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Úvěry dosáhly celkového objemu 52 mld. EUR a podpořily 
růst a zaměstnanost v EU i mimo hranice EU

Bylo financováno 400 projektů ve více než 60 zemích

Částka přibližně 9 mld. EUR  
podpořila inovace

Klíčové výsledky v roce 2012

Zdroje financování 
poskytnuté regionům 

EU, které nejvíce 
postihla hospodářská  

a finanční krize,  
dosáhly objemu   
15 mld. EUR

200 000 malých a středních 
podniků získalo od skupiny 
EIB zdroje financování  
v celkové výši 13 mld. EUR
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Schválené zvýšení základního kapitálu o 10 mld. EUR umožní 
poskytnout v období let 2013–2015 na projekty v EU dodatečné 

úvěry ve výši 60 mld. EUR

Úvěry na opatření  
v oblasti klimatu:   
13 mld. EUR

Úvěry v objemu téměř  
7 mld. EUR podpořily  
dopravní a energetické sítě,  
které propojují Evropu
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kde financování EIB uvolní dodatečné zdroje sou-
kromého sektoru a tím maximálně podpoří růst a 
vytváření pracovních míst. A budeme-li kombino-
vat financování EIB s rozpočtovými zdroji EU, bude-
me moci dosáhnout ještě lepších výsledků.

EIB reagovala a bude i nadále reagovat na kon-
krétní potřeby regionů nejvíce postižených krizí, 
protože naše banka bude v mnoha případech je-
dinou finanční institucí, která může plnit tuto úlo-
hu ve velkém měřítku.

V roce 2012 naše banka splnila schválený operační 
plán a její úvěry v celkovém objemu 52 mld. EUR  
financovaly přibližně 400 projektů ve více než 60 
zemích. V souladu s naším přáním vykonat „více 
a lépe“ pro růst a vytváření pracovních míst v EU, 
budeme věnovat ještě větší pozornost než dosud 
kvalitě projektů, které financujeme. Proto jsme za-
vedli posílené systémy měření, které nám umožní 
lépe zhodnotit výsledky financovaných projektů. 

Ukazuje se, že naše poradenské služby, jež pomá-
hají členským státům EU připravit a realizovat  
životaschopné investiční projekty, mají zásadní 

E vropská unie se nachází ve složité hospodář-
ské situaci a čelí rostoucí nezaměstnanosti, 
což má vážné důsledky pro celou společnost 

a zejména pro mladé lidi. Je jasné, že mimořádná 
doba vyžaduje výjimečná opatření a že pro překo-
nání krize je třeba sladěné reakce napříč EU. 

EIB jako banka EU musí hrát zásadní úlohu při 
zajišťování investic do projektů, které stimulují  
růst a zaměstnanost. Proto pociťuji zvláštní hr-
dost, že během mého prvního roku ve funkci pre-
zidenta EIB naši akcionáři, členské státy Evropské 
unie, přijali historické rozhodnutí zvýšit splacený 
základní kapitál EIB o 10 mld. EUR, prakticky na 
dvojnásobek. Jsme nyní připraveni v průběhu tří 
následujících let, tj. do roku 2015, zvýšit objem 
úvěrů na přibližně 200 mld. EUR.

S členskými státy EU jsme se dohodli, že na podpo-
ru našeho celkového cíle, kterým je udržitelný růst, 
se ve svých finančních aktivitách v Evropě zamě-
říme na inovace a dovednosti, na úvěry pro MSP,  
na účinné využívání zdrojů (včetně čisté energie) a 
na strategickou infrastrukturu. To jsou oblasti, kde 
je přístup ke zdrojům financování velmi obtížný a 

Úvodní slovo 
prezidenta
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Úvodní slovo 
prezidenta

význam, protože zvyšují způsobilost projektů pro 
financování EIB a pro využití prostředků ze struk-
turálních fondů EU.

Financování EIB doplňují specifické nástroje Ev-
ropského investičního fondu (EIF), které se za-
měřují na poskytování rizikového kapitálu ve 
prospěch MSP a začínajících podniků a na mikro-
financování. Bylo vynaloženo zvláštní úsilí pro dal-
ší společné zásahy, včetně kombinování záruk EIF  
s úvěry EIB pro MSP. 

Mimo EU naše banka i nadále financovala projek-
ty podporující cíle zahraniční politiky Evropské 
unie a poskytla na ně úvěry v celkovém objemu 
7,4 mld. EUR. Předvstupní země a naši sousedé na 
jihu a na východě zůstávají jednou z našich hlav-
ních priorit. EIB je však také nástrojem Evropské 
unie pro financování na celém světě a může tak 
pomoci utvářet proces globalizace ve 21. století.

Naše finanční síla se odráží v našem úvěrovém ra-
tingu AAA a v roce 2012 nám umožnila získat na 
mezinárodních kapitálových trzích 71 mld. EUR. 
Je to významný stimul, jelikož tyto prostředky  

podpoří reálnou ekonomiku. Také to jasně svědčí 
o důvěře v EIB a obecně ve „značku EU“.

Jako banka EU se v roce 2013 soustředíme na pl-
nění proticyklické úlohy a budeme působit jako 
spolehlivý partner při financování životaschop-
ných projektů v celé Evropské unii i mimo ni. Pro-
jekty, které financujeme, přinášejí skutečnou změ-
nu v životě lidí, ať již jde o vytváření pracovních 
míst ve stovkách tisících malých podniků, o zajiš-
tění realizace významných projektů infrastruktury 
na podporu růstu v regionech nejvíce postižených 
krizí či o soustavné investice do špičkových inova-
cí a čisté energie, které Evropě pomáhají udržet si 
konkurenční výhodu v celosvětovém měřítku.

EIB jako banka EU musí hrát 
zásadní úlohu při zajišťování 
investic do projektů, které 
stimulují růst a zaměstnanost.

Werner Hoyer
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Ú loha EIB při financování dlouhodobých in-
vestic na podporu růstu v Evropě i mimo 
Evropu vzhledem k současným hospodář-

ským výzvám ještě více vzrostla. EIB využívá svých 
finančních a technických znalostí ke zlepšení finan-
cování v oblastech, v nichž je podpora nutná, ze-
jména v hospodářsky slabších regionech a v okra-
jových zemích Evropy. Kromě toho mobilizuje 
soukromé a veřejné investice, jelikož zaručuje kva-
litu projektů a přitahuje další spolufinancující sub-
jekty. Tím je zajištěn dostatečný objem prostředků 
na hlavní hnací síly růstu, jako jsou např. doved-
nosti a inovace, strategická infrastruktura, MSP a 
projekty v oblasti ochrany klimatu.

Uvolnění  
růstového  
potenciálu Evropy

EIB, která zajišťuje tok finančních 
prostředků do reálné ekonomiky, 

podepsala v roce 2012 smlouvy 
o poskytnutí úvěrů v objemu  

52 mld. EUR, zejména na projekty 
s největším přínosem  

z hlediska růstu a vytváření  
pracovních míst.
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Uvolnění  
růstového potenciálu Evropy

Úkolem EIB jako banky EU je nastartovat růst  
a stimulovat zaměstnanost v Evropě. Děláme 

více a lépe, abychom pomohli evropskému 
hospodářství postavit se znovu na nohy.

Zvýšení základního kapitálu  
pro dodatečné úvěry v EU

EIB hraje od roku 2008 významnou úlohu v plánu 
evropské hospodářské obnovy, v jehož rámci po-
skytovala mimořádně vysoké objemy úvěrů. V roce 
2012 svoji úvěrovou aktivitu plánovaně omezila, 
aby si uchovala svoji finanční sílu a tím i schopnost 
získávat zdroje financování na finančních trzích za 
atraktivní sazby. 

V roce 2012 se akcionáři EIB (všech 27 členských 
států EU) dohodli na zvýšení základního kapitá-
lu EIB o 10 mld. EUR a tím zajistili, že členské státy 
budou moci v období let 2013-2015 získat na pod-
poru reálné ekonomiky dodatečné úvěry ve výši až  
60 mld. EUR. Zvýšení základního kapitálu umožní 
bance poskytnout větší podporu odvětvím, která 
mají obtížný přístup ke zdrojům financování. Banka 
bude i nadále kombinovat své zdroje financování se 
zdroji EU, aby zlepšila účinnost a maximalizovala pří-
nosy z hlediska růstu a vytváření pracovních míst.

inovace  
a dovednosti

účinné  
využívání zdrojů

přístup MSP ke  
zdrojům financování

strategická  
infrastruktura

Podpořit VVI,  
odbornou přípravu  

a vzdělávání

Zlepšit  
pracovní  
příležitosti

Posílit vnitřní  
trh a podpořit  
soudržnost

Nadále klást silný  
důraz na opatření  

v oblasti klimatu
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Urychlování inovací

Pro zvýšení konkurenceschopnosti Evropy mají 
rozhodující význam výzkum, vývoj a inovace (VVI). 
EIB pomáhá financovat VVI na vysokých školách 
i v soukromém sektoru a současně podporuje 
přenos znalostí mezi akademickým prostředím  
a podniky. 

Aby EIB zvýšila svoji podporu investic do VVI, za-
hájila v roce 2012 přezkum své nabídky produktů. 
Očekává se, že sektorová studie a sondování trhu 
povedou k vytvoření nových finančních produktů, 
které budou řešit neefektivitu trhu a strukturální 
nedostatky a umožní přeměnu inovačních nápa-
dů v konkrétní podnikatelské příležitosti. 

