napríklad 10 hod
notiacich správ a 15 posudkov a uskutočnilo sa 250 
školiacich dní pre 25 mikrofinančných inštitúcií.

Inovačné pôžičky pre inovačné MSP

Inovačné malé a stredné podniky sa pri svo
jom vzniku a v rannej fáze stretávajú s osobit
nými ťažkosťami pri získavaní úverov. V záujme 
ďalšieho zlepšenia dostupnosti dlhového financo
vania MSP v oblasti výskumu, vývoja a inovácií sa 
v roku 2011 objavila požiadavka, aby EIF spravoval  

Malé a stredné 
podniky predstavujú 

viac ako dve tretiny 
pracovných miest  

v súkromnom sektore 
v Európe. V roku 2011 

získalo podporu zo 
skupiny EIB celkovo 

120 000 MSP a 
podnikov so strednou 

kapitalizáciou.

špeciálny záručný produkt, ktorý bude súčasťou 
obnoveného finančného nástroja s rozde le ním  
rizika (RSFF), ktorý EIB vytvorila spoločne s Eu
rópskou komisiou (pozri ďalšiu kapitolu). Vy
chádza z úspechu 7 mld. EUR poskytnutých  
v pôžičkách na projekty – vrátane mnohých spoloč
ností s veľkou a strednou kapitalizáciou –, ktoré už 
od roku 2007 stimulujú výskum, vývoj a inovácie. 

Nový nástroj rozdelenia rizika (RSI) sa zameriava na 
vykrytie nedostatku financií a pomáha týmto dy
namickým a rýchlo rastúcim MSP začať vyvíjať čin
nosť a rozvíjať sa. Na prvej konferencii o inováciách 
v Bruseli bola v roku 2011 podpísaná zmena existu
júcej dohody o finančnom nástroji s rozdelením ri
zika (RSFF). Predpokladá sa, že do konca roka 2013 
sa pre MSP uvoľní približne 1 mld. EUR. EIF ponúka 
bankám záruku na časť nových úverov a lízingov pre 
inovačné malé a stredné podniky, čo im umožňuje 
požičiavať vyššie sumy a za výhodnejšie sadzby.

1 – Predajne Greenmeadow Stores, Spojené kráľovstvo

2 – Výskum Spezialchemie, Nemecko

3 – Výskum, vývoj a inovácie, Danisco, Dánsko

4 – Kníhviazačstvo Bl Aino

5 – Zobrazovacie technológie Spectrum Dynamics, Izrael
4 5
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I nvestície do výskumu, vývoja a inovácií – od pro
totypov a predvádzacích elektrární až po prvé ko
merčné využitie – a do vzdelávania a informač

nokomunikačných technológií (IKT) sú hlavnými 
hnacími silami inteligentného rastu, pretože posilňu
jú prechod k ekonomike založenej na vedomostiach 
a inováciách, ako sa predpokladá vo vlajkovej iniciatí
ve EÚ 2020. Len v roku 2011 investovala EIB približne 
10 mld. EUR do vedomostnej ekonomiky EÚ.

Investície do vedomostnej 
ekonomiky majú zásadný 
význam pre produktivitu 

Európy a pomôžu zabezpečiť 
budúcu konkurencieschopnosť 

a tvorbu pracovných miest.  
V roku 2011 sa do oblasti 

inovácií, vzdelávania a nových 
technológií v EÚ investovalo 

viac ako 10 mld. EUR.

Urýchlenie 
inovácií

Technologické pokroky v oblastiach od biologic
kých vied až po enviromentalistiku zabezpečujú, 
že európsky sektor výskumu a vývoja je na špičko
vej úrovni a prináša aj pridanú hodnotu vo forme 
lepšej kvality života. EIB prispieva k financovaniu 
výskumu, vývoja a inovácií v akademických inšti
túciách v rámci výskumných programov, ale veľký 
dôraz kladie aj na inovácie v súkromnom sektore a 
prenos vedomostí naprieč všetkými sektormi. K ob
lastiam, v ktorých sa Európa dostala do popredia, 
patria ekologické technológie, počínajúc energe
ticky úspornými motormi až po inovačné obnovi
teľné zdroje, napríklad vodík, slnko a vietor. 

EIB podporuje napríklad výskumné, vývojové a ino
vačné programy francúzskej skupiny Bolloré, kto
ré sa týkajú elektrických vozidiel a ukladania elek
trickej energie do ich akumulátorov. Ďalšia pôžička 
podporuje belgický projekt výskumnej infraštruk
túry aplikácií iónového lúča v oblasti diagnostiky 
rakoviny a protónovej terapie. 

Zameranie na investície s vysokou 
pridanou hodnotou

Úverová činnosť banky sa sústreďuje na projekty  
s vyššou pridanou hodnotou v prioritných techno
lógiách, ktoré si vyžadujú podporu na úrovni EÚ. 
Vzorovou iniciatívou v tejto oblasti je finančný ná-
stroj s rozdelením rizika (RSFF). Táto spoločná 
iniciatíva EIB a Európskej komisie pomáha zaistiť 
financovanie projektov v oblasti výskumu, vývoja 
a inovácií, ktoré by inak vzhľadom na svoj rizikový 
profil museli veľmi zápasiť o zabezpečenie financií 
za prijateľných podmienok. 

Tento nástroj už od svojho vzniku v roku 2007 po
máha premieňať dobré nápady na reálnu podnika
teľskú činnosť poskytnutím pôžičiek v hodnote vyše 
7 mld. EUR pre približne 75 spoločností. Koncom 
roku 2011 sa EIB a Komisia dohodli na pokračovaní 
nástroja RSFF až do konca rozpočtového obdobia 
EÚ (2007 – 2013). V novom nástroji RSFF sa kladie 
veľký dôraz na poskytovanie finančných prostried
kov na výskumnú infraštruktúru a výskum, vývoj a 
inovácie menších podnikov, ktoré spravuje Európsky 

High-tech inižnierstvo Trelleborg, Švédsko
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investičný fond, špecializované rameno skupiny EIF 
na financovanie inovačných MSP. Farmaceutické 
výskumné programy vo francúzskej spoločnosti La
boratoires Pierre Fabre získali podporu z EIB vo for
me pôžičky v objeme 100 mil. EUR čerpanej v rámci 
nástroja RSFF. Z nástroja RSFF dostalo v roku 2011 
financie približne 12 spoločností a výskumných in
fraštruktúr v celkovej výške 1 mld. EUR.

Superrýchly internet: kľúč  
k dlhodobému rastu

Internetové informačnokomunikačné technológie 
(IKT) vytvorili za posledných 15 rokov polovicu ras
tu produktivity EÚ. Tento trend sa pravdepodobne 
bude urýchľovať, keďže všeobecná dostupnosť širo
kopásmového pripojenia sa považuje za predpoklad 
využívania všetkých výhod vedomostnej ekonomiky.

Zabezpečenie prístupu k veľmi rýchlemu interne
tu je jedným z hlavných cieľov takzvanej európ
skej digitálnej agendy, ktorá má EÚ pripraviť na 
rast založený na digitálnych inováciách. Sprístup
nenie infraštruktúry IKT, ako napríklad pokrytie 
vysokorýchlostným internetom a financovaním 
projektov, ktoré umožňujú inovácie informačno
technologických  produktov, je preto dôležitým 
cieľom banky. Investície do oblasti IKT predstavo
vali v roku 2011 približne 4 mld. EUR.

Skvalitnenie vzdelávania

EIB podporuje investície, ktoré zlepšujú kvalitu po
nuky vzdelávania, a to najmä prostredníctvom mo
dernizácie vzdelávacej infraštruktúry a výskumných 
zariadení. Presadzuje tiež európsky priestor vyššie
ho vzdelávania a európsky výskumný priestor, čo 
pomáha integrovať vedecké zdroje. Ide o poskyto
vanie finančného zázemia pri investíciách do škôl a 
univerzitných zariadení, ale aj o reformy zamerané 
na kvalitu a konkurencieschopnosť vzdelávania tre
tieho stupňa. Banka súčasne podporuje mobilitu 
študentov, vedeckovýskumných pracovníkov a za
mestnancov z akademických kruhov, a to podporou 
príslušných vnútroštátnych programov a opatrení 

na strane dopytu formou na mieru prispôsobených 
systémov študentských pôžičiek. Investície sú po
trebné aj na preklenutie priepasti medzi akademic
kou obcou a podnikmi na podporu inovácií pros
tredníctvom iniciatív pre transfer technológií. 

V Španielsku EIB podporuje investičné programy 
určené na podporu vedomostnej ekonomiky a 
trvalo udržateľných spoločenstiev v Baskicku. Aj  
v roku 2011 EIB pomohla financovať prestavbu 
University College Dublin v Írsku a reštrukturali
záciu dvoch hlavných univerzitných areálov Uni
versity of Strathclyde v Škótsku. K ôsmim univer
zitám, ktoré v roku 2011 využívali financovanie zo 
strany EIB, patrí aj univerzita v belgickom Leuvene 
a CastillaLa Mancha v Španielsku.

  Produktivita a veľmi rýchly internet boli označené 
za hlavné faktory dlhodobého rastu v Európe aj 
na Konferencii EIB o ekonomike a financiách, ktorá 
sa konala v roku 2011. Zišlo sa na nej takmer 100 
akademikov a predstaviteľov verejných inštitúcií, 
vlád a priemyslu, ktorí zdôraznili vzájomne 
sa doplňujúce role hospodárskej dynamiky 
a investícií do IT pri zvyšovaní produktivity.  
Z výskumov EIB prezentovaných na konferencii 
vyplýva, že prechod na budúcu generáciu 
veľmi rýchlych sietí by si mohol vyžadovať 
špecializovanú investíciu do infraštruktúry  
v hodnote okolo 200 mld. EUR.

