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M õnele heale uudisele vaatamata oli 2014. 
aasta Euroopa majanduses üsna raske. Täna-
vu peaks kõikide ELi liikmesriikide majandus 

taas kasvama, kuid Euroopat pidurdavad ikka veel 
nõrk investeerimine ja suur tööpuudus. Finantstur-
gudel püsib ebakindlus ja raha ei jõua endiselt reaal-
majandusse nagu peaks.

EIP Grupi ja Euroopa Liidu panga töö muudab 
 inimeste elu tõeliselt. 2014. aastal jätkasime tulemus-
likku tööd.

Viisime ellu selle institutsiooni ühe kõigi aegade am-
bitsioonikama tegevuskava, milles EIP antud laenude 
maht on 77 mld eurot. Tugevdasime nõustamisteenu-
seid kui ühte meie tegevuse põhilist tugisammast ja 
plaanime neid tulevikus veelgi laiendada. Euroopa In-
vesteerimisfond – mis tähistas möödunud aastal oma 
20. aastapäeva – eraldas 2014. aastal omakapitali- ja ta-
gatistehingute kaudu 3,3 mld eurot, kaasates rohkem 
kui 13 mld eurot väiksemate ettevõtete kasuks ning 
jäädes juhtivaks VKE riski finantseerijaks Euroopas.

2014. aasta oli ka oluline aasta investeeringute ja 
konkurentsivõime poolest, mis olid poliitilises tege-
vuskavas tähtsal kohal. Pärast aastaid keskendumist 
finantskriisile ja selle maksumusele ning vaatama-
ta kestvatele raskustele on Euroopa majandus nüüd 
tõusuteel. Peaksime vaatama ettepoole, võtma tera-
vamalt fookusesse majanduskasvu ja käivitama uues-
ti investeeringute mootorid. Euroopa on tunnista-
nud, et reformid ja investeerimine on sama medali 
kaks külge.

Ootused on suured, et koos Euroopa Komisjoni pre-
sidendi Jean-Claude Junckeriga novembris esitatud 
investeerimiskava viiakse kiiresti ellu. Euroopa Liidu 
pangana oleme osalenud selle kava koostamises al-
gusest peale.

Kava kõik kolm osa on väga olulised: struktuurire-
formide lõpuleviimine, riikide ja Euroopa määrus-
te läbivaatamine, et muuta neid investeerimisele 
soodsamaks, ja piiratud avalike ressursside parem 
kasutamine. Meil tuleb kasutada riigi raha eelkõige 

Presidendi 
eessõna
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Presidendi
eessõna 

Werner Hoyer

erakapitalist tehtavate investeeringute stimuleeri-
miseks. See ongi investeerimiskava eesmärk. Ühtlasi 
tähistab see väga suurt pööret avaliku sektori piira-
tud vahendite kasutamises – üleminekut toetustelt 
ja subsiidiumidelt laenudele ja tagatistele, et saavu-
tada erakapitali finantsvõimendus, mitmekordistada 
algsete rahastamisvahendite mõju ja võtta algkapital 
pärast selle tagasi maksmist uuesti kasutusse.

Ülimalt tähtis on kiirus ning praegu püüame seda 
kava tegelikult ellu viia ja teha algust uute projekti-
dega, mis võivad aidata ELis majandust käima lüka-
ta ja töökohti luua. Euroopa Strateegiliste Investee-
ringute Fond (EFSI) on seadnud sihiks strateegilised 
investeeringud taristusse, haridusse ja innovatsioo-
ni ning säästvasse energiasse, samuti väikestesse ja 
keskmise suurusega ettevõtetesse. Investeerimiskava 
raames loome ka uue investeerimisnõustamise kes-
kuse, et aidata välja arendada kvaliteetseid projekte 
ning suurendada avaliku ja erasektori osalejate tehni-
list ja finantssuutlikkust.

Euroopa ei kasuta oma investeerimispotentsiaali veel 
kõige paremini ära. Me laseme paljudel finants- ja 
muudel tõketel investeerimist takistada. EFSI ja ühes 
sellega tugevamad nõustamisteenused on oluline 
samm nende tõkete kaotamise poole. Kuid kiireloo-
muliselt on vaja regulatiivset lihtsustamist nii ELi kui 
ka riikide tasandil.

EFSI täiendab EIP traditsioonilist laenuandmist. Fond 
keskendub projektidele strateegilistes sektorites, mil-
lel on raske kaasata rahastamisvahendeid olemasole-
vate mehhanismide alusel, sealhulgas kõrgema ris-
kiprofiili pärast.

Äärmiselt tähtis on, et EFSI täiendab suurt osa EIP 
laenuandmist ja tugineb sellele, mis on aluseks in-
vesteeringutele, mida Euroopa Liidu pank jätkuvalt 
Euroopa majandusse toob. Siiski ei suuda me Euroo-
pa majandusprobleemidega toime tulla üksi. Aga kui 
kõik töötavad koos, siis saame aidata üleüldist inves-
teerimiskeskkonda parandada ja erakapitali uuesti 
tööle panna.

2015. aasta on panga jaoks üleminekuaasta. Pärast 
seda, kui EIP aktsionärid ehk ELi liikmesriigid otsus-
tasid 2012. aastal panga kapitali suurendada, raken-
dasime me erakordse laenuprogrammi. Sihiks seatud 

180 mld euro ulatuses investeeringute kaasamine 
tänu EIP Grupi antud täiendavatele laenudele pärast 
kapitali suurendamist saavutati märtsis, palju enne 
2015. aasta lõpu tähtaega.

Samal ajal, kui jätkame oma põhitegevuse eesmär-
kide täitmist, keskendume uute projektide rahasta-
misele uue investeerimiskava alusel. Investeerimi-
ne Euroopasse tähendab palju enamat kui üksnes 
numbreid ja projekte. Uus algatus saadab signaali in-
vestoritele, projektiteostajatele ja kodanikele. Sellega 
ütleme neile, et Euroopa tegutseb taas.

Aruandes meenutatakse 2014. aasta töö tipphetki. 
Selles püütakse anda ka tulevikuvaade aasta jook-
sul toetatud projektidest oodatavatele tulemustele. 
Näiteks rahastasime 2014. aastal ettevõtteid, mis lõid 
või säilitasid 3,6 miljonit töökohta, toetasime ülikiire 
lairiba ühenduse pakkumist 3,2 miljonile majapidami-
sele ja aitasime parandada tervishoiurajatisi 10 miljo-
ni ELi kodaniku jaoks.