Zaměření investic do inovací 
má zásadní význam, protože 

v době úsporných opatření 
hrozí finanční škrty zejména 

v tomto odvětví. V roce 2012 
poskytla EIB na podporu 

inovací a dovedností v EU 
přibližně 9 mld. EUR.

Podpora
inovací pro inteligentní růst v Evropě

EIB investuje do novátorského výzkumu, např. 
do velkého hadronového urychlovače v CERN 

v Ženevě. Úvěr ve výši 300 mil. EUR pomohl 
financovat výstavbu urychlovače částic, který 

umožnil převratný objev v roce 2012.
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Uvolnění  
růstového potenciálu Evropy

Digitální hospodářství je klíčem  
k dlouhodobému růstu

Internetové informační a komunikační technolo-
gie (IKT) jsou neodmyslitelnou hnací silou růstu:  
v období let 2006–2015 přispějí širokopásmové 
sítě k vytvoření přibližně 2,1 milionů nových pra-
covních míst v EU. Pro uspokojení rostoucích po-
třeb přenosu dat v Evropě jsou nutné investice do 
telekomunikační infrastruktury, jejíž rozvoj je jed-
ním z hlavních cílů Digitální agendy pro Evropu. 
Prioritními oblastmi pro banku jsou proto super-
rychlý internet, mobilní sítě a cloud computing.  
V rámci financování inovací poskytla EIB v roce 
2012 na investice do informačních a komunikač-
ních technologií úvěry v objemu 1,5 mld. EUR.

Zaměření na investice s vysokou 
přidanou hodnotou

Projekty prioritních technologií, které znamenají 
vyšší rizika a představují vyšší přidanou hodnotu, 
jsou pro EIB a EIF hlavní oblastí investic, protože kri-
ze snížila ochotu soukromých fondů rizikového ka-
pitálu přebírat rizika spojená s inovačními podniky 
v raných fázích jejich rozvoje. Evropský investiční 

fond (EIF), který se zaměřuje na inovativní financo-
vání MSP, spustil v roce 2012 nástroj pro sdílení rizik 
(RSI). Cílem nástroje je povzbudit banky k poskyto-
vání úvěrů a leasingů malým a středním podnikům, 
které realizují projekty v oblasti výzkumu, vývoje a 
inovací. Do dnešního dne bylo podepsáno sedm 
transakcí v celkovém objemu 345 mil. EUR.

Stimulace inteligentního růstu

Inovace vyžadují dovednosti a kvalitní vzdělávání 
je pro vedoucí ekonomiky 21. století nezbytností. 
V roce 2012 podpořila EIB vzdělávání a dovednos-
ti úvěry v objemu 1,5 mld. EUR.

EIB se soustřeďuje na investice, které zlepšují kva-
litu vzdělávání a podporují evropský prostor vy-
sokoškolského vzdělávání a evropský výzkumný 
prostor. Celkovým cílem je zlepšit koherenci a in-
tegraci vysokoškolského vzdělávání a vědeckých 
zdrojů v Evropě. Podpora EIB zahrnuje financo-
vání investic do škol a vysokoškolských zařízení 
a reforem zaměřených na kvalitu a konkurence-
schopnost terciárního vzdělávání, jakož i iniciativy  
v oblasti přenosu technologií, které díky překle-
nutí mezery mezi akademickým prostředím a 
podniky podporují inovace.

Internetové informační a 
komunikační technologie (IKT) jsou 

neodmyslitelnou hnací silou růstu: 
v období let 2006–2015 přispějí 
širokopásmové sítě k vytvoření 

přibližně 2,1 milionů nových 
pracovních míst v EU. V roce 2012 

poskytla EIB úvěry na investice do IKT 
v objemu 1,5 mld. EUR.
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E IB je přirozeným partnerem při financování 
velkých projektů dopravních sítí, a to vzhle-
dem k jejich rozsahu a dlouhodobému rázu, 

jakož i z toho důvodu, že jejich financování může 
být pro národní a regionální veřejné investo-
ry velmi náročné. Banka se zaměřuje na projek-
ty infrastruktury se zjevnou hodnotou pro celou 
společnost a její odborné poradenství uvolňuje do-
datečné zdroje od dalších investorů.

V roce 2012 podpořila banka 30 velkých projek-
tů dopravní infrastruktury, které v rámci transev-
ropské dopravní sítě (TEN-T) propojí deset zemí. 
Transevropské dopravní spoje zvyšují potenciál 
obchodu v EU i mimo EU a stimulují hospodářský 
růst. Kromě toho je odvětví dopravy významným 
zaměstnavatelem: každé dvacáté pracovní místo  
v Evropě je v odvětví dopravy.

Budování 
propojené Evropy

Strategické dopravní spoje 
mají zásadní význam pro 

posílení a udržení 
konkurenceschopnosti 
evropských podniků a 

vytvářejí pracovní místa pro 
miliony Evropanů. V roce 

2012 poskytla EIB na důležité 
dopravní sítě v EU 6 mld. EUR.

Dokončení mořské hráze v rámci 
projektu Maasvlakte 2 v roce 2012 

znamenalo další krok k rozšíření přístavu  
v Rotterdamu. EIB podporuje tento 

stěžejní projekt infrastruktury úvěrem  
ve výši 900 mil. EUR.
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Uvolnění  
růstového potenciálu Evropy

EIB poskytuje celkem 
850 mil. EUR na projekt 

vysokorychlostní 
železniční trati v Bretani. 
Pozvednutí venkovských 
oblastí a zajištění lepšího 

přístupu k transevropským 
sítím patří mezi hlavní 

priority banky.

EIB poskytuje finanční prostředky na všechny dru-
hy dopravy, stejně tak jako na logistiku a inteligent-
ní dopravní systémy. Výsledkem je hmatatelný pří-
nos pro všechny podniky a občany, kteří využívají 
výhod účinnějšího, efektivnějšího a udržitelnějšího 
dopravního systému. 

Pilotní fáze iniciativy projektových 
dluhopisů 

V roce 2012 zahájily EIB a Evropská komise pilotní 
fázi iniciativy projektových dluhopisů, jejímž cílem je 
stimulovat financování klíčových projektů infrastruk-
tury pomocí kapitálu získaného od institucionálních 
investorů, např. od penzijních fondů a pojišťoven.

Iniciativa projektových dluhopisů má umožnit pro-
jektovým společnostem, aby samy vydávaly dluho-
pisy investičního stupně. Díky mechanismu sdílení 
rizik Komise a EIB se zvýší kvalita nadřízených dlu-
hopisů na dostatečně vysokou úroveň, která při-
táhne institucionální investory. To povede k efek-
tivnějšímu využívání rozpočtových zdrojů EU a ke 
zkrácení doby realizace hodnotných projektů. 

V rámci pilotní fáze je z rozpočtu EU vyčleněno  
230 mil. EUR formou záruk na investice do infra-
struktury v odvětví dopravy, energetiky a teleko-
munikací a cílem je získat několikanásobek této 
částky od investorů na kapitálových trzích. EIB řídí 
pilotní fázi iniciativy v období let 2012-2013 do její-
ho případného plného spuštění v roce 2014.

Nedostatek finančních prostředků mohou také po-
moci překlenout partnerství, která sdružují zdroje 
financování veřejného a soukromého sektoru. Ač-
koli se počet partnerství mezi veřejným a soukro-
mým sektorem (PPP) během krize snížil, tato part-
nerství hrají i nadále významnou úlohu, zejména 
v oblasti investic do dopravních sítí. EIB má v tom-
to ohledu bohaté zkušenosti a odborné znalosti a 
hraje významnou úlohu v Evropském odborném 
centru pro PPP (EPEC). Tato společná inciativa EIB, 
Evropské komise a 35 zemí (členských států EU a 
kandidátských zemí) pomáhá svým členům tím, že 
umožňuje sdílení zkušeností a osvědčených postu-
pů v oblasti PPP. V roce 2012 poskytla poradenství 
a pomoc v celé řadě oblastí, včetně zajištění přístu-
pu k širokopásmovým službám, energetické účin-
nosti veřejných budov a financování projektů PPP 
pomocí projektových dluhopisů.

Mezi klíčovými doporučeními ve zprávě, která byla 
vypracována s přispěním EIB a dalších zaintereso-
vaných stran a zveřejněna v roce 2012 Centrem pro 
evropskou politiku (skupina odborníků se sídlem  
v Bruselu), byla mimo jiné potřeba větší podpory a 
praktického poradenství pro veřejné orgány při pří-
pravě, navrhování a předkládání řešení PPP. Zpráva 
dále zdůraznila, že pokud se má iniciativa projekto-
vých dluhopisů stát udržitelnou součástí způsobů 
financování infrastrukturních potřeb v Evropě, mu-
sejí v ní hrát vedoucí úlohu tvůrci politik EU. Zpráva 
říká, že bude-li Evropa chtít maximalizovat využívá-
ní investic z veřejných a soukromých zdrojů, bude 
třeba překonat celou řadu překážek.
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EIB svými úvěry podporuje 
evropské odvětví energetiky 

a přispívá tím k rozvoji 
udržitelného, 

konkurenceschopného a 
bezpečného energetického 

systému, který uspokojuje 
hospodářské, sociální a 

environmentální potřeby 
společnosti. V roce 2012 
poskytla EIB na projekty  

v oblasti energetiky  
v EU 4,5 mld. EUR.