EIB od roku 2000 požičala už viac ako 110 mld. EUR 
na projekty vedomostnej ekonomiky v EÚ, pričom len  

v roku 2011 vynaložila 10 mld. EUR.
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E IB je prirodzeným partnerom pre financo
vanie veľkých investícií do dopravných sietí 
vzhľadom na ich rozsah a dlhodobú perspek

tívu. V roku 2011 EIB podporila spolu 37 projektov 
v oblasti dopravnej infraštruktúry, ktorá bude spá
jať ľudí v 13 krajinách v EÚ. 

EIB investuje do európskych dopravných spoje
ní už viac ako päťdesiat rokov. Keďže transeuróp

Vysokorýchlostný vlak TAV, Taliansko

Budovanie sietí európskeho 
vnútorného trhu pomáha 

zaistiť konkurencieschopnosť 
európskeho priemyslu a 

služieb. V roku 2011 EIB požičala 
takmer 11 mld. EUR na 

významné európske  
dopravné siete.

Spojená 
Európa

ske dopravné siete (TENT) sa v 90. rokoch minu
lého storočia stali najvyššou prioritou EÚ, banka 
poskytla financie v objeme viac ako 100 mld. EUR. 
Rozsiahla dopravná sieť železníc, diaľnic a vodných 
ciest naprieč Európou je nevyhnutná pre voľný po
hyb osôb a na zabezpečenie obchodných tokov  
v rámci Únie aj mimo nej. Európu spája približne 
päť miliónov km ciest, z toho približne 70 000 km 
diaľnic, asi 200 000 km železničných tratí a viac než  
40 000 km splavných vnútrozemských vodných ciest.

V roku 2011 železničné projekty dosiahli hodnotu 
4,3 mld. EUR a predstavovali väčší objem financií 
EIB než investície do ciest, do ktorých sa investo
valo 3,4 mld. EUR. Hlavné pôžičky na vysokorých
lostné železničné spojenia sa podpísali na výstavbu 
tratí Miláno – Neapol, Tours – Bordeaux, Lorraine – 
Štrasburg a Bretónsko – Loire Valley, ako aj na ná
kup nových vlakov na trať Gdynia – Varšava a Kra
kov – Katovice. Na vodnú dopravu bolo určených 
približne 625 mil. EUR v pôžičkách podpísaných na 
vybudovanie najväčšieho stavidla na svete v prísta
ve v Antverpách, ktorý je významným dopravným 
uzlom. 
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Most Apollo, Slovensko

EIB podporila 37 projektov v oblasti dopravnej 
infraštruktúry, ktorá bude spájať ľudí v 13 krajinách v EÚ. 

Investičné potreby sú i naďalej vysoké. V súčasnom 
ekonomickom prostredí však financovanie infraš
truktúry môže predstavovať pre verejných investo
rov záťaž. V snahe o dlhodobú stabilizáciu investícií 
kladie EIB vyšší dôraz na financovanie infraštruktúr
nych projektov so silnou hodnotou pre celú spo
ločnosť, ako aj na poskytovanie svojich odborných 
znalostí na prilákanie ďalších financií od investorov.

Využitie rastového potenciálu Európy

Partnerstvo, v ktorom sa spoja financie z verejné
ho a súkromného sektora, môže pomôcť preklenúť 
nedostatok finančných prostriedkov. Hoci počet 
verejnosúkromných partnerstiev (PPP) sa počas 
krízy znížil, i naďalej hrajú dôležitú úlohu pri inves
tovaní predovšetkým do dopravných sietí. V roku 
2011 sa takmer tretina financií z EIB na dopravu po
užila na projekty PPP. EIB má bohaté skúsenosti a 
odborné znalosti v tejto oblasti, za čo sčasti vďačí 
Európskemu odbornému centru pre projekty PPP 
(EPEC), ktoré je spoločnou iniciatívou EIB, Európ
skej komisie, členských štátov EÚ a kandidátskych 
krajín so sieťou 35 členov. Centrum EPEC pomáha 
posilniť možnosti svojich členov z verejnej sféry 
pre vstup do transakcií PPP, a to výmenou skúse
ností a odborných znalostí, vyvíjaním štruktúrova
ných prístupov s cieľom určiť osvedčené postupy  
v otázkach spoločného záujmu. Na základe žiadosti 
niektorých partnerských krajín banka v roku 2011 
pristúpila k rozšíreniu podpory z centra EPEC aj pre 
partnerské krajiny v Stredomorí.

Európska komisia a EIB vyvíjajú aj iniciatívu týkajúcu 
sa dlhopisov na projekty, ktorá má podporiť financo
vanie dlhodobých infraštruktúrnych projektov tým, že 
pritiahne kapitál od inštitucionálnych investorov, na
príklad z dôchodkových fondov a poisťovní. Dlhopisy 
na projekty sa nesmú zamieňať s dlhopismi eurozó
ny – eurobondmi, o ktorých sa v súčasnosti diskutuje. 
Cieľom dlhopisov na projekty je umožniť spoločnos
tiam zapojeným do projektu emitovať vlastné dlhopi
sy investičného stupňa. Uskutočnilo by sa to pomocou 
mechanizmu Komisie a EIB na rozdelenia rizika, čím 
by sa úverové hodnotenie nadriadených dlhopisov 
dostalo na primerane vysokú úroveň, aby prilákalo 
inštitucionálnych investorov. Rozpočtové prostriedky  

EÚ by sa týmto využili efektívnejšie a hodnotné pro
jekty by sa dali realizovať rýchlejšie ako obyčajne.

V roku 2011 sa uskutočnila verejná konzultácia  
o iniciatíve týkajúcej sa dlhopisov na projekty. Ne
skôr v roku Európska komisia predstavila nástroj 
pod názvom Spájame Európu. Ide o fond disponu
júci financiami vo výške 50 mld. EUR, ktoré majú  
v období rokov 2014 – 2020 vylepšiť európske do
pravné, energetické a digitálne siete a ktoré by 
mali zahŕňať aj iniciatívu týkajúcu sa dlhopisov 
na projekty, pričom sa čaká na schválenie zo stra
ny členských štátov EÚ. Dlhopisy na projekty by sa 
mali odskúšať v pilotnej fáze pod vedením EIB v ro
koch 2012 – 2013. Mali by sa zamerať na projekty 
v niektorom z troch cieľových odvetví – v doprave, 
energetike alebo širokopásmovom pripojení.
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P odľa Európskej komisie v priebehu nasledu
júcich desiatich rokov vznikne v EÚ potreba 
investícií do energetiky rádovo v rozmedzí 

niekoľkých biliónov eur. Na nárast investičných 
potrieb EIB reaguje podstatným zvýšením úverov  
na európske energetické projekty z 9 mld. EUR  
v pôžičkách podpísaných v roku 2008 na viac ako 
11 mld. EUR v roku 2011. Financovanie v súvislosti 
s energetikou tvorí 20 % celkového objemu úve
rov EIB v Európe.

Takmer polovica investičných potrieb v EÚ v ob
lasti energetiky by sa mala naplniť kapitálovými 
investíciami do energetických sietí. EIB hrá vý
znamnú úlohu pri financovaní energetickej infra
štruktúry a stala sa najväčším poskytovateľom dl
hových prostriedkov na investície do európskych 
prenosových elektrizačných sústav. Financovanie 
určené na podporu distribučných sietí vrátane 
elektrických sietí a prepravnej infraštruktúry zem
ného plynu predstavuje viac ako tretinu úverov 
EIB pre oblasť energetiky, ktoré v roku 2011 do
siahli objem 4 mld. EUR.

Rotterdamský prístav, Holandsko

EIB ako hnacia sila európskej 
energetiky prispieva k tomu, 

aby EÚ naplnila svoje 
politické ciele udržateľnosti, 

konkurencieschopnosti a 
bezpečnosti dodávok 

energie. Podpora 
energetických projektov, na 

ktoré boli v roku 2011 
vyplatené pôžičky v objeme 

11 mld. EUR, predstavuje 
viac ako 20 % úverov EIB v EÚ.

Energia 
pre Európu
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Energetika ENEL, Taliansko

Investície do obnovy sietí alebo existujúcich za
riadení posilňujú vnútorný trh. K lepšiemu vyu
žitiu elektriny z obnoviteľných zdrojov prispieva 
aj podpora inteligentných sietí a kvalitnejšieho 
uchovávania energie.

Zabezpečenie dodávok pre Európu 

K veľkým projektom v oblasti energetickej infraš
truktúry podpísaným v roku 2011 patrí aj výstav
ba prepravnej sústavy na zemný plyn a prvého 
terminálu na skvapalnený zemný plyn v Poľsku, 
posilnenie a rozšírenie elektrických distribučných 
sietí na území Talianska, modernizácia sietí v Ír
sku, Španielsku a Portugalsku, budovanie nové
ho elektrického prepájača medzi Francúzskom a 
Španielskom, ako aj pripojenie pobrežných veter
ných elektrární do siete v Holandsku a Spojenom 
kráľovstve.

Banka znížila financovanie sektorov s produkciou 
uhľovodíka – ktoré považuje za sektory s vysokými 
emisiami CO2 – a ktoré už od roku 2005 predstavu
jú menej než 1 % pôžičiek EIB pre oblasť energe
tiky. Okrem toho aj pri financovaní sektora rafiné
rií sa banka zameriava na energetickú efektívnosť 
a projekty konverzie, pričom vylučuje všetky pro
jekty na rozšírenie kapacity. EIB prijala selektívnejší 
prístup aj k financovaniu uhlíkovo náročnej výroby 
elektriny. Môže financovať len také uhoľné/hnedo
uhoľné elektrárne, ktoré nahradia existujúce elek
trárne, využívajú najlepšie možné technológie a sú 
pripravené na zachytávanie uhlíka a okrem toho 
prinášajú zníženie uhlíkovej náročnosti pri výrobe 
elektriny najmenej o 20 %.

Pôžičky na výrobu elektrickej energie v EÚ dosiah
li v roku 2011 výšku 4,6 mld. EUR, pričom 80 % išlo 
na podporu energie z obnoviteľných zdrojov, 16 %  
na financovanie výroby energie z plynu a 1 % na 
výrobu energie z uhlia alebo ropy.