Meie soov on eelkõige tuua kasu kodanikele. Meie ra-
hastamisvahendid on vahend eesmärgi saavutami-
seks. Toetame elujõulisi projekte, mis suudavad muu-
ta nii mõndagi, me rahastame tulevikku. See ongi 
investeerimise ja konkurentsivõime mõte.
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2014. aasta
tipphetked

Eeldame, et meie 2014. aasta rahastamistehingute tulemusel 
luuakse rohkem kui 150 000 uut alalist töökohta ning projektide 
ehitusetapis luuakse 1,8 miljonit töökohta. Euroopa Liidu pangana 
me teame, et meie rahastamisvahendid on vahend eesmärgi 
saavutamiseks. Seame sihiks elujõulised projektid, mille puhul 
teame, et meie panus muudab nii mõndagi ja mis võivad tuua 
Euroopa kodanikele konkreetset kasu.

miljonile 

rahvusvahelist 
patenditaotlust

ülikiire  
lairibaühendus 

immatrikuleeritud

üliõpilast aastas 

majapidamisele

See aitab alal hoida 

mikro-, väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtet

GWh elektrit aastas  
toodetud taastuvatest 

energiaallikatest  
enam kui  

miljoni  
majapidamise jaoks

miljonit inimest  
tärkava 
turumajandusega

ja arenguriikides said  
juurdepääsu ohutule 
joogiveele või  
paremad hügieenitingimused

285 00025 000

172 000

12 000
GWh 

energiasäästu

3000

4
3,2

miljonit tonni vähem CO2 
heitkoguseid aastas – 

miljonit autot 
vähem meie 
teedel

sama mis 

3
1,5 1

3,6

toetati ligi 

500 000
noort

miljonit töökohta

lisareisijat ja  

elektrivõimsust, millest 
80% toodeti taastuvatest 
energiaallikatest

Tervishoiurajatisi on 
parandatud 

transporditunni kokkuhoid

545 miljonit 

6000 MW

miljonit
ELi kodaniku jaoks

100 miljoni

10

Tõelised muutused
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Kindlameelne 
vastus majanduskriisile

Alates 2008. aastast on EIP Grupp andnud peaaegu 500 mld eurot projektidele kogu 
Euroopas. See tähendab, et oleme toetanud ligi 1,5 triljoni euroga investeeringuid, 
sest tavaliselt rahastame ligi kolmandikku projekti maksumusest. EIP vastas võlakrii-
sile järsu tegevuse intensiivistamisega, kahekordistades oma toetust nendele 
riikidele, mida kriis on tabanud kõige tugevamini. Nüüd kui on tekkinud riskivõtmis-
piirangud, püüame kaasata investeeringuid kogu Euroopas.
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Kindlameelne 
vastus majanduskriisile

P ank on pidevalt püüdnud oma tootepak-
kumist täiustada. Turule on toodud uusi ja 
uuenduslikke tooteid, et täita turulünki, lei-

da uusi kliendirühmi, kajastada muutuvaid poliiti-
ka prioriteete ja liikmesriikide rahastamisvajadusi 
ning maksimeerida ressursse ja aidata ligi tõmmata 
täiendavaid rahastamisvahendeid. Need hõlmavad 
tooteid teadus- ja arendustegevuseks mõeldud ris-
kikapitalist keskmise turukapitalisatsiooniga ette-
võtete laenudeni ning innovaatilistest kliimafon-
didest kaubanduse finantseerimiseni. Samal ajal 
pakub pank oma finantsalaseid ekspertteadmisi 
Euroopa investeerimisvajaduste hüvanguks, laien-
dades veelgi oma nõustamisteenuseid, et toetada 
projektide koostamist ja rakendamist, ELi rahaliste 
vahendite paremat kasutamist ja rahastamisvahen-
dite kättesaadavuse parandamist.

2012. aastal nõustusid ELi liikmesriigid suurendama 
EIP sissemakstud kapitali 10 mld euro võrra, mis või-
maldas meie laenuandmist aastatel 2013-2015 suu-
rendada ligikaudu 40%. 2014. aasta lõpuks olime 
andnud täiendavalt laene rohkem kui 50 mld eurot,  
kaasates investeeringuid kokku üle 150 mld euro. 
See tähendab, et oleme saavutanud oma eesmärgi –  
180 mld eurot täiendavaid investeeringuid kogu Eu-
roopas – 2015. aasta märtsiks ehk oluliselt varem kui 
aasta lõpu tähtaeg.

2014. aastal saavutasime oma kõrgeima laenulepin-
gute taseme alates 2009. aastast. Oluline on, et 40% 
nendest on sõlmitud uute partneritega, mis näitab, 
et meie kliendibaasi mitmekesistamise ja sügavale 
uutele turgudele jõudmise strateegia kannab vilja.
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Tulemustele orienteeritud  
pangandus

Euroopa Liidu pangana, mis kuulub 28 liikmesriigile, 
annab EIP laene ja ekspertnõu kindlate ja jätkusuut-
like investeerimisprojektide jaoks. Meie missioon on 
toetada projekte, mis mõjutavad oluliselt inimeste 
elu. EIP Grupi moodustavad Euroopa Investeerimis-
pank (EIP) ja Euroopa Investeerimisfond (EIF), mis 
aitab rahuldada väikeste ja keskmise suurusega et-
tevõtete ning keskmise turukapitalisatsiooniga ette-
võtjate suurema riskiga rahastamisvajadusi.

Projektide rahastamises enam kui 50-aastase koge-
musega on EIP suurim mitmepoolne laenuandja ja 
vahendite koguja maailmas. EIP kogub rahalisi va-
hendeid finantsturgudel võlakirjaemissioonidega. 
Panga suurepärane krediidipositsioon võimaldab 
tal vahendeid koguda soodsatel tingimustel. Sel-
le finantseelise annab pank edasi oma klientidele – 
on need siis riigiasutused, suured korporatsioonid 

või väikeettevõtted – kooskõlas EIP põhimõttega, et 
panga eesmärk ei ole kasumi maksimeerimine. EIP 
annab pikaajalisi laene ning eriti EIFi kaudu ka taga-
tisi ja omakapitalivahendeid.

Pank annab sageli laenu pikema tagasimaksetäht-
ajaga kui kommertspangad või võlakirjaturud, mis 
vastab nende projektide pikaajalisusele, mida pank 
rahastab. Paljudele panga klientidest on tähtis oma 
rahastamisallikaid mitmekesistada ja tihti aitab EIP 
laenu heakskiitmine neil laenu saada ka muudest ra-
hastamisallikatest. EIP annab otse laene suurematele 
projektidele maksumusega üle 25 mln euro ning va-
hendab väiksemaid laene kohalike finantsvahendaja-
te võrgustiku kaudu. Panga rahastamistegevust täien-
davad tehnilised ekspertteadmised ja nõustamine.

Sel aastal tuuakse panga tegevusaruandes esimest 
korda välja mõned 2014. aastal sõlmitud tehingutest 
oodatavad tulemused, mis näitavad, milliseid muutu-
seid saab panga projektidega teha.