Dodávkami 
energie k hospodářské obnově

E IB se významně zapojuje do financování ener-
getické infrastruktury a je jedním z největších 
poskytovatelů úvěrů na investice do elektro-

rozvodných sítí v Evropě. Oblasti, na které se EIB při 
financování zaměřuje, jsou projekty energetické-
ho propojení, inteligentní sítě a výroba udržitelné 
energie. 

Zabezpečení dodávek pro Evropu 

Investice do sítí za účelem renovace či rozšíření stá-
vajících systémů dodávky energie posilují vnitřní 
trh. Podpora inteligentních sítí a lepšího skladová-
ní energie také pomáhá zlepšit využívání elektřiny 
z obnovitelných zdrojů. Na financování energetic-
kých distribučních sítí včetně elektrorozvodných sítí 
a infrastruktury pro přepravu zemního plynu bylo  
v loňském roce poskytnuto více než 3,7 mld. EUR.
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Uvolnění  
růstového potenciálu Evropy

Podpora přechodu k udržitelné energii

Lví podíl na úvěrech na investice v oblasti výroby 
energie měla výroba energie z obnovitelných zdro-
jů. V roce 2012 poskytla banka na projekty energie 
z obnovitelných zdrojů více než 2 mld. EUR, zatím-
co výrobu elektřiny z plynu pomohlo financovat 
méně než 0,4 mld. EUR a nebyly podepsány žádné 
projekty výroby energie spalováním uhlí či nafty. 

EIB omezila financování výroby uhlovodíků, kte-
rou od roku 2005 podpořilo méně než 1 % objemu 
úvěrů EIB v odvětví energetiky. V oblasti rafinace 
ropy se financování banky soustřeďuje na projek-
ty energetické účinnosti a přeměny energie a ne-
zahrnuje rozšiřování kapacit. Banka taktéž finan-
cuje elektrárny na černé nebo hnědé uhlí pouze 
tehdy, pokud nahrazují stávající elektrárny, využí-
vají nejlepší dostupné technologie, jsou vybaveny  

K propojení elektrických sítí Irska a Velké Británie došlo  
v roce 2012. Projekt East-West Interconnector představuje 
první úspěšné spuštění energetického projektu, který EIB 

podporovala v rámci plánu hospodářské obnovy EU.

zařízením na zachycování uhlíku a při výrobě elek-
třiny snižují uhlíkovou náročnost alespoň o 20 %.

Zjišťování názorů na úvěrovou aktivitu 
EIB v odvětví energetiky

EIB zahájila veřejné konzultace o své úvěrové poli-
tice v oblasti energetiky v říjnu roku 2012. K účasti 
na těchto konzultacích, včetně veřejné konzultace 
konané v prosinci v Bruselu, byli vyzváni odborníci 
z odvětví energetiky, zainteresované subjekty a ši-
roká veřejnost. Ve své úvěrové politice vychází EIB  
z politických cílů EU a usiluje o vytvoření rovno-
váhy mezi zabezpečením dodávek energie, kon-
kurenceschopností a opatřeními v oblasti klimatu. 
Banka zamýšlí přijmout revidovanou úvěrovou po-
litiku v odvětví energetiky v roce 2013. 

Největší větrný park na světě u britského pobřeží dodává 
elektřinu pro 320 000 domácností. EIB se podílela na 

financování přenosového vedení, které spojuje větrný park 
na moři Walney s distribuční soustavou.
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MSP tvoří páteř evropského 
hospodářství a významně 
přispívají k zaměstnanosti, 
hospodářskému rozvoji a 
sociální soudržnosti v EU.  

V roce 2012 poskytla skupina 
EIB finanční prostředky pro 

MSP a pro společnosti se 
střední kapitalizací v EU  

v objemu více  
než 13 mld. EUR.

Malé podniky, jejichž činnost 
sahá od výroby sportovních 

potřeb a pečiva až po výrobu 
instalatérského materiálu a 

kontejnerů na odpad pro obce, 
jsou klíčem pro zachování  

a vytváření pracovních míst  
v Evropě. V roce 2012 podpořila 

skupina EIB přibližně  
200 000 MSP a společností  

se střední kapitalizací.

Z ajištění lepšího přístupu MSP ke zdrojům fi-
nancování je pro skupinu EIB prioritou. MSP 
představují 99 % podniků a poskytují dvě tře-

tiny pracovních míst v soukromém sektoru v Ev-
ropě. Pro mnohé z nich je obtížné získat finanční 
prostředky za přijatelných podmínek. Skupina EIB 
spolupracuje s celou řadou finančních zprostřed-
kovatelů, např. s místními partnerskými bankami, 
fondy, leasingovými společnostmi a mikrofinanční-
mi institucemi, s jejichž pomocí se dostávají finanč-
ní prostředky k MSP.

EIB uvolňuje finanční prostředky pro MSP

V roce 2012 podepsala banka smlouvy o poskyt-
nutí úvěrů MSP s pomocí zprostředkovatelů v EU  
v objemu 10,5 mld. EUR. Zprostředkovatelé poskyt-
nuté prostředky dále půjčují MSP, přičemž k část-
ce získané od EIB přidávají ekvivalentní částku ze 
svých vlastních zdrojů.

V posledních letech usiluje EIB o zlepšení přístupu 
MSP k úvěrům, a proto zvyšuje flexibilitu, zjedno-
dušuje postupy a vyžaduje větší transparentnost 
od partnerských bank. EIB také vyvíjí nové struktu-
ry pro poskytování dodatečných zdrojů financování 
pro MSP v zemích, které mají vážné problémy s lik-
viditou, např. v Řecku. V této zemi zahájil v roce 2012 
činnost speciální záruční fond pro MSP, který vznikl 
díky mimořádné snaze banky podpořit Řecko.

Poskytování prostředků společnostem 
se střední kapitalizací

V roce 2012 spustila EIB po dvouletém zkušebním ob-
dobí svůj program zprostředkovaných úvěrů pro spo-
lečnosti se střední kapitalizací, tj. společnosti, které 
mají více než 250, avšak méně než 3000 zaměstnan-
ců. Dosud byly v EU podepsány smlouvy o poskytnutí 
takových úvěrů v objemu přibližně 1,8 mld. EUR.

Podpora 
malých a středních podniků
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Uvolnění  
růstového potenciálu Evropy

EIF podporuje růst malých 
podniků a mikropodniků 

bez ohledu na to, zda se 
zabývají biotechnologiemi, 

laserovými technologiemi či 
ruční výrobou. V roce 2012 

podpořil podnikavost a inovace 
částkou 2,6 mld. EUR, která 

zmobilizovala celkem  
12,3 mld. EUR.

Cílená podpora EIF pro MSP

EIF přejímá rizika spojená s MSP a tím usnadňu-
je přístup evropských mikropodniků a malých a 
středních podniků ke zdrojům financování. Podpo-
ruje podniky v rané až rozvojové fázi podnikání cí-
lenými produkty, včetně vlastního kapitálu, záruk a 
mikrofinancování. Jedním z cílů EIF je přilákat do-
datečné finanční prostředky od dalších účastní-
ků trhu na podporu podnikavosti a inovací. V roce 
2012 vyčlenil prostředky ve výši 2,6 mld. EUR, které 
zmobilizovaly celkem 12,3 mld. EUR.

V roce 2012 poskytl EIF fondům rizikového a růsto-
vého kapitálu rizikový kapitál ve výši 1,4 mld. EUR a 
posílil tím jejich schopnost investovat do MSP. Zna-
mená to spolupráci s novými partnery v rámci Ev-
ropského fondu neformálních investorů (European 
Angels Fund), jakož i zřízení nových fondů fondů a 
připravu terénu pro navázání kontaktů s korporát-
ními investory.

Angažovanost v oblasti záruk dosáhla celkové výše 
500 mil. EUR a v oblasti úvěrového posílení dal-
ších 500 mil. EUR. Záruky EIF ve prospěch finanč-
ních zprostředkovatelů umožňují poskytnutí úvěrů 
a leasingů malým a středním podnikům díky využi-
tí nástrojů pro sdílení rizik v rámci dvou iniciativ EU, 
kterými jsou Rámcový program pro konkurence-
schopnost a inovace (CIP) a Společné evropské zdro-
je pro mikropodniky až střední podniky (JEREMIE).

Evropský nástroj mikrofinancování Progress, finan-
covaný společně bankou a Evropskou komisí a spra-
vovaný Evropským investičním fondem, pomáhá 
mikropodnikům a dalším fyzickým osobám, jež mají 
často ztížený přístup k tradičním bankovním služ-
bám. Jelikož devět z deseti MSP jsou mikropodni-
ky s méně než deseti zaměstnanci, podporuje ten-
to mechanismus samostatnou výdělečnou činnost 
a umožňuje lidem vymanit se z nezaměstnanosti.  
V roce 2012 činila celková angažovanost EIF v rámci 
tohoto programu více než 100 mil. EUR a EIF si tím 
vydobyl postavení nejdůležitějšího poskytovatele 
mikrofinancování v EU. Stejně jako v minulosti po-
skytoval EIF technickou pomoc a finanční podporu 
prostřednictvím programu technické pomoci Spo-
lečná akce na podporu mikrofinančních institucí  
v Evropě (JASMINE).