Pôžičky na výrobu elektrickej energie v EÚ dosiahli výšku 4,6 mld. EUR, pričom 80 % išlo na podporu 
energie z obnoviteľných zdrojov. 



EIB pomohla financovať inštaláciu veterných a solárnych 
elektrární s výkonom viac ako 4 000 megawattov, 
ktoré budú vyrábať a dodávať ekologickú energiu do 

viac ako 2 miliónov domácností.
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B anka patrí medzi najväčších poskyto
vateľov finančných prostriedkov na 
opatrenia na ochranu klímy. V roku 

2011 predstavovali približne 18 mld. EUR, 
čo je takmer tretina z celkového objemu 
úverov. Klimatické hľadiská sú čoraz častej
šie súčasťou všetkých aktivít EIB.

EIB podporuje cieľ EÚ týkajúci sa nízkouh
líkového rastu odolného voči zmene klímy 
v rámci EÚ i za jej hranicami. EIB sa ako po
predný finančný hráč v oblasti podpory ino
vačných ekologických technológií zaväzuje 
pôsobiť ako katalyzátor investícií.

Zameriava sa na nízkouhlíkové investície, 
ktoré zmierňujú emisie skleníkových ply
nov, a na klimaticky odolné projekty, ktoré 
zlepšujú prispôsobenie sa dôsledkom zme
ny klímy. Vidieť to v prístupe EIB k poskyto
vaniu pôžičiek pre rôzne odvetvia, a to pre
dovšetkým pre sektor energetiky, dopravy, 
vodohospodárstva, spracovania odpado
vých vôd a tuhých odpadov, lesníctva, ako 
aj pre výskum, vývoj a inovácie. Klimatické 
hľadiská zaraďuje do všetkých svojich čin
ností, napríklad presadzovaním využívania 
najlepších dostupných technológií.

V posledných troch rokoch sa banka zapoji
la do pilotnej iniciatívy týkajúcej sa merania 
uhlíkovej stopy projektov EIB, aby mohla 
lepšie sledovať svoj výkon z hľadiska emisií  

a úspory energie. Táto prax pokračovala aj 
v roku 2011: zahŕňala 63 projektov, ktoré 
predstavovali celkovú investíciu vo výške 
50 mld. EUR, z čoho 27 % financovala EIB. 
Predpokladá sa, že tieto projekty vytvoria 
odhadom 16 miliónov ton ekvivalentu CO2 
ročne, čo je zhruba rovnaké množstvo ako 
emisie Luxemburska. Tieto projekty podľa 
odhadov usporia emisie v objeme 4 milióny 
ton ekvivalentu CO2 ročne. 
 
EIB je pozorovateľom na konferencii Orga
nizácie Spojených národov o zmene klímy. 
Spolu s ďalšími medzinárodnými finančný
mi inštitúciami sa intenzívne zapája do za
loženia zeleného klimatického fondu, ktorý 
by mal do roku 2020 pomôcť získať ročne 
zhruba 100 mld. USD na financovanie opat
rení na zmiernenie zmeny klímy, ako aj 
adaptačné iniciatívy v rozvojových krajinách  
v budúcnosti. V roku 2012 by fond mohol 
byť sprístupnený pre rozvojové krajiny, kto
ré sa vzhľadom na svoj rýchly rast čoskoro 
stanú hlavnými producentmi emisií sklení
kových plynov. Tieto krajiny často čelia mi
moriadne ťažkým úlohám pri riešení existu
júcich klimatických rizík a prispôsobení sa 
novým rizikám. Banka nedávno získala ďal
šie 2 mld. EUR na podporu boja proti zmene 
klímy za hranicami EÚ. V roku 2011 podpísa
la veľké rámcové pôžičky určené na pomoc 
s financovaním kľúčových investícií v oblasti 
klímy v Číne, Indii, Brazílii a Južnej Afrike. 
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N a splnenie ambicióznych cieľov EÚ do roku 
2020 treba podľa odhadov investície do ob
lasti energie z obnoviteľných zdrojov vo 

výške 450 mld. EUR. Podpora EIB pre obnoviteľné 
energie a energetickú účinnosť v EÚ sa počas po
sledných štyroch rokov viac ako zdvojnásobila  
z 3 mld. EUR v roku 2008 na 7 mld. EUR v roku 2011. 
Banka v súčasnosti financuje viac ako 10 % všet
kých investícií do obnoviteľných zdrojov v Európe.

Energia z obnoviteľných zdrojov

EIB je hlavným financovateľom veternej energie 
v EÚ. V posledných rokoch výrazne zvýšila finan
covanie pobrežných veterných elektrární, a to 
najmä v Nemecku, Spojenom kráľovstve, Dánsku 
a Belgicku. V roku 2011 sa financovanie výroby  

Financie 
v službách znižovania emisií

Pôžičky z EIB na energiu  
z obnoviteľných zdrojov a 

energetickú účinnosť 
priamo prispievajú  

k zníženiu emisií 
skleníkových plynov. 

Podpora týchto cieľov 
dosiahla v roku 2011 

úroveň 7 mld. EUR.



Pobrežná veterná elektráreň Skegness, Spojené kráľovstvo
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Solárna energia je čoraz konkurencieschopnejšia 
a inovačnejšia. Gemasolar, špičková solárna elek
tráreň slávnostne otvorená v roku 2011 v španiel
skom regióne Andalúzia, je prvá komerčná solárna 
elektráreň na svete, ktorá vďaka jedinečným tech
nologickým prvkom dokáže generovať elektric
kú energiu aj bez slnečného svitu. Je to zariadenie  
z radu siedmich koncentrovaných solárnych elek
trární (CSP) a 19 fotovoltaických (PV) elektrární, 
ktoré banka financuje už od roku 2006 v celko
vej výške 2,6 mld. EUR. Patria k nim aj ďalšie solár
ne elektrárne v Španielsku, Francúzsku a Českej 
republike. Celková podpora pre solárnu energiu 
predstavovala v roku 2011 sumu 819 mil. EUR.

Energetická účinnosť

Pôžičky EIB pre oblasť energetickej účinnosti sa 
od roku 2008 zvýšili o 70 % a v roku 2011 dosiahli 
sumu 1,3 mld. EUR. Aspekty energetickej účinnosti 
sa univerzálne zohľadňujú vo všetkých projektoch 
posudzovaných bankou. Ďalšie zisky sa očakávajú 
z cielených investícií do energetickej účinnosti. Fi
nancovanie takýchto projektov z EIB sa týka rovna
ko strany ponuky, napríklad kombinovanej výroby 
elektriny a tepla a centrálneho zásobovania tep
lom, ako aj strany dopytu, predovšetkým izolácie 
verejných a súkromných budov.

Medzi investície, ktoré v roku 2011 získali pod
poru EIB, patrí aj niekoľko projektov energeticky 
účinnej rekonštrukcie viacpodlažných bytových 
domov v hlavnom meste Rumunska Bukurešti. Vo 
viac ako 600 viacpodlažných bytových domoch, 
na ktoré sa vzťahuje projekt tepelnej obnovy, po
môžu znížiť spotrebu energie približne o 50 %. 

energie na mori s celkovou výškou 856 mil. EUR 
priblížilo k financovaniu výroby energie na súši, na 
ktorú sa poskytli prostriedky vo výške 845 mil. EUR. 

Podpora týchto inovačných technológií je ešte dôle
žitejšia, pretože veritelia z komerčnej sféry zatiaľ len 
váhavo vstupujú do tohto odvetvia a financovanie 
sa pokladá za významnú prekážku rozvoja pobrež
nej veternej energie. Tieto projekty sú spravidla veľ
kou, dlhodobou a technicky náročnou investíciou. 
EIB je preto prirodzeným finančným partnerom pre 
tento sektor, ktorý okrem financovania môže využiť 
aj odborné znalosti a skúseností, keďže banka spo
lufinancuje približne tretinu všetkých európskych 
projektov. K veľkým projektom na súši z roku 2011 
patria veterné elektrárne v Španielsku a Rakúsku. 
Celková výška pôžičiek na veternú energiu v roku 
2011 sa vyšplhala na sumu 1,7 mld. EUR.

EIB je hlavným financovateľom veternej energie, na 
ktorú v roku 2011 poskytla prostriedky v objeme 

1,7 mld. EUR. Veterná energia bola tiež 
témou fóra EIB v Hamburgu v roku 2011.
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EIB vyvinula aj iné spôsoby financovania, napríklad sú
kromné kapitálové a uhlíkové fondy, ktoré majú ďalej 
podporovať projekty v oblasti energie z obnoviteľných 
zdrojov a energetickej účinnosti. Banka pracuje pria
mo pri zdroji s predkladateľmi projektov, ktorým po
skytuje odbornú pomoci pri rozvoji projektov. Súčas
ne sa venuje riadeniu alebo účasti v niekoľkých ďalších 
iniciatívach a programoch týkajúcich sa energetiky 
a zmeny klímy, ako je napríklad fond fondov Stredo-
morský solárny plán (MSP) a GEEREF (Fond globál-
nej energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie).

V roku 2011 EIB spoločne s Európskou komisiou a 
bankami Cassa Depositi e Prestiti a Deutsche Bank 
uviedla nový Európsky fond pre energetickú 
účinnosť (EEEF). Fond EEEF je navrhnutý tak, aby 
zabezpečoval trhové financovanie komerčne živo
taschopných verejných projektov v oblasti energe
tickej účinnosti a energie z obnoviteľných zdrojov  
v EÚ. Jeho cieľom je zvýšiť celkový objem zo súčas
nej sumy 265 mil. EUR na približne 800 mil. EUR pri
tiahnutím ďalších investorov. K dispozícii je aj nástroj 
odbornej pomoci na podporu investícií uskutočňo
vaných v rámci fondu EEEF.