Meie soov on eelkõige tuua kasu kodanikele.  
Meie rahastamisvahendid on vahend eesmärgi  
saavutamiseks. Toetame elujõulisi projekte,  
mis suudavad muuta nii mõndagi,  
me rahastame tulevikku.
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Kindlameelne 
vastus majanduskriisile

Panga 
tooted

Laenud
Krediidiliinid 

Üksiklaenud (üldjuhul üle 25 miljoni euro)

Omakapitali tüüpi investeeringud

Tagatised

Nõustamisteenused
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Euroopa 
investeerimiskava

Strateegilised projektid 
Euroopa jaoks

ELi investeeringud kokku
315mldeu

ro
t

Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fond

InvestoridInvestorid

Euroopa investeerimiskava, mille pakkusid 2014. aasta novembris välja Euroopa 
Komisjoni president Jean-Claude Juncker ja EIP president Werner Hoyer, on osa 
ulatuslikumast strateegiast, milles on ühendatud investeerimine, struktuurireformid, 
ühtse turu integratsioon ja vastutustundlik eelarvepoliitika. Kava eesmärk on 
elavdada investeerimist, eriti suurema riskiga projektidesse, et aidata stimuleerida 
majanduskasvu ja tööhõivevõimalusi ning parandada Euroopa konkurentsivõimet.

5 mldeu
ro

t16 mldeu
ro

t
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Euroopa
investeerimiskava 

E uroopa investeerimiskavas on Euroopa Ko-
misjon ja EIP Grupp välja töötanud strateegi-
lise partnerluse, et täita turulüngad ja maan-

dada projektidega kaasnevaid riske, et julgustada 
erasektori investeerimist. Koos käivitame Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI). Algsed 
rahastamisvahendid 21 mld eurot – 16 mld eurot 
tagatisi ELi eelarvest ja 5 mld eurot EIP-lt – peaks 
järgneval kolmel aastal kaasa tooma investeerin-
guid strateegilistesse projektidesse kokku vähe-
malt 315 mld eurot.

Investeeringute kaasamine
Kasutame algkapitali, et kaasata erainvesteeringuid 
ja täiendavaid riiklikke rahastamisvahendeid. Selle 
saavutamiseks on peamine tõmmata ligi erainvesto-
reid, mis aitab meil koguinvesteeringut kokku saada 
kahel viisil: erainvestorid hakkavad ostma meie võla-
kirju ja investorid osalema meie projektides.

EFSI suunab rahastamisvahendeid põhjendatud pro-
jektidele, millele ta saab anda lisandväärtust. Fond 
keskendab oma rahastamispotentsiaali ELi jaoks võt-
metähtsusega sektoritele, kus EIP-l on tõestatud eks-
pertteadmised, nagu strateegiline taristu, sealhulgas 
digitaristu, transpordi- ja energiainvesteeringud; ha-
ridus, teadusuuringud ja innovatsioon; VKEde rahas-
tamine ning keskkonnasäästlikud projektid.

Turulünkade täitmine

2014. aasta alguses EIP tehtud uurimused näitasid 
ärevust tekitavalt suurt investeerimislõhet: investee-
ringud 2013. aastal olid reaalnäitajatena ligikaudu 
15% võrra alla kriisieelse haripunkti ning mõnes liik-
mesriigis kuni 25% või koguni 60% alla selle taseme.

EFSI püüab neid probleeme lahendada, võttes osa 
riskist investoritelt enda kanda. Uus algatus võimal-
dab EIP Grupil pakkuda tooteid, mis toetavad suu-
rema riskiprofiili ja kõrge lisandväärtusega projekte. 
Sellest tulenevalt ootame märkimisväärset osalust 
teistest rahastamisallikatest, eriti erasektorist.

Uus algatus täiendab lisamahus laene, mida EIP 
annab tänu panga kapitali suurendamisele. Sel-
le eesmärk on aidata jagada projektijuhtimise os-
kusteavet ja kogemusi, et parandada juurdepääsu 
rahastamisvahenditele ja tagada ELi rahaliste vahen-
dite optimaalne kasutamine. Püüame lisaks soodsa-
tele laenutingimustele luua suuremat lisandväärtust, 
kombineerides rahastamisvahendeid, kaasates täien-
davaid vahendeid ja pakkudes nõustamist projektide 
ettevalmistamisel ja jälgimisel.

„Efektiivne tegutsemine mahukama 
investeerimise stimuleerimiseks kogu 

Euroopas on väga vajalik, et taastada 
majanduskasvu, luua töökohti ja 

tugevdada Euroopa konkurentsivõimet.”

President Werner Hoyer
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Innovatsioon aruka 
majanduskasvu heaks Euroopas
 
Innovatsioon ja oskused on põhitähtsad komponendid jätkusuutliku majanduskasvu ja 
suure väärtusega töökohtade loomise tagamiseks. Neil on oluline osa Euroopa 
pikaajalise konkurentsivõime kindlustamisel. EIP jaoks on see suurim prioriteet. 2014. 
aastal anti innovatsiooni ja oskuste toetuseks Euroopas EIP Grupi laene 14,7 mld eurot.

2014. aasta tipphetked:
• Uus tootesari InnovFin igas suuruses Euroopa novaatoritele

• InnovFini nõustamisteenused suurtele T&A projektidele

• Esimene projektivõlakirjadega toetatud lairibaühenduse projekt

• Toetus tipptasemel laseruuringute rajatisele

innovatsiooni edendamiseks 
mldeu

ro
t14,7 Laenud 

allsektorite 
kaupa

Innovatsiooni 
võimaldav  

taristu

2,2 mld

4,5 mld

8 mld

Haridus  
ja  

koolitus

Teadus- ja  
arendustegevus 

ning innovatsioon
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Innovatsioon 
aruka majanduskasvu heaks Euroopas

„Meil on hea meel, et 
EIP on valinud oma 

uues lähenemisviisis 
rahastamisele, milles 
võetakse arendamise 

käigus riske, esimeseks 
partneriks UCB. See aitab 

kiirendada mitme UCB-l 
käsil oleva paljutõotava 

projekti arendamist.” 

Roch Doliveux,  
UCB tegevdirektor 

(2005-2014) 

Esimene omalaadne tehing 
novaatoritele mõeldud 

ELi rahastamisalgatuses  
InnovFin, väljamaksed 
75 mln euro suurusest 
programmist sõltuvad 

saavutatud vahe-
eesmärkidest, riskide ja 

kasumi jagamisest. 

Tõelised muutused – meie 2014. aasta laenudest sai toetust

miljonile 
majapidamisele

ülikiire  
lairibaühendus 

immatrikuleeritud  
üliõpilast aastas

rahvusvahelist 
patenditaotlust

172 00025 000
3,2



14 Tegevusaruanne 2014

O leme peamine partner, kes toetab projekte 
innovatsiooni ja oskuste arendamiseks, am-
bitsioonikate suureulatuslike teadusprojek-

tide finantseerimisest väikeste spetsialiseerunud 
hargettevõtete toetamiseni või digitaalvõrgustike 
rahastamiseni. Innovatsioonile, oskustele ja suure-
male konkurentsivõimele orienteeritud investee-
ringute toetamine on osa meie missioonist eden-
dada majanduskasvu ja tööhõivet Euroopas. Me 
saame oma kiirendavat mõju kasutades aidata 
kindlustada selliseid investeeringuid ja maksimee-
rida ressursse.