Vytváření partnerství s členskými státy a s národní-
mi rozvojovými finančními institucemi tvoří jádro 
strategického rozvoje a regionálního zaměření čin-
nosti EIF. V roce 2012 spustil EIF čtyři nové iniciati-
vy, jejichž investiční kapacita činí 420 mil. EUR.

Iniciativa JEREMIE podporuje hospodářský rozvoj 
ve vybraných evropských regionech, v nichž mají 
MSP mimořádně velké potíže dostat se ke zdrojům 
financování. V rámci JEREMIE mohou vnitrostátní a 
regionální orgány použít prostředky z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj. V roce 2012 řídil EIF 14 
holdingových fondů v deseti evropských zemích a 
v jejich rámci spravoval více než 1,25 mld. EUR.
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Podpora hospodářské  
a sociální soudržnosti

Poskytování úvěrů hospodářsky slabším regionům pomáhá 
posílit sociální a hospodářskou strukturu Unie. Banka přispívá 
k maximalizaci využití veřejných prostředků a tím k překlenutí 

nedostatku zdrojů v době úsporných opatření. V roce 2012 
poskytla EIB více než 15 mld. EUR na projekty, které pomohou 
stimulovat růst v hospodářsky méně rozvinutých regionech EU.
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Podpora 
hospodářské a sociální soudržnosti

EIB vložila minimálně 20 mld. EUR do společného 
akčního plánu, který disponuje celkovou částkou  

30 mld. EUR a podporuje hospodářské oživení a růst 
ve střední a jihovýchodní Evropě. Banka se  

v tomto regionu zaměřuje zejména na malé 
podniky, energii z obnovitelných zdrojů, 

energetickou účinnost a inovace, jakož  
i na projekty podporující konvergenci.

H ospodářská krize postihla mimořádně sil-
ně hospodářsky slabší regiony, což vedlo ke 
zvýšení rozdílů v rámci EU. EIB provádí cíle-

né kroky, aby jim pomohla vrátit se na cestu udrži-
telného růstu. Tato priorita představuje téměř třeti-
nu úvěrové aktivity EIB v EU. Hlavní důraz je kladen 
na financování základní infrastruktury, jež je nutná 
pro stimulaci podnikání a pro vytváření pracovních 
míst. Jedná se zejména o projekty, které zlepšují 
městské prostředí, stejně tak jako o projekty, kte-
ré díky budování transevropských sítí, poskytování 
pomoci MSP a podporování inovací a dovedností 
urychlují integraci okrajových regionů.

Pozvednutí hospodářsky slabších 
regionů

Regionální politika je výrazem solidarity EU se zne-
výhodněnými regiony Evropské unie. Jejím cílem je 
snížit nemalé hospodářské, sociální a územní rozdíly, 
které existují mezi jednotlivými regiony Evropy. Prio-
rity a přijímající regiony stanovuje Evropská komise. 

Na provádění regionální politiky v období let 2007–
2013 má Komise k dispozici v rámci strukturálních 
fondů a Fondu soudržnosti finanční prostředky  
v objemu téměř 350 mld. EUR a tyto prostředky po-
skytuje převážně formou subvencí. Tyto prostřed-
ky se používají např. na zlepšení dopravních spojů 
do nejvzdálenějších regionů, na podporu malých a 
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středních podniků (MSP) ve znevýhodněných oblas-
tech, na investice do čistšího životního prostředí a 
na zlepšení vzdělávání a dovedností, což vše stimu-
luje hospodářský růst a vytváření pracovních míst.

Úvěry EIB jako banky Evropské unie jsou doplňkem 
zdrojů, které na financování investic v regionech 
poskytuje Komise. V EU neexistuje jediný region, 
který by neměl prospěch z úvěrů EIB.

Produkty na míru pro využívání 
prostředků ze strukturálních fondů

Rámcové úvěry financují investiční programy, kte-
ré zahrnují více projektů v jednom či v několika od-
větvích a které zpravidla realizuje v průběhu ně-
kolika let národní, regionální nebo místní subjekt 
veřejného sektoru. Rámcové úvěry se používají 
zejména tehdy, jde-li o investice do infrastruktu-
ry v oblasti výroby energie z obnovitelných zdro-
jů, energetické účinnosti, dopravy nebo městské 
obnovy. V roce 2012 pomohly rámcové úvěry EIB 

v celkové výši 3,7 mld. EUR podpořit významné in-
vestice v celé EU.

Prostředky ze strukturálních fondů EU mají snížit 
regionální rozdíly z hlediska příjmů, bohatství a 
příležitostí, jsou však poskytovány jen tehdy, jsou-
li místní orgány schopny nejprve vložit své vlastní 
zdroje. V době úsporných opatření mají některé ve-
řejné orgány potíže tento svůj příspěvek financo-
vat, což vede ke zpoždění investic, které by mohly 
posílit růst. 

V době krize se stal významným nástrojem finan-
cování zvláštní druh rámcového úvěru: úvěr na 
strukturální programy. Úvěry EIB na strukturální 
programy pomáhají tuto mezeru překlenout, jeli-
kož financují část národního příspěvku na investi-
ce do celé řady prioritních projektů, které získáva-
jí podporu formou grantů ze strukturálních fondů 
EU. Předběžné financování těchto příspěvků hraje 
klíčovou úlohu, protože stabilizuje toky investic a 
přispívá k růstu a zaměstnanosti. Banka také tímto 
způsobem regionům pomáhá využít dostupných 
prostředků EU. V roce 2012 dosáhly úvěry na struk-

Díky novým vlakům pořízeným  
s pomocí EIB se dostanou lidé za prací do 

Varšavy pohodlněji a efektivněji. Banka 
podporuje modernizaci  

kolejového vozového parku  
a související infrastruktury.
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Podpora 
hospodářské a sociální soudržnosti

turální programy objemu přibližně 2,1 mld. EUR a 
umožnily provádění klíčových investic v různých 
zemích, např. na Kypru, v Portugalsku, v Maďarsku 
a ve Slovinsku.

Přizpůsobování se výjimečné situaci

Úvěry poskytované zemím, které jsou postiženy 
krizí mimořádně silně, pomáhají zajistit pokračová-
ní investic veřejného sektoru. V těchto zemích musí 
hrát EIB významnou úlohu při zlepšování přístupu 
ke zdrojům financování, překonávání potíží s likvi-
ditou a poskytování poradenství na podporu struk-
turálních reforem.

V Řecku byly v roce 2012 vyplaceny úvěry – tj. fi-
nanční prostředky na podporu reálné ekonomiky 
– v celkovém objemu více než 900 mil. EUR. V této 
zemi se EIB soustřeďuje na hospodářskou a sociál-
ní infrastrukturu a na menší podniky. V roce 2012 
podpořila projekty v oblasti energetiky a vzdělá-
vání, jakož i MSP částkou 705 mil. EUR. V roce 2012 

vznikl a zahájil činnost speciální záruční fond pro 
MSP, který je výsledkem mimořádné snahy skupi-
ny EIB uvolnit finanční prostředky a zlepšit přístup 
malých místních podniků ke zdrojům financování. 
Tento fond je společnou iniciativou Řecka, Evrop-
ské komise a EIB a disponuje částkou 500 mil. EUR 
z nečerpaných prostředků ze strukturálních fon-
dů vyčleněných pro tuto zemi. Bude ručit za úvěry 
EIB poskytnuté MSP prostřednictvím partnerských 
bank do celkové výše 1 mld. EUR. Malé podniky 
jsou také hlavní hnací silou řeckého vývozu. Na 
podporu hospodářského oživení zvýšením vývozu 
vytvořila EIB pro MSP nové produkty financování 
obchodu v hodnotě 500 mil. EUR.

Portugalsko podpořil v roce 2012 finanční příspě-
vek v celkové výši zhruba 740 mil. EUR. EIB v této 
zemi podepsala smlouvy o poskytnutí úvěrů v ob-
jemu více než 870 mil. EUR a použila zde inovativ-
ní metody pro další uvolnění národních investic  
a investic EU. Vyvinula také mimořádné úsilí, aby 
iniciovala portfoliovou státní záruku do částky  
2,8 mld. EUR. Ta připravuje půdu pro nové budoucí 
operace v dodatečném objemu 1 mld. EUR.

Úvěry poskytované 
zemím, které jsou 

postiženy krizí 
mimořádně silně, 
pomáhají zajistit 

pokračování investic 
veřejného sektoru.
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V Irsku byly v roce 2012 vyplaceny úvěry v celko-
vém objemu více než 530 mil. EUR. Banka v této 
zemi podpořila zejména výrobu energie z obnovi-
telných zdrojů a vodohospodářskou infrastrukturu, 
jakož i projekty v oblasti vzdělávání a menší pod-
niky. Celková hodnota podepsaných úvěrových 
smluv činila více než 500 mil. EUR.

Pomoc pro méně rozvinuté regiony

Vedle zdrojů financování poskytuje EIB technic-
kou pomoc, díky které mohou novější členské stá-
ty efektivněji využívat prostředky ze strukturálních 
fondů a z Fondu soudržnosti. Ve spolupráci s Ev-
ropskou komisí vyvinula EIB několik nástrojů, které 
kombinují financování EIB s rozpočtovými zdroji EU.