Špecializované fondy a iniciatívy

Zachytávanie a uskladňovanie uhlíka

EIB podporuje politiku EÚ v oblasti klímy a ener
getickú politiku aj inými spôsobmi. Banka a Európ
ska komisia spojili svoje sily v iniciatíve pod názvom 
NER 300 – ide o celosvetovo najväčší program fi
nancovania predvádzacích projektov na zachytáva
nie a uskladňovanie uhlíka a inovačných technológií 
pre obnoviteľné energie. Iniciatíva nesie takýto ná
zov, pretože bude financovaná z predaja 300 milió
nov emisných kvót v rezerve pre nových účastníkov 
(NER) z európskeho systému obchodovania s emisia
mi. Banka, ktorá koná ako zástupca Komisie, má v tej
to iniciatíve dve úlohy: posúdiť a zhodnotiť projekty 
predložené členskými štátmi EÚ na financovanie a 
získať finančné prostriedky predajom špeciálne vy
členených 300 miliónov emisných kvót vyhradených 
na účely iniciatívy NER. Európska komisia následne 

v druhom polroku 2012 vyberie prvý súbor projek
tov financovaných z iniciatívy NER 300, po čom bude 
nasledovať predaj prvej tranže v objeme 200 milió
nov uhlíkových kvót. Predaj kvót sa začal v decembri 
2011. Každý mesiac sa bude zverejňovať na interne
tovej stránke EIB až do ukončenia tejto iniciatívy.

Uhlíkové fondy v gescii EIB

EIB je spoločne s ďalšími národnými alebo medziná
rodnými finančnými inštitúciami garantom šiestich 
uhlíkových fondov. Tieto fondy sa zameriavajú predo
všetkým na menej rozvinuté oblasti trhu s uhlíkom a 
zároveň majú pomôcť členským štátom EÚ a spoloč
nostiam plniť svoje záväzky týkajúce sa uhlíkových 
emisií na úrovni EÚ i na medzinárodnej úrovni. Okrem 
toho pomáhajú predkladateľom pôsobiacim v ekono
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mikách v stave prechodu a rozvojových krajinách zís
kavať prostriedky na nízkouhlíkové investície. Investo
ri poukázali do týchto šiestich fondov sumu 589 mil. 
EUR, a to predovšetkým na nákup emisných kvót, ktoré 
by sa mali dať použiť ako kompenzácia zo strany spo
ločností, ktoré sa riadia systémom EÚ obchodovania  
s emisnými kvótami. Ku koncu roka 2011 bolo 62 % tejto  
sumy viazaných na 91 kúpnych zmlúv o znižovaní emi
sií podpísaných s predajcami z 25 krajín celého sveta.

Všetky uhlíkové fondy garantované EIB s prispôsobe
nými cieľmi, štruktúrou, regionálnym zameraním a 
účastníkmi sú určené na rozšírenie kapacity trhu a do
plnenie účastníkov trhu s uhlíkom z verejného sekto
ra, nie na ich vytlačenie. V iniciatívach EIB v súvislosti  
s uhlíkovým fondom sa tiež predpokladá vývoj na 
trhu a podporuje sa dôvera k regulačným rámcom. 
To sa týka najmä obdobia po roku 2012, kedy uplynie 
platnosť Kjótskeho protokolu.

Dlhopisy Climate Awareness Bonds

Climate Awareness Bonds sú dlhopisy emitované zo 
strany EIB a výnosy z nich sú určené výhradne na fi
nancovanie projektov, ktoré podporujú opatrenia 
na ochranu klímy v oblasti energie z obnoviteľných 
zdrojov a energetickej účinnosti. Od ich uvedenia 
v roku 2007 sa z dlhopisov EIB Climate Awareness 
Bonds prostredníctvom desiatich transakcií v šies
tich menách získala suma rovnajúca sa 1,4 mld. EUR. 
Zvyšný pokladničný zostatok k dispozícii na čerpa
nie v roku 2011 predstavoval 57 mil. EUR a pochá
dzal z posledných dlhopisov Climate Awareness 
Bonds emitovaných v novembri 2010. Tieto finančné 
prostriedky boli v roku 2011 v plnej miere alokované 
na projekty. 

V roku 2011 bol vytvorený aj nový investičný fond 
pod názvom Crescent Clean Energy Fund, ktorý 
sa zameriava na odvetvie obnoviteľných zdrojov 
energie v Turecku a v susedných krajinách, pričom 
EIB prispela do tohto fondu sumou 25 mil. EUR. 
Jeho cieľom je dosiahnuť komerčnú návratnosť a 
zároveň pomáhať k zvýšeniu podielu elektriny vy
robenej z obnoviteľných zdrojov.

Spoločná iniciatíva EIB a Európskej komisie pod 
názvom Miestna európska energetická pomoc 
(ELENA) pomáha miestnym a regionálnym orgá
nom vypracovať projekty z oblasti energetickej 
účinnosti alebo obnoviteľných zdrojov, aby sa zvýši
la šanca, že ich plány prilákajú financie z externých 
zdrojov. Z iniciatívy ELENA sa hradí podiel nákladov 
na odbornú podporu potrebnú na prípravu, realizá
ciu a financovanie investičného programu, ako sú 
napríklad štúdie uskutočniteľnosti a marketingové 
štúdie, štruktúrovanie programov, obchodné plá
ny, energetické audity a príprava výberových kona
ní. Je na dobrej ceste k mobilizácii približne 1,4 mld. 
EUR celkových investícií. V roku 2011 záväzky k od
bornej pomoci voči príjemcom prostriedkov z ini
ciatívy ELENA predstavovali sumu 17 mil. EUR.

V roku 2011 sa z Európskeho fondu pre energetiku, 
zmenu klímy a infraštruktúru na rok 2020, označo
vaného aj ako fond Marguerite, uskutočnili prvé in
vestície do projektu veternej elektrárne v Belgicku 
a fotovoltaickej solárnej elektrárne vo Francúzsku, 
ktoré obe riadi spoločnosť EDF Energies Nouvel
les. Cieľový objem fondu Marguerite, ktorý bol spo
ločne založený s podporou od šiestich hlavných 
európskych finančných inštitúcií, je 1,5 mld. EUR, 
pričom prvá pôžička vo výške 710 mil. EUR bola 
uzavretá v roku 2010. Fond je špecificky vytvorený 
tak, aby fungoval ako katalyzátor infraštruktúrnych 
investícií realizujúcich hlavné politiky EÚ v oblasti 
zmeny klímy, energetickej bezpečnosti a transeu
rópskych sietí.

V krajinách zahrnutých do procesu rozširovania a  
v susedných krajinách, krajinách AKT, v Ázii a La
tinskej Amerike pomáha financovať projekty už od 
roku 2007 viacročný nástroj na energetickú udr-
žateľnosť a bezpečnosť dodávok. Ku koncu roka 
2011 už boli podpísané pôžičky vo výške 2,2 mld. 
EUR. Väčšina finančných prostriedkov v rámci viac
ročného nástroja išla na investície do energie z ob
noviteľných zdrojov a energetickej účinnosti.



Prostredie v Castilla y León, Španielsko
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L esy môžu uľahčiť adaptáciu na niektoré 
dôsledky zmeny klímy, ako je napríklad 
erózia pôdy a zvýšené povodňové riziko, 

a ponúkajú veľké potenciálne prínosy z hľa
diska biodiverzity a úrodnosti pôdy. Zároveň 
sú významnými absorbentmi uhlíka, ktoré re
gulujú svetovú klímu. Trvalo udržateľné lesné 
hospodárstvo môže tiež významne prispieť  
k zmierňovaniu zmeny klímy prostredníctvom 
riadenia týchto dôležitých zásob uhlíka, zni
žovaním emisií a poskytnutím obnoviteľných 
zdrojov. 

V Španielsku napríklad EIB financovala zales
ňovanie a uskutočnenie účinnejších opatrení 
na predchádzanie lesným požiarom, zmier
nenie erózie pôdy a regeneráciu prírodných 
biotopov v regióne CastillaLa Mancha. Pro
jekt „Medioambiente CastillaLa Mancha“  

Prispôsobenie 
sa zmene klímy

Lesnícke a vodohospodárske 
projekty pomáhajú zlepšovať 

odolnosť infraštruktúry voči 
zmene klímy a prispôsobiť sa 
meniacim sa atmosférickým 

podmienkam.



Zalesňovanie a regulácia erózie, Turecko
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Seychelles Public Utilities Corporation pomôže 
zmierniť nedostatok vody prostredníctvom obno
vy a rozšírenia systému zásobovania vodou na troch 
hlavných ostrovoch tejto krajiny, aby sa znížili stra
ty vody, zlepšila sa energetická účinnosť a zvýšila 
odolnosť rozvodov vody voči čoraz neistejšej klíme 
a čoraz nepredvídateľnejším zrážkovým modelom. 
Program prispeje aj k zlepšeniu environmentálne
ho manažérstva a riadeniu rizík prírodných katastrof, 
ako aj k celkovému hospodáreniu s vodou.

Voda je hlavný prostriedok, cez ktorý zmena klí
my ovplyvňuje ľudskú spoločnosť a ekosystémy. 
Zvýšená frekvencia extrémnych poveternostných 
podmienok má vážne dôsledky na dostupnosť a 
kvalitu zdrojov sladkej vody, čo vedie k prírodným 
katastrofám, ako sú napríklad suchá a povodne. EIB 
je najväčší zdroj úverového financovania v globál
nom vodohospodárstve. Integrované riadenie vod
ných zdrojov a prispôsobenie sa zmene klímy sú 
hlavné ciele budúcich úverových operácií.

V roku 2011 EIB podporila sumou v celkovej 
výške 1 mld. EUR 16 projektov v rámci 

EÚ i mimo nej, ktoré pomôžu zvýšiť odolnosť 
voči zmene klímy a prispôsobiť sa meniacim sa 

atmosférickým podmienkam.

zahŕňa nákup hasičskej techniky, výkon inžinier
skych prác, zavádzanie metód lesného hospodá
renia na minimalizáciu rizika požiaru a zlepšenie 
odborných znalostí. Zároveň pomáha presadzovať 
lepšie zdravie lesných ekosystémov a vyššiu sek
vestráciu emisií skleníkových plynov a prispieva  
k celkovým cieľom ochrany prírody.