Hariduse ja oskuste  
edendamine – investeering  
inimestesse

Toetame investeeringuid, mis parandavad hariduse 
kvaliteeti ja konkurentsivõimet, eelkõige kooli- ja üli-
koolirajatiste moderniseerimist, kutse- ja muu õppe 
kavade tugevdamist või üleeuroopaliste õppelaenu-
programmide rahastamist, et suurendada üliõpilas-
te liikuvust. EIP laenud haridussektoris võivad aidata 

parandada noorte töötajate oskustepagasit ELis ja ai-
data seeläbi luua uusi tööhõivevõimalusi. 

Innovatsiooni kiirendamine

Euroopa tulevane majanduskasv ja töökohad pea-
vad üha rohkem tulenema toodete, teenuste ja äri-
mudelite innovatsioonist. Tehnoloogia saavutused 
bioteadustest keskkonnapositsiooni parandamiseni 
tagavad, et ELi teadus- ja arendussektor on tippta-
semel. Me rahastame ühtemoodi investeerimist tea-
dusesse, tehnoloogia arendamisse ja innovatsiooni, 
sealhulgas ühiseid teadusprogramme ELi ja riikide 
tasandil, teadustaristut, akadeemilist teadustööd rii-
gi- ja eraülikoolides, nagu ka investeerimist järgne-
va tasandi meetmetesse ja toetust äriinkubaatoritele, 
teadus- ja tehnoloogiaparkidele ja -klastritele, et hõl-
bustada teadmiste ja asjatundlikkuse ülekandmist 
teadusringkondade ja ärisektori vahel. 100 mln euro 
suuruse laenuga toetatakse tuulegeneraatorite toot-
ja Nordexi teadus- ja arendustegevust Saksamaal.
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Innovatsioon 
aruka majanduskasvu heaks Euroopas

Digitaalmajandus:  
pikaajalise kasvu võti

Veel üks tehnoloogilise innovatsiooni stimuleerimi-
se komponent on digitaristu ja -teenused. Interneti-
põhised rakendused on jätkuvalt peamine tootlikku-
se suurendamise hoob. Investeerimine digitaristusse 
on seega vajalik selleks, et toetada Euroopa kasvavat 
andmesideliiklust. Lisaks on see üks ELi digitaalaren-
gu tegevuskava peamisi eesmärke. 58 mln euro suu-
rune EIP laen Axione’ile lairibateenuste toetuseks 
Prantsusmaal oli esimene innovatsiooni projektivõla-
kirja algatuse raames sõlmitud digitaalprojekt. Igasu-
gune äritegevus on üha enam digitaalne äritegevus. 
Seega on ülikiire internet, mobiilsidevõrgud ja pilv-
andmetöötlus panga prioriteetsed valdkonnad.

„Igas klassiruumis 
on olemas uusim 

õppetehnoloogia, mis 
pakub tuge füüsiliselt 

kohalviibivatele inimestele, 
ning saadaval  

on ka suurepärane e-õpe 
interneti teel.”

Christoph Badelt,
Viini majandus- ja  

äriülikooli rektor

22 500 üliõpilase käsutuses  
on uus kõrgtehnoloogiline avar 

ülikoolilinnak Viini  
majandus- ja äriülikoolis,  

mis sai 250 mln euro  
suuruse EIP laenu.
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Partnerlused 
innovatsiooni kiirendamiseks Euroopas

2 014. aasta juunis tõi EIP Grupp koos  
Euroopa Komisjoniga turule uue tootesarja  
InnovFin – ELi rahastamisalgatus novaatori-

tele. See täiendab EIP Grupi finantseerimispakku-
mist teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioo-
ni projektidele.

InnovFin – ELi rahastamisalgatus 
novaatoritele

Üks põhitegureid, mis hoiab teadus- ja innovatsioo-
nitegevust tagasi, on see, et rahastamisvahendid ei 
ole innovaatilistele ettevõtetele kättesaadavad vas-
tuvõetavatel tingimustel, sest seda tüüpi ettevõt-
ted või projektid tegelevad sageli keerukate toodete 
ja tehnoloogiatega turgudel, mis ei ole ennast veel 
tõestanud, ja immateriaalse varaga. 2014. aastal las-
ti välja uued InnovFin’i tooted, tuues meie pakkumi-
se uute klientideni, nagu innovaatilised keskmise tu-
rukapitalisatsiooniga ettevõtted, kelleni me jõuame 
otse- ja kaudsete laenudega.

Tuginemine edukale 
katsealgatusele

ELi eelarvevahendite kombineerimisel EIP Grupi ra-
hastamisvahenditega aitame teha vähemate vahen-
ditega rohkem, kaasates teiste poolte investeerin-
guid innovatsiooni toetuseks kogu Euroopas. See 
tugineb edu saavutanud riskijagamisrahastule, mil-
lest rahastati 114 teadus- ja innovatsiooniprojekti 
11,3 mld euro ulatuses ja anti lisaks laenutagatisi roh-
kem kui 1,6 mld euro väärtuses. InnovFini eesmärk 
on seda mahtu vähemalt kahekordistada.

Kogemus näitab, et paljudel teadus- ja innovat-
siooniprojektidel on raskusi rahastamisvahendi-
te hankimisel, kuigi need on põhiolemuselt head 
projektid. Uus nõuandeteenuste algatus InnovFin 
Advisory aitab neil oma tugevaid külgi ära kasuta-
da ja kohandada selliseid aspekte nagu juhtimine, 
rahastamisallikad ja -struktuurid, et parandada oma 
laenusaamisvõimalusi.

Konkurentsivõime ja innovatsoon on Euroopa jaoks tõsine proovikivi. Seepärast 
loob EIP Grupp partnerlusi, et aidata novaatoritel muuta häid ideid äris 
tegelikkuseks. Uus tootesari InnovFin finantseerib igas suuruses Euroopa 
novaatoreid.

2020. aastaks tehakse 
InnovFin’i toodetega 

väike-, keskmise suurusega 
ja suurettevõtetele 

ning teadustaristutele 
kättesaadavaks rohkem 

kui 24 mld eurot teadus- ja 
uuendustegevuse jaoks.
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Innovatsioon 
aruka majanduskasvu heaks Euroopas

EIF kui EIP Grupi VKEde ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtete  
riskikapitalile spetsialiseerunud haru eraldas 2014. aastal kokku 3,3 mld eurot.  
See hõlmab toetust innovaatilistele väikeettevõtetele nende arengu kõikides 

etappides. Eelmisel aastal andis EIF 742 mln eurot omakapitalitehingutes 
äriinglitele, idufirmadele ja varajases kasvuetapis ettevõtetele ning  

653 mln eurot tagatistena innovaatilistele väikeettevõtetele.