Jednou z těchto iniciativ je JASPERS, Společná po-
moc na podporu projektů v evropských regionech. 

Řídí ji EIB a do jejího financování jsou dále zapojeny 
Evropská komise, Evropská banka pro obnovu a roz-
voj a německá rozvojová banka KfW Bankengruppe. 
Poskytuje technickou pomoc zemím přijímajícím 
prostředky ze strukturálních fondů EU, konkrétně 
pomoc při zlepšování kvality významných projektů 
předkládaných pro financování formou grantů ze 
strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti EU. Od 
vzniku iniciativy v roce 2006 bylo schváleno celkem 
226 projektů JASPERS ve 12 zemích, které předsta-
vují investice v objemu téměř 39 mld. EUR, z toho 
více než 10 mld. EUR jen v roce 2012.

Podpora přeshraniční regionální 
spolupráce

Problémy některých regionů lze nejlépe vyřešit na 
základě spolupráce s jinými sousedními regiony. 
Evropská komise tuto formu spolupráce nazývá 

Společný akční plán pro růst ve 
střední a jihovýchodní Evropě
EIB hraje klíčovou úlohu při provádění společného 
akčního plánu mezinárodních finančních institucí, 
jehož cílem je stimulovat růst ve střední a jihovýchodní 
Evropě v přímé reakci na pokračující dopady 
hospodářského zpomalení ve zbytku Evropy. Při 
spuštění akčního plánu v roce 2012 do něj banka 
vložila minimálně 20 mld. EUR. Plán byl vypracován 
společně se skupinou Světové banky a Evropskou 
bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) a disponuje 
celkovou částkou 30 mld. EUR.

Tato podpora se soustředí na prioritní oblasti, např. 
na MSP, energii z obnovitelných zdrojů, energetickou 
účinnost, inovace a konvergenci. Zvláštní úsilí 
bude vynaloženo pro mobilizaci grantů EU, pro 
posílení soukromých a veřejných prostředků a pro 
poskytování cíleného poradenství EIB v Albánii, 
Bosně a Hercegovině, Bulharsku, České republice, 
Chorvatsku, Estonsku, Bývalé jugoslávské republice 
Makedonii, Maďarsku, Kosovu, Lotyšsku, Litvě, Černé 
Hoře, Polsku, Rumunsku, Srbsku, na Slovensku a ve 
Slovinsku, které jsou vesměs vážně postiženy krizí.
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Podpora 
hospodářské a sociální soudržnosti

„evropská územní spolupráce“. Úzkou spolupráci 
regionů v otázkách společného zájmu podporují 
strukturální fondy EU. Také EIB podporuje regionál-
ní iniciativy, které sdružují členské státy EU a part-
nerské země.

V regionu Baltského moře podporuje EIB projek-
ty v Dánsku, Estonsku, Finsku, Litvě, Lotyšsku, pěti 
německých spolkových zemích (Berlín, Branibor-
sko, Hamburk, Meklenbursko-Přední Pomořansko a 
Šlesvicko-Holštýnsko), Polsku, Švédsku, na Islandu, 
v Norsku a Rusku. Důraz je kladen na zajištění udr-
žitelnosti životního prostředí, na zvýšení konkuren-
ceschopnosti a dostupnosti regionu a na pomoc 
při předcházení rizik. V roce 2012 podpořila banka 
tuto iniciativu 64 operacemi, v jejichž rámci poskyt-
la v regionu Baltského moře úvěry v celkové výši 
7,7 mld. EUR.

Strategie EU pro Podunají předpokládá investice 
na podporu společných cílů v Bulharsku, České  

republice, Maďarsku, Německu (Bádensko-
-Württembersko a Bavorsko), Rakousku, Ru-
munsku, Slovenské republice, Slovinsku, jakož i  
v Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Chorvatsku, 
Moldavsku, Srbsku a na Ukrajině. V roce 2012 pod-
pořila banka v regionu Podunají 83 operací, na 
které poskytla celkem 7,5 mld. EUR.

  JASPERS – poradenství pro nové členské státy 
EU v souvislosti s projekty infrastruktury

  Společná pomoc na podporu projektů  
v evropských regionech (EIB, Evropská komise, 
Evropská banka pro obnovu a rozvoj a bankovní 
skupina KfW Bankengruppe)

   JESSICA – podpora rozvoje měst
  Společná evropská podpora udržitelných 

investic do městských oblastí (EIB, Evropská 
komise a Rozvojová banka Rady Evropy)

   JEREMIE – pružné financování MSP
  Společné evropské zdroje pro mikropodniky až 

střední podniky (EIF a Evropská komise)

   JASMINE – poradenství na míru pro 
mikrofinanční instituce 
Společná akce na podporu mikrofinančních 
institucí v Evropě (EIF a Evropská komise)
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Ochrana  
životního prostředí –  
financování opatření  
v oblasti klimatu
Banka patří mezi největší poskytovatele finančních prostředků na 

opatření v oblasti klimatu. Jen v roce 2012 poskytla na tato opatření 
více než 13 mld. EUR. EIB podporuje cíl EU, kterým je zajištění 

nízkouhlíkového růstu odolného vůči změně klimatu v rámci Unie  
i mimo ni. EIB jako vůdčí finanční instituce podporující inovativní čisté 

technologie je pevně odhodlána působit jako katalyzátor investic.
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výsledky jejích aktivit z hlediska emisí a úspor. V roce 
2012 banka tuto pilotní akci dokončila a analyzo vala 
údaje o emisích za další rok: do analýzy bylo zahrnu-
to 71 projektů, které představují investice v celkové 
výši 55 mld. EUR, z čehož 21 % financovala EIB. Oče-
kává se, že tyto projekty financované EIB budou emi-
tovat přibližně 7,5 milionů ekvivalentních tun CO2 
ročně. Celkové úspory emisí u těchto projektů se od-
hadují na 2,1 miliony ekvivalentních tun CO2 ročně.

Investice do snižování emisí

Prostředky, které EIB poskytla na projekty energie  
z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti, pří-
mo přispívají ke snížení emisí skleníkových plynů. 
V roce 2012 podpořila tyto cíle částka 4,4 mld. EUR.

EIB je v EU hlavním poskytovatelem finančních 
prostředků v oblasti výroby energie z větru. V po-
sledních letech EIB zvýšila zejména financování vě-
trných parků na souši a na moři. Jen v roce 2012 
poskytla na deset operací týkajících se větrných 
parků úvěry v objemu 1,4 mld. EUR. Tyto projekty 
patří do kategorie velkých, dlouhodobých a tech-
nicky náročných investic. EIB je proto přirozeným 
partnerem pro toto odvětví jak z hlediska financo-
vání, tak i z hlediska odborných zkušeností. Z ob-
dobných důvodů financuje banka projekty solární 
energie, ať již jde o koncentrovanou solární energii, 
nebo o fotovoltaiku. V roce 2012 byly podepsány 
smlouvy o poskytnutí úvěrů na devět operací v ob-
lasti výroby solární energie v celkovém objemu 425 
mil. EUR. S každým novým projektem jsou techno-
logie účinnější a inovativnější.

Ve všech projektech banky jsou zohledňovány as-
pekty energetické účinnosti. Od cílených investic 
do energetické účinnosti se očekávají další přínosy. 
Financování projektů tohoto typu bankou pokrývá 
stranu nabídky (např. kombinovaná výroba tepla a 
elektřiny a dálkové vytápění), jakož i stranu poptáv-
ky (zejména izolace veřejných a soukromých budov).

Zvyšování odolnosti vůči klimatu

Přizpůsobení se důsledkům změny klimatu včas je 
účinnější a méně nákladné než kvapně prováděná 

E IB důrazně podporuje záměr EU přeměnit do 
roku 2050 evropské hospodářství tak, aby bylo 
mnohem šetrnější vůči klimatu, a proto překra-

čuje cíle stanovené pro rok 2020, tj. snížení emisí skle-
níkových plynů o 20 %, výroba 20 % energie z obno-
vitelných zdrojů a snížení spotřeby energie o 20 %.  
Budování nízkouhlíkového hospodářství je nepo-
chybně jednou z hlavních globálních výzev naší doby.

Vytváření nízkouhlíkové společnosti povede ke vzni-
ku špičkových technologií a nových ekologicky ori-
entovaných pracovních míst. Podle Evropské komi-
se by do roku 2020 mohlo vzniknout až 1,5 milionu 
dodatečných pracovních míst. Přínos by byl zřejmý 
i v jiných oblastech: snížení závislosti Evropy na do-
vozu energie, nižší účty za energie, menší znečištění 
ovzduší a větší mobilita. Tento přechod k hospodář-
ství, které účinněji využívá zdrojů a je založené na 
větších znalostech, má pro zachování konkurence-
schopnosti Evropy zásadní význam.

Změna klimatu také vyžaduje, aby se celá společ-
nost přizpůsobila. Pro dlouhodobou udržitelnost 
projektů je proto důležité poradenství EIB, jakož i 
financování projektů přispívajících k odolnosti vůči 
klimatu.