Zvyšovanie odolnosti voči zmene klímy

Preventívne prispôsobenie sa dôsledkom zmeny 
klímy je efektívnejšie a menej nákladné než vynú
tené, mimoriadne opatrenia na poslednú chvíľu. 
Mnoho aktivít banky v odvetví vodného hospo
dárstva sa preto zameriava na ochranu sladko
vodných zdrojov, trvalo udržateľné hospodárenie  
s vodou, ochranu morských a pobrežných zón a na 
ďalšie adaptačné opatrenia. Hoci súčasné adaptač
né projekty financované z EIB sa realizujú najmä  
v EÚ, banka v úzkej spolupráci s Európskou komi
siou a ďalšími finančnými inštitúciami investuje aj 
do projektov lokalizovaných vo vznikajúcich a roz
vojových ekonomikách po celom svete.

V roku 2011 podpísala prvý vodohospodársky pro
jekt v Afrike, ktorý sa osobitne zameriava na zníže
nie nebezpečenstva zmeny klímy a zabezpečenie dl
hodobej prípravy na túto zmenu. Pôžička v objeme  
27 mil. EUR pre verejnoprospešnú spoločnosť 
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Väčšina ľudí na svete žije v mestách. V mes
tách a mestečkách žije 75 % Európanov a 
približne 85 % HDP Európskej únie vzniká  

v mestských oblastiach. Zatiaľ čo mestá a mestské  
oblasti sú motorom inovácií a hospodárskeho 
rastu a sústreďuje sa v nich väčšina pracovných 
miest, podnikov a inštitúcií vyššieho vzdelávania, 
sú tiež zdrojom závažných problémov so sociál
nou súdržnosťou a trvalou udržateľnosťou život
ného prostredia. 

Mestský život umožňuje úspory z rozsahu a súvi
sí s výhodami verejných služieb, ako sú nemocni
ce, školy a univerzity, ale aj so zhoršovaním život
ného prostredia, hlukom a nekvalitným ovzduším, 

ako aj s takými problémami, ako sú nezamestna
nosť, vylúčenie zo spoločnosti a ostrovy akútneho 
nedostatku. Mestské oblasti v celom svete zápasia  
s problémom zmeny klímy. V európskych mestách 
sa vyčerpá 80 % našej spotreby energie a vzniká 
tu 80 % emisií skleníkových plynov. Za posledných 
päť rokov EIB poskytla finančné prostriedky v cel
kovej výške 55 mld. EUR, spolu s odbornou pomo
cou k projektom, ktoré podporia trvalú udržateľ
nosť v niekoľkých stovkách miest.

Podpora integrovaného rozvoja miest

Úvery, ktoré EIB poskytuje v mestách, sa zameriavajú 
na projekty mestskej obnovy a asanácie, ktoré pomá
hajú utvárať udržateľné spoločenstvá. V tomto sme
re sa banka snaží prispieť k zlepšeniu oblastí, kde žijú 
najchudobnejšie vrstvy, a lepšie využívať obmedzený 
pozemkový fond v centrách miest, ako aj podporovať 
obecné investície do rekonštrukcie a modernizácie 
verejnej infraštruktúry, budov a zariadení s osobitným 
dôrazom na ochranu kultúrneho a historického de
dičstva. V roku 2011 sa na projekty týkajúce sa rozvoja 
a asanácie miest vyčlenili približne 2,6 mld. EUR.

Formovanie 
trvalo udržateľných miest

V priebehu posledných piatich rokov EIB 
pomohla financovať:

29 liniek metra, 

5 mestských železníc, 

42 električkových tratí, 

43 železničných tratí a  

22 projektov vysokorýchlostných železníc.  
Približne 5 % občanov EÚ každý deň využíva 
verejný dopravný prostriedok financovaný  
z prostriedkov EIB.

Jadrom aktivít EIB  
v mestských oblastiach sú 
ekologickejšie mestá a ich 
udržateľnosť. V roku 2011 

pôžičky EIB na trvalo 
udržateľné mestá dosiahli 

výšku 15 mld. EUR.



Medzinárodná stavebná výstava IBA Hamburg, Nemecko

312011 Správa o činnosti

Podpora  
opatrení na ochranu klímy

Podpora ekologickej dopravy

EIB kladie veľký dôraz na podporu verejnej dopravy 
v mestských oblastiach a usiluje sa o čo najefektív
nejšie, najekonomickejšie a najudržateľnejšie uspo
kojenie dopytu po doprave. To si vyžaduje komplex 
dopravných riešení vzťahujúcich sa na všetky režimy 
dopravy. Podporou prechodu zo súkromnej na ve
rejnú dopravu a investovaním do trvalo udržateľnej 
dopravy majú projekty za cieľ zlepšiť kvalitu ovzdu
šia a znížiť zaťaženie hlukom. Pomáhajú aj v boji proti 
zmene klímy tým, že zlepšujú energetickú účinnosť a 
obmedzujú emisie skleníkových plynov. Zvláštna po
zornosť sa venuje aj bezpečnosti dopravy. 

Podpora banky sa poskytuje v rozsahu od výstavby, 
rozšírenia alebo asanácie infraštruktúry verejnej do
pravy (napr. železnice, mestskej železnice, metra a 
električkových systémov a koľajových vozidiel), až po 
podporu cyklistických sietí a sietí pre chodcov, ako aj 
využívanie elektromobilov. EIB okrem toho presadzu
je vývoj ekologickejších a bezpečnejších vozidiel, a to 
podporou výskumu a vývoja energeticky účinných a 
nízkoemisných riešení, ktoré sa môžu použiť naprí
klad v autobusoch alebo vo vozidlách na upratovanie 
ulíc alebo odvozu odpadu. 

  JESSICA pre mestá  

Názov JESSICA znamená Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas 
(Spoločná európska podpora udržateľných investícií v mestských oblastiach). Ide o spoločnú 
iniciatívu Európskej komisie, EIB a Rozvojovej banky Rady Európy. Tento finančný nástroj 
dopĺňa priame úverovanie zo strany EIB a pomáha pri rozdeľovaní štrukturálnych fondov 
EÚ na projekty, ktoré sú súčasťou integrovaného plánu trvalo udržateľného rozvoja a 
asanácie miest. Iniciatíva JESSICA umožňuje využiť tieto zdroje na financovanie mestských 
projektov generujúcich príjmy prostredníctvom tzv. fondov rozvoja miest. Investície môžu 
mať formu vlastného kapitálu, pôžičiek alebo záruk a podporujú rozvoj partnerstiev medzi 
obcami, bankami a súkromnými investormi. Pracovná skupina EIB pre iniciatívu JESSICA 
poskytuje poradenstvo, ako najlepšie uplatniť zdroje, a ponúka pomoc a podporu pri 
správe fondov. Do konca roku 2011 sa zadalo spolu 68 hodnotiacich štúdií JESSICA a 
vytvorilo sa 18 holdingových fondov v celkovej výške 1,7 mld. EUR vzťahujúcich sa na 52 
regiónov. Počet fondov rozvoja miest ku koncu roku 2011 vzrástol na 25 fondov s celkovým 
objemom 842 mil. EUR, z čoho sa už vyplatilo 436 mil. EUR v ôsmich členských štátoch.

Približne 10 % objemu úverov EIB je určených na 
projekty verejnej dopravy. V roku 2011 sem pat
rila aj podpora pre modernizáciu dopravnej siete  
v IledeFrance týkajúca sa štyroch električkových 
liniek v Paríži, prvá električková trať vo francúz
skom Tours a rozšírenie električkovej siete v Not
tinghame v Spojenom kráľovstve, ako aj rozšírenie 
liniek metra v Ríme, Prahe, Bukurešti a Helsinkách.

Nová úverová politika pre oblasť 
dopravy

Udržateľná doprava bola témou rokovaní, kto
ré prebehli v rámci verejných konzultácií v roku 
2011. Výsledkom bolo prijatie novej úverovej po
litiky pre oblasť dopravy, ktorá stanovuje spôsob, 
akým banka určuje prioritu projektov a vyhodno
cuje ich. Úverová politika zahŕňa požiadavky pre 
každý vedľajší sektor, ktoré by mali byť splnené. 
Okrem toho špecifikuje úlohu indikátora opatrení 
na ochranu klímy z hľadiska uprednostnenia nie
ktorých typov investícií a zdôrazňuje záväzok ban
ky k posudzovaniu uhlíkovej stopy, ktorý sa týka 
väčšiny projektov.



	 Krajiny zaradené do  
      procesu rozširovania

	 Krajiny Stredomoria

	 Susedia na východe

	 Krajiny Afriky, Karibiku a Tichomoria

	 Ázia

	 Latinská Amerika

Úverová činnosť 
mimo EÚ  
podľa regiónov
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EIB má celosvetovú 
pôsobnosť a pri svojich 

aktivitách podporuje 
zahranično-politické ciele 
EÚ. Jej operácie mimo EÚ 

predstavujú okolo 10 % 
celkového objemu úverov 

poskytnutých z banky.  
V záujme ďalšieho 

zlepšovania svojho vplyvu 
vytvára partnerstvá  

s ostatnými subjektmi, 
aby dosahovala najlepšie 

výsledky.

7 mld. EUR
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Podpora  
politík EÚ za hranicami Únie

V roku 2011 úvery EIB mimo EÚ dosiahli úro
veň približne 7 mld. EUR. V tom istom roku 
došlo aj k obnoveniu mandátu pre EIB zo 

strany Európskeho parlamentu a Rady na operácie 
mimo územia Únie, pri ktorých kladie väčší dôraz 
na rozvoj miestneho súkromného sektora, sociál
nu a ekonomickú infraštruktúru, zmierňovanie dô
sledkov zmeny klímy a na adaptačné projekty. Aby 
banka mohla pokračovať vo svojich aktivitách za 
hranicami Európy, všeobecný strop pre zostávajúce 
dva roky plnej moci sa zvýšil o 1,6 mld. EUR na viac 
ako 29 mld. EUR (2007 – 2013). Veľká časť tohto na
výšenia sa použije na podporu krajín južného Stre
domoria, ktoré po Arabskej jari začali uskutočňovať 
politické reformy. 