Finantstoetus 
innovaatilistele idufirmadele

2 014. aastal hakkas EIF sõlmima lepinguid ko-
halike partneritega, kes tegutsevad InnovFin’i 
VKEde tagatisrahastu finantsvahendajatena. 

Seda EIFi juhitavat skeemi rakendavad toetuskõlb-
likud kohalikud pangad, liisinguettevõtted ja taga-
tisasutused. Siin katab EIF osa finantsvahendajatele 
laenudelt, liisingutelt ja tagatistelt tekkinud kahju-
mist vahemikus 25 000 kuni 7,5 mln eurot, paran-
dades sellega rahastamisvõimalusi innovaatiliste 
VKEde ning väike- ja keskmise turukapitalisatsioo-
niga ettevõtete jaoks.

Riskifinantseerimine töötab  
innovaatiliste ettevõtete heaks

Euroopa ettevõtete teadus- ja uuendustegevus, idu-
firmade loomine ja kasvavate ettevõtete toetamine 
on EIFi põhilised poliitikaeesmärgid ning majanduse 
jaoks eriti tähtsad, sest need edendavad struktuurilist 
muutust.

Suurel osal ülikoolide ja teaduskeskuste tööst on po-
tentsiaali konkreetseteks äriideede arendamiseks, 
mis viivad välja väikeettevõtete loomiseni. Teadus- 
ja arendustegevust ning innovatsiooni (TAI) turusta-
tavateks toodeteks ja teenusteks muutva teadus- ja 
tehnosiirde ettevõtlusse kaasamist peetakse sageli 
siiski finantseerimiseks liiga riskantseks. 2014. aastal 
investeeris EIF 111 mln eurot tehnosiirde edendamis-
se kuue tehingu kaudu.

Väike kõrgtehnoloogiaettevõte  
Brolis Semiconductors, mille peakorter 

asub Vilniuses Leedus, sai oma 
äritegevuse arendamiseks EIFi tagatud 

riskikapitali. Ettevõtte tehnoloogiat 
rakendatakse mitmes valdkonnas, 
sealhulgas meditsiinidiagnostikas, 

dermatoloogias, materjalitöötluses, 
gaasiandurites, põlemisprotsesside 

juhtimisel ja koduvalve 
öönägemisseadmetes.
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Väikeste ja keskmise  
suurusega ettevõtete toetamine
 
Väikeettevõtted on olulised majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni hoob Euroopas. 
VKEd moodustavad tublisti üle 90% ELi ettevõtetest ja annavad tööd kahele kolmandi-
kule aktiivsest töötavast elanikkonnast. Me püüame laias valikus kliendi vajadustele  
kohandatud ja uute toodetega kindlustada rahastamisvahendite kättesaadavust  
väiksematele ettevõtetele. 2014. aastal andis EIP Grupp rohkem kui 25,5 mld euro  
väärtuses rahastamisvahendeid VKEdele ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõte-
tele Euroopas.

2014. aasta tipphetked:
• Jätkuv rekordtasemel laenuandmine VKEdele

• Suurem koostöö liikmesriikidega ja riiklike  
tugiinstitutsioonidega

• Noorte tööhõive algatus kannab vilja

• EIFi kapitali suurendamine ja uued välja  
arendatud tooted

V KEde rahastamisele juurdepääsu toetamine on 
üks EIP Grupi prioriteete. Paljudel väiksematel 
ettevõtetel on raskusi vastuvõetavatel tingi-

mustel rahastamise kindlustamisega. EIP Grupp (EIP 
ja EIF) teeb koostööd laias valikus finantsvahendaja-
tega, nagu kohalikud partnerpangad, fondid, liisin-
guettevõtted ja mikrokrediidiettevõtted, et tagada 
rahastamise kättesaadavus VKEdele, keskmise turu-
kapitalisatsiooniga ettevõtetele ja mikroettevõtetele. 
Igale eurole, mille EIP annab VKEdele, lisandub vähe-
malt üks euro vahendajalt.

22,2 mld

3,3 mld

EIPEIF

EIP ja EIFi rahastamine väiksematele 
ettevõtetele Euroopas

väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtetele

mldeu
ro

t25,5
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Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
 toetamine

„Ilma laenudeta 
oleksid head ajud ja 

suurepärased töötajad 
olnud kasutud.”

Adrian and Adela Căţoiu, 
SARA süsinikterasest 

toruliitmike tootja

Adrian ja Adela Căţoiu 
alustasid oma moodsa 

süsinikterasest toruliitmike 
ettevõtte tegevust vaid  

100 USA dollariga.  
9,9 mln euro ulatuses laenud 

on võimaldanud nende 
ettevõttel kasvada ja anda 

tööd peaaegu 200 inimesele.

Tõelised muutused - 2014. aastal 

mikro-, väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtet

aitasime alal hoida ligikaudu 

miljonit  
töökohta  
Euroopas

noorele3,6

285 000

500 000

toetasime ligikaudu abistasime 
väikeettevõtteid,  
mis pakkusid aastatel 
2013-2014 tööd  
või väljaõpet 
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2014. aastal töötas EIP Grupp selle nimel, et tugevdada oma toetust VKEdele. 
Tõhustasime koostööd ELi liikmesriikidega ja riiklike tugiinstitutsioonidega, et 
asutada kliendi vajadustele kohandatud uuenduslikud rahastud VKEde jaoks 
eesmärgiga aidata ressursse maksimeerida.

K indlustasime jätkuva toetuse kaubanduse fi-
nantseerimise turu elavdamiseks VKEde jaoks 
riikides, kus turg on ebatõhus, suurendades 

Kreeka rahastu geograafilist ulatust ja kiites heaks 
kaubanduse finantseerimise rahastu Portugali jaoks. 
Veel üks riigispetsiifilise partnerluse näide on 2014. 
aasta oktoobris käivitatud Iirimaa strateegiline pan-
ganduskorporatsioon, mille jaoks EIP annab 400 mln 
eurot. Selleks et maksimeerida meie toetuse mõju 

mikroettevõtetele, VKEdele ja keskmise turukapita-
lisatsiooniga ettevõtetele, jätkame meeskonnatööd 
Euroopa Komisjoni, riiklike tugipankade ja teiste võt-
metähtsusega osalejatega, et suurendada rahasta-
misvõimalusi ja parandada rahastamistingimusi.