EIB financuje inovativní opatření na ochranu klimatu 
hlavně svými úvěry v nejrůznějších oblastech, např. 
v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, energetic-
ké účinnosti, udržitelné dopravy, vodního hospo-
dářství, řízení povodňových rizik a lesního hospo-
dářství. Hlediska ochrany klimatu se promítají do 
všech operací banky (důraz je např. kladen na vyu-
žívání nejlepších dostupných technologií). Byly také 
vyvinuty inovativní finanční nástroje, které umožňují 
přebírání větších finančních rizik, často ve spoluprá-
ci s Evropskou komisí nebo s mezinárodními organi-
zacemi. Dobrým příkladem je iniciativa Udržitelná 
energie pro všechny, která byla spuštěna ve spolu-
práci s Organizací spojených národů v roce 2012.

Minimalizace naší uhlíkové stopy

Od roku 2009 je banka zapojena do tříleté pilot-
ní iniciativy, jejímž předmětem je měření uhlíkové  
stopy, kterou za sebou zanechávají projekty EIB ve 
všech odvětvích. To bance dovoluje lépe sledovat 
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nouzová opatření. Tato hlediska odolnosti vůči kli-
matu se promítají do všech projektů EIB. Na projek-
ty, jež výslovně pomáhají zvýšit odolnost vůči kli-
matu a přizpůsobit se měnícím se povětrnostním 
podmínkám, byly v roce 2012 poskytnuty úvěry  
v celkovém objemu téměř 1 mld. EUR.

Mnohé z aktivit banky v odvětví lesního hospodář-
ství se soustřeďují na adaptační opatření ke zmírně-
ní dopadů změny klimatu. Zalesněné oblasti mo-
hou například pomoci zabránit erozi půdy a snížit 
povodňová rizika a jsou přínosem i z hlediska bio-
logické rozmanitosti, úrodnosti půdy a obhospoda-
řování povodí. Kromě toho mohou plnit úlohu tzv. 
propadů uhlíku, které regulují globální klima. Jsme 
aktivní zejména v EU, ale také v rozvojových ekono-
mikách a úzce spolupracujeme s Evropskou komisí 
a s mezinárodními finančními institucemi.

Častější výskyt extrémních povětrnostních pod-
mínek má vážný dopad na dostupnost a kva-
litu sladkovodních zdrojů a vede k přírod-
ním katastrofám souvisejícím s vodou, včetně 
sucha a záplav. EIB je největším zdrojem úvě-
rového financování v odvětví vodního hospo-
dářství na celém světě. Vedle přizpůsobování se 
změně klimatu je dalším významným cílem in-
tegrované hospodaření s vodními zdroji. Např. 
v Jihoafrické republice podpořila EIB systém do-
dávek vody ve městě Durban a v oblasti severní-
ho pobřeží třemi úvěry, které pomohou financo-
vat výstavbu hráze a přepravního potrubí, jakož 
i rozvod vody pro uspokojení potřeb 5,5 milionů  
obyvatel v tomto regionu do roku 2025.

EIB financuje inovativní opatření 
na ochranu klimatu hlavně svými 

úvěry v nejrůznějších oblastech, 
např. v oblasti energie  

z obnovitelných zdrojů, 
energetické účinnosti, udržitelné 

dopravy, vodního hospodářství, 
řízení povodňových rizik a 

lesního hospodářství.
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Specializované fondy a iniciativy
EIB má zvláštní odpovědnost pomáhat s financováním 
projektů v oblasti ochrany klimatu v době úsporných 
rozpočtových opatření. Banka jako katalyzátor investic 
v oblasti ochrany klimatu spolupracuje s veřejným a 
soukromým sektorem v celé řadě iniciativ, jejichž cílem 
je mobilizovat zdroje financování. Vytvořila také akciové 
a uhlíkové fondy, aby ve větší míře podpořila projekty 
energie z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti. 
V počátečním stadiu spolupracuje s organizátory 
projektů, kterým poskytuje technickou pomoc  
s vypracováním projektů. Současně řídí několik dalších 
iniciativ souvisejících s energetikou a změnou klimatu 
a je do těchto iniciativ zapojena.

  Evropský fond 2020 pro energii, změnu klimatu a 
infrastrukturu (fond Marguerite) má za úkol stimulovat 
investice do infrastruktury a tím provádět politiky 
EU v oblasti změny klimatu, bezpečnosti dodávek 
energie a transevropských sítí. 

  Fond „Zelenou energií k růstu“ poskytuje financování, 
včetně úvěrů, vlastního kapitálu a technické pomoci, 
pro projekty energetické účinnosti a energie  
z obnovitelných zdrojů v jihovýchodní Evropě.

  Iniciativa Udržitelná energie pro všechny (SE4All) 
má do roku 2030 zajistit všeobecný přístup  
k moderním energetickým službám a zdvojnásobit 
jednak celkovou míru zlepšení v oblasti energetické 
účinnosti, jednak podíl energie z obnovitelných 
zdrojů na celkové skladbě zdrojů energie.

  NER 300 je největším programem na světě, pokud 
jde o financování demonstračních projektů v oblasti 
zachycování a ukládání CO2 a inovativních technologií 
obnovitelných zdrojů energie. 

  Fond Althelia Climate Fund je průkopnickým návrhem 
předloženým v roce 2012 na podporu udržitelného 
využívání půdy a ochrany původního lesa. 

  Dluhopisy EIB na ochranu klimatu jsou dluhopisy, jejichž 
prostřednictvím jsou získávány zdroje financování 
pro úvěry v oblasti energie z obnovitelných zdrojů 
a energetické účinnosti. Od roku 2007 vydala EIB 
dluhopisy na ochranu klimatu v objemu 1,7 mld. 
EUR. Jen v roce 2012 byly prostřednictvím těchto 
dluhopisů získány zdroje financování odpovídající 
částce 350 mil. EUR.
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Ekologizace měst a zajištění jejich 
udržitelnosti tvoří jádro aktivit EIB  

v městských oblastech. Veřejná 
doprava šetrná k životnímu prostředí 

je pro udržitelná města nezbytná.  
V roce 2012 podpořila EIB udržitelná 

města úvěry v objemu více  
než 8 mld. EUR.

V rámci svého úsilí přispívat k vytváření 
udržitelných měst podpořila EIB tramvajovou 
síť v Montpellier, která se v roce 2012 rozšířila 

z původních dvou na čtyři linky.

M ěstské oblasti jsou domovem 75 % Evro-
panů a vytvářejí přibližně 85 % HDP EU. 
Městské oblasti jsou centra inovací a hos-

podářského růstu a je v nich soustředěna většina 
pracovních míst, podniků a institucí vyššího vzdě-
lávání. Současně však čelí vážným problémům  
z hlediska sociální soudržnosti a udržitelnosti ži-
votního prostředí. Evropská města spotřebovávají  
80 % energie a ve městech vzniká 80 % emisí skle-

Pomoc 
s ekologizací měst

níkových plynů. To znamená, že města musejí také 
řešit některé z dnešních klíčových výzev, např. zne-
čištění, emise a zajištění toho, aby infrastruktura 
nezaostávala za rozvojem měst.

Vytváření udržitelných měst

Úvěrové aktivity EIB ve městech se zaměřují na pro-
jekty obnovy a regenerace měst, které zvyšují úro-
veň nejzanedbanějších oblastí a tím pomáhají vy-
tvářet udržitelná společenství. Cílem banky je lepší 
využívání vzácných pozemkových aktiv, podpora 
investic obcí do modernizace veřejných zařízení a 
ochrana kulturního dědictví. V roce 2012 podpořila 
EIB projekty rozvoje a regenerace měst a projekty 
zdravotní péče částkou přibližně 2,4 mld. EUR.

Nástroj evropské energetické pomoci na místní 
úrovni (ELENA) je společnou iniciativou EIB a Evrop-
ské komise, která pomáhá místním a regionálním or-
gánům připravit projekty energie z obnovitelných 
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Přínos JESSICA pro města
Společná evropská podpora udržitelných investic do 
městských oblastí (JESSICA) je společnou iniciativou 
Evropské komise, EIB a Rozvojové banky Rady Evropy. 
Pomáhá přerozdělit zdroje ze strukturálních fondů 
EU a umožňuje, aby tyto zdroje byly použity na 
financování městských projektů vytvářejících příjmy, 
a to prostřednictvím tzv. fondů rozvoje měst. EIB 
doporučuje nejlepší rozvržení zdrojů a poskytuje 
podporu v oblasti správy fondů. Do konce roku 2012 
byla JESSICA pověřena vypracováním celkem 75 
hodnotících studií a bylo podepsáno 18 dohod o 
holdingovém fondu v celkové hodnotě 1,7 mld. EUR, 
které se týkají celkem 54 regionů. Počet fondů rozvoje 
měst se ke konci roku 2012 zvýšil na 37 a tyto fondy 
disponovaly celkovou částkou 1,4 mld. EUR.

zdrojů a energetické účinnosti a zlepšuje tím mož-
nosti jejich vnějšího financování. ELENA pokrývá 
část nákladů technické podpory, která je nezbytná 
pro přípravu, provádění a financování investičního 
programu. V roce 2012 dosáhla angažovanost v ob-
lasti technické pomoci pro příjemce v rámci ELENA 
částky 12 mil. EUR a celková angažovanost tak čini-
la 37 mil. EUR.