Obnovený mandát zabezpečuje čiastočnú záruku 
zo strany EÚ proti prípadným stratám z pôžičiek 
na projekty v predvstupových a susedných kraji
nách, ako aj v Ázii, Latinskej Amerike a Južnej Af
rike do roku 2013. Mandát na poskytovanie úve
rov pre krajiny Afriky, Karibiku a Tichomoria (AKT) 
a zámorské krajiny a územia (ZKÚ) sa uskutočňuje  
v rámci Dohody z Cotonou, ktorá definuje vzťahy EÚ  
s partnerskými krajinami v týchto regiónoch. Okrem 
vlastných zdrojov EIB sa tento rámec financuje aj 
z rozpočtov členských štátov EÚ prostredníctvom 
Európskeho rozvojového fondu. 

Podpora  
politík EÚ za hranicami 
Únie

Banka získala dodatočné 2 mld. EUR na podporu 
boja proti zmene klímy vo všetkých regiónoch, čo 
je vítaná vzpruha pre opatrenia na ochranu klímy, 
ktoré banka podniká mimo EÚ.

Flexibilný nástroj vonkajšej politiky

Rozsah obnoveného mandátu sa rozšíril a zahŕňa aj 
Island, Líbyu, Irak a Kambodžu. Zároveň umožňuje, 
aby sa banka prispôsobila rýchlo sa meniacim poli
tickým reáliám, ako napríklad Arabskej jari, kde sa 
podieľa na medzinárodnom úsilí na podporu refo
riem v krajinách južného Stredomoria. V Sýrii EIB 
pozastavila pôžičky a technickú pomoc po rozhod
nutí EÚ uvaliť sankcie na sýrsky režim po násilnom 
zásahu proti protestom.

Zabezpečenie udržateľného rastu a tvorby pracov
ných miest v krajinách južného Stredomoria na
chádzajúcich sa v prechodovej fáze je najvyššou 
prioritou banky, ktorá sa už stala hlavnou verejnou 
finančnou inštitúciou v tomto regióne a poskytu
je tu viac ako polovicu finančného príspevku Eu
rópy na trvalo udržateľné projekty. EIB hrá dôleži
tú úlohu v takzvanom Deauvillskom partnerstve, 
ktoré v roku 2011 vytvorili štáty G8 na podporu  



Moma Titanium, Mozambik
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demokratickej a hospodárskej transformácie v re
gióne. Banka sa zaviazala k podpore rozvoja eko
nomiky a zvýšeniu zamestnanosti. V roku 2011 sa 
podpísali pôžičky vo výške takmer 1 mld. EUR na 
podporu rozvoja súkromného sektora a urýchle
nie infraštruktúrnych projektov v stredomorských 
krajinách.

EIB v roku 2011 posilnila svoju prítomnosť aj v su
sedných východných krajinách, a to otvorením 
prvého zastúpenia v regióne – pobočka v Kyjeve 
bude pokrývať Ukrajinu, Moldavsko, Gruzínsko, Ar
ménsko, Azerbajdžan a Rusko. EIB podporuje pro
jekty, ktoré sú pre EÚ a partnerské krajiny obzvlášť 
zaujímavé, s pôžičkami, ktoré v roku 2011 dosiah
li hodnotu 776 mil. EUR. Z nástroja pre východ
ných partnerov banka zabezpečuje ďalšie financie 
na pôžičky, ktoré pomáhajú podporovať investície 
EÚ v danom regióne, a to najmä investície európ
skych podnikov. V roku 2011 sa stal plne funkčným 
aj trustový fond technickej pomoci pre Východné 
partnerstvo, zriadený v roku 2010 na účely lepšej 
výmeny odborných znalostí pri príprave a financo
vaní projektov v záujme urýchlenia a zabezpečenia 

úspešnej projektovej realizácie v regióne. Ako prvé 
do fondu prispeli Rakúsko, Poľsko a Švédsko, po 
nich nasledoval prísľub Francúzska a očakávajú sa 
aj ďalšie príspevky. 

Ďalšou dôležitou oblasťou okrem pôžičiek pre východ
ných a južných susedov je podpora kandidátskych a 
potenciálnych kandidátskych krajín západného Bal
kánu a Turecka. Úvery pre tieto krajiny predstavujú 
takmer polovicu všetkých pôžičiek mimo EÚ. 

V roku 2011 došlo k rozšíreniu podpory z investič
ného rámca pre západný Balkán (WBIF) aj na malé 
a stredné podniky, iniciatívy v oblasti zmeny klí
my a ďalšie oblasti. Táto spoločná iniciatíva, ktorú  
v roku 2009 vytvorila Európska komisia, EIB, EBOR a 
Rada Európskej rozvojovej banky, združuje granto
vé zdroje s cieľom lepšie využiť pôžičky na financo
vanie prioritnej infraštruktúry v krajinách západné
ho Balkánu. Ku koncu roka sa z iniciatívy poskytlo 
220 mil. EUR v grantoch na 111 projektov, pre kto
ré chce sprístupniť viac než 5,5 mld. EUR formou 
spolufinancovania. V poslednej dobe sa podporilo 
napríklad financovanie Koridora X, ktorý patrí ku 

  Meranie výsledkov v záujme  
cielenejšieho účinku

EIB prechádza na výkazníctvo orientované viac 
na vplyvy a zvýšenú kontrolu svojich operácií 
mimo EÚ. Nový rámec merania výsledkov, vy
pracovaný a odskúšaný v roku 2011, sa použije 
na hodnotenie a meranie vplyvu na rozvoj na 
základe sledovateľných štandardných ukazo
vateľov s východiskovými hodnotami, časový
mi líniami a očakávanými výsledkami. Do úva
hy sa bude brať predovšetkým zamestnanosť 
a daňové dosahy financovaných projektov, 
energetická účinnosť, uhlíková stopa a envi
ronmentálne a sociálne záruky, ale aj vplyvy na 
podnikové riadenie v prípade projektov v súk
romnom sektore. Pilotná fáza v realizácii tohto 
nového rámca sa začne v roku 2012.



Cementáreň Ohorongo, Namíbia
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Podpora  
politík EÚ za hranicami Únie

kľúčovým prvkom celoeurópskej dopravnej siete  
v krajinách západného Balkánu a vedie od Salzbur
gu v Rakúsku až do Solúna v Grécku.

Užšia spolupráca s partnermi

Partnerstvo s ostatnými subjektmi je dôležitou sú
časťou operácií banky, a to najmä mimo územia 
EÚ. Banka spolupracuje so sieťou dôveryhodných 
partnerov zo súkromného sektora, s orgánmi ve
rejnej správy a mimovládnymi organizáciami, ktorí 
sú cenným prínosom v činnostiach EIB. V rámci ob
noveného mandátu sa granty EÚ čoraz výraznejšie 
kombinujú s pôžičkami z EIB s cieľom dosiahnuť 
lepšie výsledky projektov v rozvojových krajinách. 
Súčasne, zastupiteľstvá banky sa vytvárajú pod jed
nou strechou spolu so zahraničnými delegáciami 
EÚ, čo posilňuje spoluprácu medzi EIB, Európskou 
službou pre vonkajšiu činnosť a Komisiou a záro
veň umožňuje deľbu prevádzkových nákladov.

V roku 2011 začala skupina odborníkov z Komisie, 
ako aj zástupcov z EIB a členských štátov skúmať 
možnosti vytvorenia platformy EÚ pre zahranič
nú spoluprácu a rozvoj. Cieľom je naďalej zvyšovať 
vplyv aktivít EÚ v oblasti vonkajšej spolupráce for
mou optimalizácie finančných mechanizmov kom
binujúcich granty a pôžičky z EÚ. Umožnilo by to 
lepšie využitie finančných prostriedkov na podpo
ru priorít vonkajšej a rozvojovej politiky v prospech 
partnerských krajín EÚ.

V ten istý rok uzatvorili EIB, EBOR a Európska komi
sia memorandum o porozumení týkajúce sa spo
lupráce mimo EÚ, ktoré má ďalej posilniť komple
mentárnosť, doplnkovosť a efektívne využívanie 
zdrojov. Ide o spoločné regióny pôsobenia, pre
dovšetkým o kandidátske krajiny (Západný Balkán 
a Turecko), východných susedov a Rusko, strednú 
Áziu a Mongolsko.

V roku 2011 sa EIB a Medzinárodná finančná korpo
rácia, člen skupiny Svetovej banky, dohodli na ďal
šom zlepšení spolupráce v oblasti projektov rozvo
ja súkromného sektora na rozvíjajúcich sa trhoch 
(vrátane afrických, karibských a tichomorských kra
jín, ako aj stredomorských krajín). Malo by to zlep
šiť účinnosť financovania vďaka zníženiu adminis
tratívnej záťaže pre zadlžujúce sa spoločnosti a 
rýchlejšiemu vybaveniu finančnej dokumentácie. 
K oblastiam spolupráce a koordinácie patrí realizá
cia zmlúv v rámci plnej moci, hodnotenia a hĺbkové 
kontroly, monitorovacie návštevy a riešenie požia
daviek klientov.

Na základe iniciatívy vzájomnej dôvery spolupra
cuje EIB pri podpore projektov v zahraničí aj s ďal
šími európskymi finančnými inštitúciami. Tento 
rámec umožňuje, aby sa jedna zo zúčastnených in
štitúcií ujala vedenia pri vyhodnocovaní projektov, 
podelila sa o výsledky so spolufinancujúcimi aktér
mi, čo zabráni duplicitnému papierovaniu na stra
ne predkladateľa projektu a zníži náklady. Iniciatí
vu vzájomnej dôvery začala EIB uplatňovať spolu  
s francúzskou rozvojovou agentúrou Agence Fran
çaise de Développement a nemeckou verejnou 
bankou Kreditanstalt für Wiederaufbau. 