Investeerimine noorte heaks

Noorte töötus on üks Euroopa suuri probleeme. 
Nooremate põlvkondade tulemuslikkuse paranda-
mine tööturul on just see, mida EIP Grupp püüab 
teha oma programmiga „Oskused ja töökohad – 
noortesse investeerimine”. Selle algatuse eesmärk 
on suurendada noorte tööhõivevõimalusi, paran-
dades VKEde juurdepääsu rahastamisele ja suu-
rendades nende töölesobivust sihipärase inves-
teerimisega oskustesse. 2014. aastal sõlmiti selle 
algatuse raames laenulepinguid ligikaudu 13 mld 
euro ulatuses.

Toetame 
VKEde ja keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtete juurdepääsu rahastamisele

„Olen tööle võtnud 18 inimest vanuses 16 kuni 24 aastat 
ja õpetanud meie õpilastele keevitajaametit.”

Krzysztof Michalak, 
Alspaw' omanik Poolas

Alspaw on maailma juhtiv alumiiniumist  
lavasüsteemide tootja.
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Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
 toetamine

Vahendajad

Laenusaajad 

Laenud  
ja tagatised

„EIP laen on ideaalselt 
vastanud meie 

vajadustele. Banco 
Santanderi kaudu 

pakutavat laenu 
sai kohe, kiiresti ja 

lihtsalt.”

Gerardo Gutiérrez,  
kontserni Gadea 
Pharmaceuticals 

president

Gadea kontsern, 
mille eesmärk on 

teadustegevus, 
tehnoloogia 

arendus, kvaliteet 
ja rahvusvahelise 

ulatusega äritegevus, on 
suurendanud töötajate 

arvu kuuelt inimeselt üle 
300 töötajani.

EIP Grupp vahendas laenuandmist
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2014. aastal tähistas EIF oma 20. tegevusaastat ja jäi endiselt Euroopa VKEde ja 
keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtete sihipärase toetuse eestvedajaks.  
EIF eraldas selleks 3,3 mld eurot, mille finantsvõimendus on 14 mld eurot kapitali 
väiksemate ettevõtete rahastamisvõimaluste parandamiseks.

EIFi sihipärane 
toetus väiksematele ettevõtetele

2 014. aastal tegi EIF rekordmahus investeerin-
guid 74 erakapitalifondi, andis tagatisi uute 
VKE-laenude ja liisingute jaoks ja aitas elavdada 

Euroopa VKEde väärtpaberistamise turgu ning eden-
das sotsiaalset kaasamist ja töökohtade loomist mik-
rokrediidi tehingute kaudu. 2014. aastal sai EIFi toe-
tust kogu Euroopas kokku 175 000 ettevõtet.

Suurendati EIFi võimet toetada 
innovaatilisi VKEsid

2014. aastal kiitsid EIFi aktsionärid heaks kapitali suu-
rendamise 1,5 mld euro võrra, millega tõsteti lubatud 
kapital 4,5 mld euro tasemele. See andis EIFile palju 
tegevusruumi arendada oma tehinguid, tugevdada 

finantspakkumist ja suurendada tehingumahtu. EIF 
on kindlaks määranud uued omakapitali-, võla-, kre-
diidivõime suurendamise ja mikrokrediidivahendid 
eesmärgiga tuua turule rohkem kapitali ja kaasata 
erainvestoreid ja strateegilisi partnereid, et anda Eu-
roopa ettevõtetele vahendeid oma konkurentsivõi-
me ja kasvu arendamiseks.

2014. aastal käivitati EIP Grupi uus suurema riski võt-
mise volitus, mis on ette nähtud VKEde turu elav-
damiseks ja uues valikus laenuraha ja omakapitali-
toodete, sealhulgas varaga tagatud väärtpaberite 
pakkumiseks. EIP panustab sellesse algatusse 2020. 
aastaks kuni 4 mld eurot innovaatiliste ja suurema 
riskiga VKEde kasuks.
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Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
 toetamine

„EIF tegi kättesaadavaks 
piisavalt rahalisi vahendeid 
idufirmale Workable, et see 

saaks mitte üksnes tegevust 
alustada, vaid jõuda ka 

sellisele tasemele, kus suured 
riskikapitaliettevõtted 

Euroopas on valmis seda edasi 
arendama.”

Nicos Moraitakis,  
Workable’i asutaja ja tegevdirektor

18 kuud pärast alustamist on  
20 andeka töötaja, üle 300 kliendi 

ja kiire tulukasvuga ettevõtte 
asutajad väga rahul, et  

nad valisid rahastamise EIFist.

riskifinantseeringute andmiseks 
VKEdele ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtetele.

2014. aastal  
eraldas EIF  

kokku 

mldeu
ro

t3,3
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Strateegiliste ühenduste 
loomine Euroopa taristus
 
Tõhusad energia-, transpordi- ja linnaühendused on olulised äritegevust võimaldavad 
tegurid. Siseturu jaoks võrgustike rajamine aitab seega edendada majanduskasvu ja 
suurendada Euroopa konkurentsivõimet. EIP on loomulik finantseerimispartner 
taristuinvesteeringute puhul, mis on tüüpiliselt nii suuremahulised kui ka pikaajalised. 
2014. aastal andis EIP ligikaudu 20,6 mld eurot laene transpordi-, energia- ja linnataristu 
jaoks Euroopas.

2014. aasta tipphetked:
• Ühendkuningriigi võrguühendus ja  

kõigi aegade suurim EIP laen

• Esimesed transpordiprojektid  
projektivõlakirjade algatuses

• Tugevamad tehnilise nõustamise teenused

• Neli sotsiaalelamu- ja kuus haiglaprojekti 
linnataristu rubriigis

Linnataristu

4,8 mld

7,5 mld
8,3 mld

Energia Transport

P ank pakub taristuprojektidele palju enamat kui 
lihtsalt rahastamist. Täiendusena meie märki-
misväärsele kogemusele taristulaenude alal 

püüame pakkuda lisandväärtust tehnilise nõustami-
se teenuste kaudu, eelkõige vähem arenenud piir-
kondades või keeruka struktuuriga projektide puhul, 
nagu avaliku ja erasektori partnerlused (PPP).

Laenud allsektorite kaupa

strateegilise taristu jaoks
mldeu

ro
t20,6
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Strateegiliste ühenduste loomine
  Euroopa taristus

„EIP rahastamisvahen-
dite soodsad tingimused 
suurendasid projekti jät-

kusuutlikkust ja vähen-
dasid investeerimisriski.”

Peter Frølich, 
Fjord Line’i juhatuse esimees 

124 mln euro suurune 
EIP laen aitas kahel uuel 

LNG kruiisiparvlaeval 
pakkuda tõhusat ja 

keskkonnahoidlikku liini 
Norra ja Taani vahel.