Podpora udržitelné dopravy

Podpora EIB v oblasti udržitelné dopravy zahrnuje 
mimo jiné výstavbu, rozšíření či modernizaci infra-
struktury veřejné dopravy, budování cyklostezek 
a stezek pro pěší a elektrická vozidla. Banka také 
podporuje vývoj čistších a bezpečnějších vozidel, 
a to investicemi do výzkumu a vývoje energeticky 
účinných řešení s nízkými emisemi. Projekty, které 
financuje, pomáhají zlepšit kvalitu ovzduší, snižují 
hlukové znečištění, zvyšují bezpečnost a energetic-
kou účinnost a omezují emise skleníkových plynů.

Paříž je prvním městem v Evropě, které 
zavádí komplexní veřejnou infrastrukturu pro 

elektrická vozidla. EIB půjčuje na ekologizaci 
francouzského hlavního města 75 mil. EUR.

Během posledních pěti let 
pomohla EIB financovat:

32 projektů metra,

4 projekty městské drážní 

dopravy,

48 projektů tramvajové 

dopravy,

48 železničních projektů a 
27 projektů vysokorychlostní 

železniční dopravy. 
Přibližně 25 milionů 
obyvatel EU používá denně 
prostředek veřejné dopravy, 
který financovala EIB.
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Aktivity EIB na celém světě 
podporují cíle zahraniční  

politiky EU. Banka financuje  
projekty, které přispívají k růstu a 

zaměstnanosti mimo hranice Unie. 
EIB jako banka EU je při financování 

projektů podporujících politické  
cíle EU mimo Unii přirozeným 
partnerem Evropské komise a 

Evropské služby pro vnější činnost.  
V roce 2012 poskytla EIB na celém 

světě úvěry v objemu zhruba  
7,4 mld. EUR.

V roce 2013 slaví EIB 50. 
výročí zahájení svých 

operací v subsaharské 
Africe.

7,4 mld. 
EUR

Úvěry mimo EU 
podle regionů

	 Země procesu rozšíření
	 Země Středomoří
	 Země sousedící s EU na východě
	 Africké, karibské a tichomořské země
	 Asie
	 Latinská Amerika
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Podpora  
udržitelného růstu mimo hranice EU

V ětšinu svých finančních operací mimo Unii 
provádí banka se zárukou z rozpočtu EU, 
stanovenou ve vnějších mandátech pro jed-

notlivé regiony světa: předvstupní země, sousední 
země na jihu a na východě, partnerské země v Asii, 
Latinská Amerika a Jihoafrická republika. Mandáty 
pro operace EIB v těchto regionech jsou platné do 
roku 2013. Záruka pokrývá celkovou částku 29 mld. 
EUR v období let 2007-2013. To zahrnuje mimo 
jiné úvěry na opatření v oblasti klimatu v objemu  
2 mld. EUR, jakož i pomoc zemím jižního Středo-
moří na podporu politických reforem po arabském 
jaru. Mandáty pro následující období (2014–2020) 
projedná Evropská komise, Evropský parlament a 
Rada v roce 2013. Se zárukou z rozpočtu EU může 
EIB efektivně a pružně posílit prostředky EU a tím 
zvýšit dopady vnější politiky EU.

Ve všech těchto regionech podporuje banka pro-
jekty, které stimulují růst a přispívají k vytváření 
pracovních míst. Za tímto účelem poskytuje tech-
nickou pomoc a finanční prostředky na rozvoj 
místního soukromého sektoru, na sociální a hospo-
dářskou infrastrukturu a na projekty realizace opa-
tření v oblasti klimatu.

Mandát pro poskytování úvěrů africkým, karib-
ským a tichomořským zemím (země AKT) a zámoř-
ským zemím a územím (ZZÚ) spadá pod doho-
du z Cotonou, která upravuje vztahy EU s těmito 
partnerskými zeměmi. Dohoda byla naposledy  

Podpora  
udržitelného růstu  
mimo hranice EU

obnovena v roce 2010. V tomto rámci poskytují fi-
nanční prostředky členské státy EU ze svých rozpo-
čtů (prostřednictvím Evropského rozvojového fon-
du) a EIB ze svých vlastních zdrojů.

EIB jako banka EU je při financování projektů pod-
porujících politické cíle EU mimo Unii přirozeným 
partnerem Evropské komise a Evropské služby pro 
vnější činnost. Projekty financované bankou přiná-
šejí hmatatelné výsledky a mají pozitivní vliv na kaž-
dodenní život lidí.

Poskytování finančních prostředků 
a odborného poradenství zemím 
usilujícím o přistoupení k EU

Poskytování úvěrů předvstupním zemím je význam-
ným nástrojem, který jim pomáhá v úsilí přiblížit se 
členství v EU. Rozšíření Unie vyžaduje investice, kte-
ré těmto zemím umožní přizpůsobit se evropskému 
hospodářskému a sociálnímu modelu a standardům 
EU. V roce 2012 dosáhly úvěry poskytnuté zemím 
usilujícím o přistoupení k Unii objemu 3,1 mld. EUR. 
Úvěry poskytnuté Chorvatsku, které přistoupí k EU  
v červenci roku 2013, činily 300 mil. EUR. 

Investiční rámec pro západní Balkán (WBIF) roz-
šířil v roce 2012 svoji podporu na malé a střední 
podniky, na iniciativy v oblasti ochrany klimatu 
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a na další prioritní oblasti. Tato společná iniciativa, 
vytvořená Evropskou komisí, EIB, EBRD a Rozvojo-
vou bankou Rady Evropy v roce 2009, shromažďuje 
grantové zdroje, které posilují úvěry na financování 
prioritní infrastruktury v západním Balkánu. Do kon-
ce roku 2012 poskytla granty ve výši 279 mil. EUR na 
138 projektů, které motivovaly mezinárodní finanční 
instituce k poskytnutí investičních úvěrů ve výši 7,7 
mld. EUR; dosud byly podepsány smlouvy v objemu 
2,3 mld. EUR.

Podpora zemím sousedícím s EU na jihu 
a na východě

Zajištění udržitelného růstu a vytváření pracovních 
míst v zemích jižního Středomoří (Alžírsko, Egypt, 
pásmo Gazy/západní břeh Jordánu, Izrael, Jordánsko, 
Libanon, Maroko, Tunisko a v brzké době také Libye) 
je hlavní prioritou banky, která již je v tomto regionu 
hlavní veřejnou finanční institucí a hraje významnou 

úlohu v partnerství z Deauville, vytvořeného na 
podporu procesu přechodu k demokracii a hos-
podářské transformace po arabském jaru. Na 
podporu rozvoje soukromého sektoru a na rych-
lejší realizaci projektů infrastruktury v zemích 
Středomoří podepsala EIB v roce 2012 smlouvy o 
poskytnutí úvěrů v objemu téměř 1,7 mld. EUR.

Vzhledem k rozhodnutí EU uvalit sankce vůči syr-
skému režimu neposkytovala EIB úvěry a technic-
kou pomoc Sýrii ani v roce 2012.

V zemích sousedících s EU na východě (Ukrajina, 
Moldavsko, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán a Rus-
ko) poskytla EIB v roce 2012 více než 900 mil. EUR 
a podpořila zde zejména přístup malých podniků 
ke zdrojům financování a projekty strategické in-
frastruktury. Nástroj banky pro partnerské země 
na východě (Eastern Partners Facility) poskytu-
je dodatečné prostředky na úvěry, jež pomáhají  
v regionu podpořit investice EU, zejména investi-
ce evropských podniků.

EIB podporuje realizaci prvního velkého 
solárního projektu v severní Africe celkovou 

částkou 300 mil. EUR. Solární komplex  
v marockém městě Ouarzazate bude 

vyrábět elektřinu pro více než  
půl milionu lidí.
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Podpora  
udržitelného růstu mimo hranice EU

V rámci iniciativy „vzájemná 
důvěra" se EIB spojila se svými 

partnery při  financování 
vodohospodářského projektu 

v regionu Kampaly, který má 
zlepšit úpravu vody a rozvod 

pitné vody pro 2,5 milionů 
obyvatel ugandského hlavního 

města, včetně přístupu k čisté 
a nezávadné pitné vodě pro 

dalších 400 000 osob.

Vytváření partnerství s dalšími subjekty

Významným rysem operací banky, zejména mimo 
Unii, je vytváření partnerství s dalšími subjekty. 
Granty EU se ve stále větší míře kombinují s úvě-
ry EIB, a to pro dosažení lepších výsledků projek-
tů. Banka je také aktivně zapojena do platformy 
EU pro vnější spolupráci a rozvoj (EU Platform for 
External Cooperation and Development), jejímž 
úkolem je zvýšit dopad aktivit EU v oblasti vnější 
spolupráce. To pomůže posílit omezené finanční 
zdroje ve prospěch partnerských zemí EU a zvýšit 
efektivnost rozvoje.

EIB pravidelně spolupracuje s Evropskou bankou 
pro obnovu a rozvoj (EBRD) a společně s ní finanč-
ně podporuje projekty v zemích sousedících s EU 
na východě. Tato spolupráce se rozšiřuje na aktivi-
ty v jižním Středomoří. V roce 2012 EIB rovněž po-
depsala memorandum o porozumění s Evropskou 
službou pro vnější činnost, Evropskou komisí a 
EBRD ohledně projektů v rámci partnerství EU-Rus-
ko pro modernizaci, což vedlo k dalšímu prohlou-
bení spolupráce v tomto regionu.