42% z celkového množstva 
úverov podpísaných v roku 2011 

sa spolufinancovalo s ďalšími 
medzinárodnými finančnými 

inštitúciami.



Zodpovedná inštitúcia

EIB sa snaží uplatňovať medzinárodné osvedčené 
postupy spoločenskej zodpovednosti. Je pevne 
odhodlaná: 

  začleňovať environmentálne a sociálne hľadiská do 
svojich pracovných činností,

  zabezpečovať správne riadenie, transparentnosť a 
zodpovednosť, a to voči sebe aj svojim partnerom,

  kontrolovať konzistentnosť svojich úverových aktivít 
s cieľmi politík EÚ a vykonávať hodnotenia s cieľom 
zabezpečiť trvalú udržateľnosť investícií,  

   podporovať etickejšie a udržateľnejšie investície, 

  rozvíjať vzájomne prospešné vzťahy medzi ňou a 
hostiteľskými spoločenstvami a

 minimalizovať svoju ekologickú stopu.
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S poločenská zodpovednosť je zodpovednos
ťou každého pracovníka EIB. Stratégiu spolo
čenskej zodpovednosti banky definovalo jej 

vedenie a je zakotvená v obchodných operáciách 
banky. Zodpovedné správanie v práci je základom 
stratégie Európa 2020, ktorá má priniesť inteligent
ný, udržateľný a inkluzívny rast. EIB zaisťuje, aby 
všetky jej investičné pôžičky preskúmali odborníci 
na životné prostredie, sociálne vedy a riadenie, či 
spĺňajú štandardy banky. 

EIB sa domnieva, že transparentnosť a zverejňo
vanie informácií so zohľadnením legitímnych po
žiadaviek klientov na obchodné tajomstvo sú 
dôležitými prvkami informovaného dialógu so za
interesovanými stranami.

Správa o zodpovednosti banky

EIB sa riadi osvedčenými postupmi a štandardmi 
zverejňovania a vykazovania svojej spoločenskej 
zodpovednosti a pri informovaní o výkone v oblas
ti životného prostredia, sociálnych záležitostí a ria
denia využíva usmernenia globálnej iniciatívy pre 
podávanie správ.

Boj proti korupcii a netransparentnosti má zásad
ný význam v krajinách mimo EÚ, ktoré majú bohaté 

Zodpovedná inštitúcia

zásoby ropy, plynu a minerálnych zdrojov. Iniciatíva 
pre transparentnosť v ťažobnom priemysle – EITI – 
bola založená s cieľom podporiť krajiny s bohatými 
prírodnými zdrojmi a pomôcť im zaviesť postupy 
vydávania overených informácií o poskytnutých 
platbách a prijatých tržbách. EIB schvaľuje iniciatívu 
EITI formou spolupráce s predkladateľmi projektov, 
ktorí chcú vniesť viac transparentnosti a jednotnos
ti do vykazovania platieb na projektovej úrovni.

Dialóg občianskej spoločnosti so 
Správnou radou EIB

V októbri 2011 banka usporiadala prvý seminár  
s organizáciami občianskej spoločnosti a Správnou 
radou EIB. Podujatia v Luxemburgu sa zúčastni
lo okolo 65 účastníkov z 52 organizácií a 13 disku
tujúcich. K hlavným témam patrili opatrenia na 
ochranu klímy, pôžičky pre MSP a operácie v roz
vojových krajinách. Zástupcovia mimovládnych 
organizácií uvítali úsilie EIB v oblasti energie z ob
noviteľných zdrojov, ale vyzvali banku, aby sa viac 
pričinila o prechod EÚ k ekologickejšej a udržateľ
nejšej ekonomike. 

Pokiaľ ide o MSP, kde sa úvery poskytujú prostred
níctvom sprostredkovateľských bánk, výmena ná
zorov sa sústredila na otázku, ako zabezpečiť, aby 
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sa peniaze rýchlejšie dostali do správnych odvetví 
a k správnym príjemcom. 

Banka je považovaná za nesmierne dôležitého roz
vojového partnera, hoci asi len 10 % financovania  
z jej zdrojov ide na operácie mimo EÚ. Členovia 
občianskej spoločnosti zdôraznili, že prístup ban
ky by mal byť prispôsobený reáliám a regionálnym 
špecifikám konkrétnych krajín s vhodnou rovnová
hou medzi pôžičkami pre verejný sektor a súkrom
ný sektor, pričom by sa mal zameriavať viac na po
treby miestneho obyvateľstva a zlepšenie života.

Nezávislé spätné hodnotenie

Hodnotenie operácií je jedno zo štyroch samostat
ných oddelení pod záštitou generálneho inšpekto
rátu banky. Ďalšími sú oddelenia interného auditu, 
vyšetrovania podvodov a mechanizmu na vybavo
vanie sťažností. 

Oddelenie hodnotenia operácií vykonáva tema
tické, sektorové a regionálne/celoštátne vyhod
notenia projektov financovaných bankou po ich 
dokončení. Posilňuje zodpovednosť a motivuje or
ganizáciu učiť sa z praxe. 

V roku 2011 boli vypracované dve hodnotiace 
správy: jedna sa týkala iniciatívy JEREMIE špe

cializujúcej sa na veľmi malé podniky až stred
ne veľké podniky, a druhá na úverovú činnosť pri 
podpore hospodárskej a sociálnej súdržnosti vo 
Francúzsku, Portugalsku a Spojenom kráľovstve. 
Správy sú zverejnené na internetovej stránke 
banky. 

Účinný mechanizmus podávania 
sťažností 

Mechanizmus na vybavovanie sťažností v EIB je 
komplexný nástroj, ktorý umožňuje riešenie spo
rov pre členov z radov verejnosti, ktorí sa domnie
vajú, že boli dotknutí rozhodnutím banky. Môže 
ho využiť každý člen verejnosti. Pokiaľ nedôjde  
k dohode, druhý stupeň odvolania zabezpečuje 
európsky ombudsman. Tým je mechanizmus po
dávania sťažností v EIB spomedzi medzinárod
ných finančných inštitúcií jedinečný.

V roku 2011 oddelenie na vybavovanie sťažností 
prijalo 54 sťažností, z ktorých 46 bolo prijateľných. 
Väčšina sťažností sa týkala environmentálnych a 
sociálnych vplyvov financovaných projektov (18) 
a obstarávania v rámci financovaných projektov 
(14). Európsky ombudsman rozhodoval o troch 
sťažnostiach podaných proti EIB so záverom, že 
nedošlo k nesprávnemu úradnému postupu, a ne
mal žiadne kritické pripomienky.

Sp o lu 
t o ny CO2 2011

To ny CO2 n a 
z a m e s t n a n c a 

2011

To ny CO2 n a 
z a m e s t n a n c a 

2010

To ny CO2 n a 
z a m e s t n a n c a 

20 0 9

E m i s i e  
z  e n e r g i í

824 0, 38 0,41 0, 52

E m i s i e  
z  m o b i l i t y

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

O d p a d -1, 6 - 0, 0 0 07 - 0, 0 02 0, 0 0 01

Sp o t r e b a p a p i e r a 
n a ko p í r ov a n i e

114, 8 0, 053 0,1 0, 0 6

SP O LU 19 6 82 9,05 9,14 8, 69
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Minimalizovanie našej vlastnej 
ekologickej stopy

EIB meria uhlíkovú stopu svojich interných operácií 
už od roku 2007 (východisková hodnota pre skupi
nu EIB). Pôvodný cieľ znížiť uhlíkovú stopu o 20 % 
do roku 2020 sa už dosiahol, ba dokonca prekročil 
o 4 % v roku 2011. 

V prepočte na zamestnanca EIB naďalej znižu
je emisie uhlíka zo svojich interných činností, a to 
napriek nárastu operácií v období rokov 2008 až 
2011. Účinnejšie a efektívnejšie využívanie kance
lárskych priestorov a zlepšenie riadenia kancelár
skych budov viedli k zníženiu emisií pochádzajú
cich zo spotreby energie.  

Emisie pochádzajúce z mobility (spôsobené predo
všetkým leteckou dopravou) opäť nabrali klesajúci 
trend po poslednom náraste, keď banka reagovala 
na finančnú krízu zvýšením úverovej aktivity v roku 
2010 a 2011. 

EIB podporuje recykláciu odpadu: 75 % vyprodu
kovaného komunálneho odpadu druhotne využijú 
miestne úrady na výrobu energie spaľovaním, kom
postovaním a výrobou bioplynu, ktorá by sa inak 
vyrábala z neobnoviteľných zdrojov. Podľa údajov 
poskytnutých miestnymi orgánmi má recyklácia  

Názory počas stretnutia správnej rady  
s občianskou spoločnosťou:

 „Ak je klimatická hrozba systémová, potom aj reakcia 
na ochranu klímy musí byť systémová. Všetci sa musí
me spojiť, a to vrátane banky.“ 

 „EIB nemôže robiť všetko, ale mala by spraviť všetko, 
čo je v jej moci.“

„Ľudia musia byť jadrom každej operácie.“

komunálneho odpadu vyprodukovaného bankou 
pozitívny vplyv na celkové emisie oxidu uhličitého.
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 Inštitút EIB

Zodpovednosť banky bude odteraz umocňovať 
aj novozaložený Inštitút EIB. Inštitút EIB začal 
svoju činnosť 1. januára 2012 a pôsobí ako 
katalyzátor pre existujúce vzdelávacie, sociálne a 
umelecké aktivity banky. V inštitúte vytvorenom 
ako súčasť skupiny EIB pracuje malá skupina 
zamestnancov a bežnú prevádzku riadi dekan. 
Predsedom jeho dozornej rady je prezident EIB.