Tõelised muutused – meie 2014. aasta laenudest sai toetust

paremad 
tervishoiurajatised 

miljoni 
ELi kodaniku  
jaoks

10
80% toodeti  

taastuvatest  

energiaallikatest

lisareisijat ja 

tundi ajakokkuhoidu  
aastas

545 miljonit 

100 miljonit

elektrivõimsust,  
millest

6000 MW
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500 miljoni tarbijaga Euroopa ühtse turu elluviimiseks on vaja tõrgeteta 
transpordiühendusi. Üleeuroopalised transpordiühendused suurendavad 
kaubanduse elavdamise potentsiaali, edendavad majanduskasvu ja tõstavad 
konkurentsivõimet. 2014. aastal andis EIP 8,2 mld eurot laenu suuremate ELi 
transpordivõrkude jaoks.

Ühendatud Euroopa 
ülesehitamine

E IP rahastab kõigi transpordiliikide taristut: len-
nutranspordist raudteeni, maanteest sisevee-
teedeni. See hõlmab toetust mitmeliigilise 

transpordi platvormidele, mis ühendavad eri trans-
pordiliike, logistikat ja arukaid transpordisüsteeme. 
Tulemuseks on käegakatsutav kasu kõikide ettevõte-
te ja kodanike jaoks, kes saavad kasutada tõhusamat, 
säästvamat ja tulemuslikumat transpordisüsteemi.

Ühisabi algatus Euroopa piirkondade projektide toeta-
miseks (JASPERS) aitab maksimeerida ELi struktuuri- ja 
ühtekuuluvusfondide mõju seal, kus neid kõige enam 
vajatakse, suuremate projektide kasuks. JASPERSi  
käivitamisest saadik 2006. aastal on algatuse toetatud 
projektide arv 14 riigis kokku 389, mis tähendab ligi 
67 mld euro väärtuses investeeringuid – millest üle 
10 mld euro investeeriti ainuüksi 2014. aastal.

Projektivõlakirja 
algatus on alates 

selle käivitamisest 
2013. aastal edukalt 

võimendanud 
võlakirjade abil 

rahastamist viies 
projektis. 2014. 

aastal sõlmis EIP 
oma esimesed 

projektivõlakirja 
tehingud ligikaudu 

239 mln euro 
väärtuses.

38 mln euro ulatuses 
EIP laenutoetustega 
parandati veeldatud 

maagaasi (LNG) sega-
lastiveo taristu laien-

damise teel energiava-
rustusvõimet ja tagati 
puhtam kütus Rotter-

dami sadamas.



272014 Tegevusaruanne

Strateegiliste ühenduste loomine
  Euroopa taristus

2014. aastal said EIP toetust

16
9

4

3

maantee- ja 
kiirteeprojekti

lennutranspordi 
projekti

meretranspordi 
projekti

raudteeprojekti

Projektivõlakirja 
algatus on alates 

selle käivitamisest 
2013. aastal edukalt 

võimendanud 
võlakirjade abil 

rahastamist viies 
projektis. 2014. 

aastal sõlmis EIP 
oma esimesed 

projektivõlakirja 
tehingud ligikaudu 

239 mln euro 
väärtuses.

180 mln euro suurune laen 
aitab moderniseerida 66 km 

lõiku Rail Baltica liinist, mis 
sai projekti ettevalmistamise 

etapis ka JASPERSi 
tehnilist abi. See muudab 
rongiteenuse kiiremaks ja 

usaldusväärsemaks.
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Ühena 2015. 
aasta Euroopa 

kultuuripealinnadest 
võõrustab Tšehhi 

Vabariigi rahvaarvult 
neljas linn Pilsen üle 
600 kultuuriürituse. 

EIP toetusega 
on see endine 

tööstuslinn muudetud 
dünaamiliseks 

kultuurikeskuseks.

Meie toetus haiglate 
uuendamiseks aitab 

osutada paremaid 
tervishoiuteenuseid  

10 miljonile ELi kodanikule.

Linnade rohelisemaks ning arukaks ja säästvaks muutmine on linnataristu alal EIP 
tegevuse keskmes. 2014. aastal investeeris EIP 4,8 mld eurot linnaarenduse, 
taastamise ja tervishoiuprojektidesse.

Arukate ja jätkusuutlike linnade 
kujundamine
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Strateegiliste ühenduste loomine
  Euroopa taristus

E IP on Euroopa suurimaid elektrivõrguinvestee-
ringute rahastajaid, kes keskendub eriti nn aru-
katele võrkudele. Võrguinvesteeringud olemas-

olevate varade renoveerimiseks või laiendamiseks 
tugevdavad siseturgu. Energiavõrkude modernisee-
rimine ja täiustatud energia salvestamine aitavad sa-
muti integreerida energiat taastuvatest allikatest.

Kõikide fossiilkütusel energiatootmise projektide suh-
tes kohaldatakse panga heitenormi, et välja sõelu-
da investeeringud, mille süsinikdioksiidi heitkogused 
ületavad vastavalt ELi ja riiklike piirnormidega keh-
testatud künniseid. See tagab, et laenu antakse ainult 
projektidele, mis annavad positiivse panuse majan-
duskasvu ja on kooskõlas ELi kliimapoliitikaga.

Majanduse 
elavdamine

ELi majanduskasvu ja konkurentsivõime jaoks on otsustava tähtsusega jõukohase 
hinnaga kindel ja säästev energiavarustus. Pannes erilist rõhku põhilistele 

energiaühendustele, arukatele energiavõrkudele ja taastuvatele energiaallikatele, 
aitab pank muuta energiavarustuse Euroopa kodanike ja ettevõtete jaoks 

säästlikuks. 2014. aastal andis EIP energiaprojektide rahastamiseks 7,5 mld eurot.

32 mln euro suuruse EIP laenuga 
rahastati avariireservelektrijaama 

ehitamist Kiisal, et tagada 
avariiolukorras jätkuv elektrivarustus 

Eestis, Lätis ja Leedus.
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Kliimameetmete ja keskkonna 
heaks tööle rakendatud raha
 
Kliimameetmed on jätkusuutliku majanduskasvu lahutamatu osa. Pank on üks suurimaid 
kliimameetmete rahastajaid. EIP toetab ELi vähese CO2-heitega ja kliimamuutustele 
vastupanuvõimelise majanduskasvu eesmärki ELis ja väljapool. 2014. aastal andis  
pank ligikaudu 19,1 mld eurot kliimameetmete projektide toetuseks Euroopas ja 
maailmas. EIP loob partnerlusi, et kaasata täiendavaid investeeringuid kliimameetmete 
ja keskkonnaprojektidesse.

2014. aasta tipphetked:
• ÜRO kliimaläbirääkimistega  

ühinemine Pariisi tippkohtumise eel

• Rahvusvahelise töö juhtimine  
kliimameetmete läbipaistva ja  
vastutustundliku rahastamise alal

• Uued instrumendid energiatõhu-
suse ja bioloogilise mitmekesisuse 
investeeringute toetuseks

• Maailma suurima tuulepargi  
toetamine Madalmaades

• Oma CO2-heitkoguste tasaarvelda-
mine bioloogilisse mitmekesisusse 
investeerimisega

„Meil on hea meel, et oleme 
leidnud oma projektide jaoks 

pädeva ja usaldusväärse 
rahastamispartneri.”