EIB také úzce spolupracuje s francouzskou rozvo-
jovou agenturou Agence Française de Développe-
ment a s německou veřejnou bankou Kreditanstalt 

für Wiederaufbau v rámci iniciativy „vzájemná dů-
věra“ (MRI), kdy se hodnocení každého spolufinan-
covaného projektu ujímá jedna ze zúčastněných 
institucí. Tím se racionalizují správní postupy pro 
iniciátora projektu a snižují se transakční náklady. 
Pilotní fáze úspěšně skončila v roce 2012 (14 spo-
lufinancovaných projektů v subsaharské Africe a na 
Blízkém východě/v severní Africe) a počátkem roku 
2013 byly podepsány operační pokyny. MRI zvy-
šuje účinnost financování na podporu politik EU a 
vede k většímu zviditelnění investic EU.

Měření výsledků pro zajištění 
cílenějšího dopadu

EIB postupně zavádí vykazování, jež se ve větší míře 
zaměřuje na dopady jejích operací mimo EU, jakož i 
posílené monitorování těchto operací. V roce 2012 
spustila banka pilotní fázi zavádění svého nového 
rámce měření výsledků, který hodnotí a měří dopad 
na rozvoj na základě standardních ukazatelů. Rámec 
změří vliv financovaných projektů na zaměstnanost, 
stejně tak jako fiskální dopady, energetickou účin-
nost, uhlíkovou stopu a ochranná opatření v oblasti 
environmentálních a sociálních rizik, a v případě pro-
jektů v soukromém sektoru také dopady na správu a 
řízení společností.
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Silný  
finanční partner

EIB je více než 50 let silným 
finančním partnerem, který 
přispívá k dosažení cílů EU. 

Banka je ve složité době 
zdrojem stability. V roce 2012 

rozhodli akcionáři EIB o zvýšení 
základního kapitálu banky, aby 

umožnili zvýšení investic do 
vytváření pracovních míst a na 

podporu hospodářského  
růstu v Evropě.

E IB je finančně nezávislá. Její základní kapitál 
upsalo 27 členských států EU, které jsou ak-
cionáři banky. Podíl každé země na základ-

ním kapitálu EIB se stanovuje podle ekonomické 
váhy daného státu v době jeho přistoupení k EU. 
V roce 2012 přijali akcionáři EIB historické rozhod-
nutí zvýšit splacený základní kapitál EIB o 10 mld. 
EUR, prakticky na dvojnásobek. To umožní během 
tří let poskytnout dodatečné úvěry na ekonomicky 
životaschopné projekty v celé EU v objemu až 60 
mld. EUR. V důsledku toho zvýší EIB celkový objem 
svých úvěrů v období let 2013–2015 na přibližně 
200 mld. EUR a zajistí tím investiční složku koordi-
nované reakce EU na krizi. 

Finanční síla EIB je založena na kvalitě jejích aktiv, 
jakož i na její řádné správě, obezřetném řízení rizik, 

trvalé ziskovosti a silné likviditě. Tyto faktory jako 
celek zajišťují, že se banka nadále těší vynikajícímu 
úvěrovému ratingu.

Účetní závěrka ke konci roku 2012, jež předjímá 
tuto budoucí kapitálovou injekci, vykázala podstat-
né zvýšení kapitálové přiměřenosti (poměr základ-
ního kapitálu banky k jejím aktivům); ke konci roku 
2012 činila 23 %. Kvalita aktiv zůstala vysoká a ke 
konci roku se podíl znehodnocených úvěrů v celko-
vém úvěrovém portfoliu rovnal téměř nule (0,3 %). 
Roční čistý přebytek činil 2,7 mld. EUR, což odráží 
rekordní objem úvěrů v posledních letech.



Největší nadnárodní  
emitent dluhopisů na světě
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Finanční kapitola

Rozvržení emisí dluhopisů EIB 
podle regionů

	 Evropa
	 Asie
	 Blízký východ a Afrika
	 Amerika

57%34%

5% 4%

D íky své finanční síle je EIB schopná získávat 
zdroje financování za velmi výhodné úroko-
vé sazby. Příjemci úvěrů EIB mají z úvěrových 

podmínek banky prospěch, protože banka neusi-
luje o maximalizaci zisku. Navzdory nestálým tr-
hům, na které měl negativní vliv nepříznivý hospo-
dářský kontext ve velké části Evropy, získala banka 
v roce 2012 na mezinárodních kapitálových trzích 
71,3 mld. EUR, včetně určitého předfinancování na  
rok 2013. 

Banka je největším 
mnohostranným věřitelem a 

emitentem dluhopisů na 
světě. V roce 2012 získala na 
mezinárodních kapitálových 

trzích 71 mld. EUR.
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Orgány EIB upravené statutem

Rada guvernérů se skládá z ministrů, obvykle  
ministrů financí, určených každým z 27 členských 
států.

Vydává směrnice týkající se úvěrové politiky banky, 
schvaluje roční účetní závěrku a rozvahu a rozho-
duje o účasti banky na finančních operacích mimo 
Evropskou unii a o zvýšení základního kapitálu 
banky. Dále jmenuje členy správní rady, řídícího vý-
boru a výboru pro audit. Rada guvernérů zasedá 
jednou ročně.

Od 1. ledna 2012 je prezidentem EIB Werner Hoy-
er. Je sedmým prezidentem EIB od založení banky  
v roce 1958. Předtím odpovídal Werner Hoyer ve 
funk ci náměstka ministra zahraničních věcí Spolkové  
republiky Německo za evropskou politiku a byl čle-
nem německého parlamentu.

Správní rada má výlučnou pravomoc rozhodovat 
o poskytování finančních prostředků, zejména for-
mou úvěrů a záruk, a o výpůjčkách.

Zajišťuje, že je banka řádně spravována a řízena  
v souladu se Smlouvami a svým statutem i s obec-
nými směrnicemi vydanými radou guvernérů. 
Její členové, kteří jsou jmenováni na dobu pěti let  
s možností opětovného jmenování, odpovídají 
pouze bance. 

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

Řízení  
a správa EIB
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Řízení a správa EIB

EIB je jedinou veřejnou bankou, kterou výlučně vlastní všech 
27 členských států. V rámci rodiny orgánů a institucí EU 
přispívá k růstu a zaměstnanosti v EU a ve všech svých 

aktivitách podporuje politické cíle Unie.

funkci poradců bez hlasovacího práva. Nestanoví-li  
statut jinak, správní rada přijímá rozhodnutí nej-
méně třetinou svých členů s hlasovacím právem, 
kteří představují alespoň 50 % upsaného základní-
ho kapitálu. Správní rada zasedá desetkrát ročně.

Řídící výbor je stálým kolektivním výkonným or-
gánem banky. Má devět členů a vyvíjí činnost pod 
vedením prezidenta a pod dohledem správní rady.

Řídící výbor dohlíží na každodenní chod banky, při-
pravuje rozhodnutí správní rady a zajišťuje jejich 
provádění. Jeho členové jsou jmenováni na dobu 
šesti let s možností opětovného jmenování a od-
povídají pouze bance. Řídící výbor zasedá jednou 
týdně; zasedáním předsedá prezident. Podle statu-
tu banky je prezident současně předsedou správ-
ní rady. Čtyři největší akcionáři - Francie, Německo, 

Itálie a Spojené království - jsou v řídícím výboru 
zastoupeni trvale.

Výbor pro audit je nezávislým orgánem, který od-
povídá přímo radě guvernérů, nese odpovědnost 
za audit účetnictví banky a prověřuje, zda je čin-
nost banky v souladu s osvědčenou bankovní pra-
xí. Skládá se ze šesti členů, kteří jsou jmenováni na 
šest po sobě jdoucích účetních období; členové vý-
boru pro audit nesmějí být jmenováni opakovaně.

Výbor pro audit prověřuje, zda jsou operace a 
účetnictví banky řádně vedeny. Při schvalování fi-
nančních výkazů správní radou se výbor pro audit  
k těmto výkazům vyjadřuje. Zprávy o činnosti vý-
boru pro audit za předchozí rok se zasílají radě gu-
vernérů spolu s výroční zprávou správní rady.

Členové řídícího výboru zleva doprava: Simon Brooks, Anton Rop, Mihai Tanasescu, Pim van Ballekom, Wilhelm Molterer, Magdalena  
Álvarez Arza, Dario Scannapieco, Philippe de Fontaine Vive a Werner Hoyer
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EIB děkuje těmto organizátorům projektů a osobám za poskytnutí fotografií obsažených v této zprávě:

© Sandvik, © CERN, AWS, MicroStart, Communauté d'Agglomération de Montpellier, © Port of Rotterdam, Conseil 
régional de Bretagne, © Caroline Ablain, © Walney windfarm, © Autolib – Pascal Anziani, © EirGrid, Demis Sport,  
Itsa Bagel, Vigrad,  Millennium Bcp, © Warszawska Kolej Dojazdowa, © EDPR Margonin Windfarms, © Metro do 
Porto S.A., © JASPERS, © Moma Titanium, © KfW. 

Layout: EIB GraphicTeam.

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