Úlohou Inštitútu EIB je presadzovať ciele EÚ 
podporou „európskych iniciatív pre všeobecné 
blaho“. S pomocou svojich partnerov a siete 
„Priatelia inštitútu“ chce byť katalyzátorom pre 
sociálne, kultúrne, vzdelávacie a výskumné 
činnosti zamerané na hospodársky a sociálny 
rozvoj v členských štátoch EÚ. Inštitút stojí na 
troch pilieroch: vedomostné, sociálne a umelecké 
programy.





E IB je už viac ako 50 rokov spoľahlivý finančný 
partner podporujúci ciele EÚ. Keďže je organi
záciou, ktorá sa nesnaží o maximalizáciu zisku, 

prínosy plynúce z výpožičných podmienok pre EIB 
sa z veľkej časti prenášajú na predkladateľov pro
jektov. Banka je najväčším nadnárodným dlžníkom 
a v roku 2011 získala na medzinárodných kapitálo
vých trhoch 76 mld. EUR.

EIB je zodpovedný dlžník a zdroj stability v nepo
kojných časoch. Vďaka silnej kapitálovej báze a ko
nečnej súvahe, ktoré vychádzajú z obozretnej úve
rovej politiky a správneho riadenia rizík, si udržala 
vynikajúce finančné postavenie aj v roku 2011.

Spoľahlivý finančný partner

Ku koncu roka 2011 dosiahli celkové aktíva sumu 
472 mld. EUR, s veľmi nízkou mierou znehodnote
ných úverov, ktorá sa približuje úrovni nula percent 
(0,09 %). Ročný čistý prebytok v roku 2011 dosiahol 
výšku 2,3 mld. EUR, v čom vidieť rekordné úvero
vanie z rokov 2009 a 2010, pričom administratívne 
náklady sa udržali na priemernej úrovni.

EIB je finančne autonómna. Jej základné imanie vo 
výške 232 mld. EUR upisujú členské štáty EÚ, ktoré 
sú akcionármi banky. Podiel každej krajiny na imaní 
banky vychádza z hospodárskej váhy danej krajiny 
v čase jej pristúpenia. Kapitálová primeranosť EIB – 
pomer kapitálu banky k jej aktívam – predstavova
la na konci roku hodnotu 24,9 %. Bazilejský výbor 

Banky pre medzinárodné platby stanovil minimál
nu kapitálovú primeranosť bánk vo výške 8 %.

Najväčší nadnárodný dlžník

EIB sa financuje sama a väčšinu svojich úverových 
zdrojov si vypožičiava na medzinárodných kapitá
lových trhoch. Banka si v roku 2011 udržala rating 
AAA, určený tromi hlavnými ratingovými agentúra
mi, ktorý vychádza z pevnej podpory jej akcionárov, 
silnej kapitálovej základne, vynikajúcej kvality aktív, 
konzervatívneho riadenia rizík a zdravej stratégie fi
nancovania. Vzhľadom na svoju finančnú silu si ban
ka dokáže požičiavať za veľmi atraktívne sadzby. 

Za veľmi nestabilných trhových podmienok v roku 
2011 si banka požičala 76 mld. EUR na medzinárod
ných kapitálových trhoch, pričom nákladovosť a 
priemerná splatnosť vyznieva v porovnaní s rokom 
2010 priaznivo. 

I naďalej prevládali výpožičky v troch ústredných me
nách banky – v eurách (EUR), amerických dolároch 
(USD) a librách (GBP) – predstavujúce približne 88 % 
emisií EIB v roku 2011. Najväčší objem predstavovali 
výpožičky v eurách v sume 35 mld. EUR, za nimi na
sledovali výpožičky v amerických dolároch (33 mld. 
USD resp. 24 mld. EUR) a potom v librách (6,8 mld. 
GBP EUR resp. 7,9 mld. EUR). Banka si požičala 9 mld. 
EUR resp. 12 % finančných prostriedkov v iných me
nách. Najväčší objem bol v austrálskych dolároch,  
potom v nórskych korunách a švédskych korunách. 

Kapitálové a výpožičné 
operácie
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Správa a riadenie EIB

Štatútom zriadené orgány EIB

Rada guvernérov sa skladá z ministrov menova
ných každým z 27 členských štátov, zvyčajne spo
medzi ministrov financií. 

Stanovuje usmernenia úverovej politiky, schva
ľuje účtovnú závierku a súvahu a rozhoduje  
o účasti banky na finančných operáciách mimo 
Európskej únie, ako aj o navýšení kapitálu. Tak
tiež menuje členov správnej rady, predstaven
stva a výboru audítorov. Rada guvernérov zasadá  
raz ročne.

V roku 2011 rada guvernérov vymenovala Werne
ra Hoyera za nového prezidenta EIB od 1. januá
ra 2012. Werner Hoyer je siedmy prezident EIB od 
jej založenia v roku 1958. Nastupuje po Philippo
vi Maystadtovi, ktorý bol prezidentom EIB počas 
dvoch po sebe idúcich funkčných období od roku 
2000 do roku 2011. Werner Hoyer bol štátny tajom
ník na Ministerstve zahraničia Nemeckej spolkovej 
republiky, kde zodpovedal za európske politiky, a 
poslanec nemeckého parlamentu.

Správna rada má výhradnú právomoc prijímať roz
hodnutia o pridelení financií, predovšetkým vo for
me pôžičiek, záruk a výpožičiek. 
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Dohliada na správne riadenie banky a zabezpečuje, 
že banka je spravovaná v súlade so zmluvami a šta
tútom a všeobecnými usmerneniami guvernérov. 
Jej členovia menovaní na obnoviteľné obdobie pia
tich rokov sa zodpovedajú jedine banke. 

Správnu radu tvorí 28 riadnych členov, pričom kaž
dý členský štát menuje jedného riadneho člena a 
jedného riadneho člena menuje Európska komisia. 
Má 18 zástupcov, čo znamená, že o tieto pozície 
sa delia skupiny štátov. S cieľom rozšíriť odborné 
skúsenosti správnej rady v istých oblastiach môže 
rada kooptovať maximálne šiestich odborníkov 
(troch riadnych členov a troch zástupcov), ktorí sa 

zúčastňujú zasadnutí rady ako poradcovia bez prá
va hlasovať. Pokiaľ nie je v štatúte stanovené inak, 
rozhodnutia sa prijímajú väčšinou, ktorú tvorí naj
menej jedna tretina členov oprávnených voliť a 
ktorá predstavuje najmenej 50 % upísaného kapi
tálu. Správna rada zasadá desaťkrát ročne.

Predstavenstvo je stály kolegiálny výkonný orgán 
banky. Má deväť členov a pracuje pod dohľadom 
prezidenta a pod dozorom správnej rady. 

Sleduje bežný chod banky, pripravuje rozhodnutia 
pre správnu radu a kontroluje ich vykonanie. Jeho 
členovia sú menovaní na obnoviteľné obdobie  
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EIB vyjadruje poďakovanie nasledujúcim predkladateľom a dodávateľom za poskytnutie fotografií na ilustráciu tejto správy:

Pobrežná veterná elektáreň Belwind, Belgicko; Vysokorýchlostný vlak TGV, Francúzsko © RFF/CAPA/ Laurent Rothan (TOMA); 
Veterná elektráreň ENBW Baltic 1, Nemecko; Nová nemocnica Karolinska Solna, Švédsko; Metro v Porte, Portugalsko, foto-
grafická súťaž EIB pod názvom Za objektívom; Papierne Stora Enso, Švédsko © Stora Enso; Need a Skip, West Bromwich UK; 
Noor East Co. marble & granite, Egypt; Greenmeadow Stores, UK; LANXESS AG, Nemecko; Danisco, Dánsko © DANISCO A/S; 
Kníhviazačstvo Bl Aino © Geraldine Bruneels; Zobrazovacia technológia Spectrum Dynamics, Izrael; High-tech inižnierstvo 
Trelleborg, Švédsko; Vysokorýchlostný vlak TAV, Taliansko © Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.; Most Apollo, Slovensko; 
Rotterdamský prístav, Holandsko; Energetika ENEL, Taliansko © ENEL; Gemasolar, Španielsko; Pobrežná veterná elektráreň 
Skegness, Spojené kráľovstvo, fotografická súťaž EIB pod názvom Za objektívom; Prostredie v Castilla y León, Španielsko; 
Zalesňovanie a regulácia erózie, Turecko; Westmetro, Fínsko © Lanismetro; Medzinárodná stavebná výstava IBA Hamburg, 
Nemecko; Moma Titanium, Mozambik; Cementáreň Ohorongo, Namíbia © Ohorongo

Grafická úprava: Grafické pracovisko EIB

Vytlačené spoločnosťou Imprimerie Jouve na papieri MagnoSatin pomocou atramentov na báze rastlinného oleja. 
Papier certifikovaný podľa pravidiel Lesnej dozornej rady (FSC) obsahuje 100 % čerstvej drevoviny (z ktorej minimálne  
50 % pochádza z dobre spravovaných lesov).

šiestich rokov a zodpovedajú sa výhradne banke. 
Predstavenstvo sa schádza raz týždenne pod ve
dením prezidenta. Prezident je na základe štatú
tu zároveň predsedom správnej rady. Štyria naj
väčší akcionári – Francúzsko, Nemecko, Taliansko 
a Spojené kráľovstvo – majú v predstavenstve  
stále miesto. 

Výbor audítorov je nezávislý orgán podliehajúci 
priamo správnej rade a zodpovedný za audit účtov 
banky a overenie, či jej činnosť prebieha v súlade  

s osvedčenými bankovými postupmi. Skladá sa zo 
šiestich členov menovaných na neobnoviteľné funkč
né obdobie šiestich po sebe idúcich finančných rokov. 

Výbor audítorov overuje správnosť vykonania ope
rácií banky a vedenia účtovných kníh. Po schvále
ní finančných výkazov správnou radou k nim výbor 
audítorov vydá stanovisko. Správy výboru audíto
rov k výsledkom svojej práce za predchádzajúci rok 
sa predkladajú rade guvernérov spoločne s výroč
nou správou správnej rady. 
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