Dr Christof Germann,  
energiavarustusettevõtte Illwerke AG

juhatuse liige

360 MW võimsusega elektrijaam 
Obervermuntwerk II kogub looduslikku 

energiat veest ja Austria mägedest, 
et tasakaalustada ebaühtlast 

energiapakkumist ja -nõudlust.

A lates 2009. aastast on pank mõõtnud EIP pro-
jektide CO2-jalajälge kõikides sektorites, et pa-
remini jälgida oma tulemuslikkust heitkoguste 

ja säästlikkuse osas. Tänu EIP rahastamisvahenditele 
säästeti või välditi 2014. aastal ligikaudu 3 miljonit 
tonni CO2-heitkoguseid aastas, mis on umbkaudu 
sama mis 1,5 miljonit autot vähem teedel.kliimameetmete  

toetuseks kogu maailmas 

mldeu
ro

t19,1
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Kliimameetmete ja keskkonna heaks  
tööle rakendatud raha 

EnergiatõhususKohanemine

2,3 mld

400 mln

5,9 mld

7,6 mld

Taastuvenergia Säästev transportTAI

2,6 mld

Tõelised muutused – meie 2014. aasta laenudest sai toetust

Kliimameetmete rahastamine  
sektorite kaupa

GWh 
energiasäästu

miljonit autot 
vähem meie 
teedel

30003
1,5

GWh elektrit aastas  
toodetud taastuvatest  

energiaallikatest  
enam kui  

miljoni  
majapidamise jaoks

12 000

1

miljonit tonni  
vähem CO2 heit-
koguseid aastas – 
sama mis
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EIP toetab ELi eesmärki muuta Euroopa majandus palju kliimahoidlikumaks ja 
märkimisväärselt vähendada energiatarbimist 2050. aastaks. Vähese CO2-heitega 
majanduse ülesehitamine on selgelt üks meie aja kõige kriitilisema tähtsusega 
väljakutse maailmas. Üleminek ressursitõhusamale, säästlikumale ja arukamale 
majandusele on ülioluline Euroopa konkurentsivõime säilimiseks.

Väikese heitkogusega 
kliimamuutustele vastupidava majanduse 
poole

Katuse päikesekollektorite 
süsteemid Horvaatia  

saarel Lošinj Aadria meres 
toodavad heitkogustevaba 

elektrit ligikaudu  
100 majapidamise jaoks. 

Projekti rahastas EIP 
partnerpank Privredna banka 

Zagreb Loodussäästliku 
Majanduskasvu Fondist.

E IP rahalist toetust kliima- ja keskkonnameetme-
tele antakse peamiselt laenudena sellistele sek-
toritele nagu taastuvenergia, energiatõhusus, 

säästev transport, veemajandus, üleujutuste piirami-
ne ja metsandus. Kliima- ja keskkonnaaspekte võe-
takse arvesse kõikides toimingutes, näiteks soodus-
tades parima kättesaadava tehnoloogia kasutamist.

Panga CO2-jalajälje hindamisel võetakse arvesse hin-
nangulisi kasvuhoonegaasi heitkoguseid projekti-
dest, kus need on eeldatavalt märkimisväärselt suu-
red, st ületavad ühte või mõlemat järgmist läve:

•  absoluutsed heitkogused (tegelikud heitkogused 
projektist) > 100 000 t CO2-ekvivalenti aastas projek-
ti käitamise standardaasta kohta;

•  suhtelised heitkogused (hinnanguline heitkoguste 
suurenemine või vähenemine võrreldes eeldatava 
alternatiiviga) > 20 000 t CO2-ekvivalenti aastas.

2014. aastal kaasati 70 meie portfelli projektidest 
CO2-jalajälje hindamisse. Need esindavad EIP sõl-
mitud laenulepinguid või heaks kiidetud eraldisi 
kokku 15,1 mld euro väärtuses. Vastav kasvuhoo-
negaaside heitkoguste hulk nendest projektidest 
absoluut arvudes on hinnanguliselt 4,7 miljonit tonni 
CO2-ekvivalenti aastas, mille üleüldine sääst samast 
rahastamistehingust on hinnanguliselt 3,0 miljo-
nit tonni CO2-ekvivalenti aastas. EIP 2014. aasta CO2- 
jalajälje hindamise tulemus on esitatud üksikasjaliku-
malt 2014. aasta säästlikkuse aruandes.
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Kliimameetmete ja keskkonna heaks  
tööle rakendatud raha 

„Bristol on oma lähenemisega 
energiale ja säästlikkusele 
teerajaja. Bristoli Euroopa 

rohelise pealinna aasta annab 
tohutu võimaluse valmistuda 

tulevikuks. Kui energiaettevõtte 
plaanid kiidetakse heaks, siis on 
see taas üks näide sellest, kuidas 

Bristol on Ühendkuningriigi 
linnadele eeskujuks 

keskkonnahoidlikumaks ja 
säästlikumaks muutumisel.” 

Bristoli linnapea George Ferguson

2012. aastal kasutas Bristoli 
volikogu EIP rahastamisvahendeid 

uue energiaettevõtte rajamise 
teostatavusuuringute tegemiseks.

Rahastamise kasutamine  
heitkoguste vähendamiseks

EIP rahastamine taastuvenergia ja energiatõhususe 
vallas aitab otseselt vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid. Toetus nendele eesmärkidele ulatus 
2014. aastal 8,2 mld euroni.

EIP on juhtiv tuuleenergia rahastaja ELis, eriti mais-
maa ja avamere tuuleparkides. 2014. aastal rahastas 
EIP 12 tuulepargitehingut. Need projektid on suu-
red, pikaajalised ja tehniliselt keerukad. EIP on seega 

loomulik partner selles sektoris nii rahastamise kui 
ka tehnilise asjatundlikkuse seisukohast. Sarnastel 
põhjustel rahastab pank päikeseenergiaprojekte nii 
päikeseenergia kontsentreerimise kui ka päikesepa-
neelide abil tootmise puhul. 2014. aastal sõlmis pank 
üheksa päikeseenergiatehingut.

Energiatõhususe kaalutlusi võetakse arvesse kõikides 
projektides, mida pank hindab. EIP finantseeringud 
energiatõhususe projektidele hõlmavad nii pakkumi-
se, näiteks soojus- ja elektrienergia koostootmist ja 
kaugkütet, kui ka nõudluse poolt, s.o peamiselt avali-
ke ja erahoonete soojustamist. 2014. aastal pühenda-
ti energiatõhususe projektidele 2,3 mld eurot.

EIP teeb aina rohkem koostööd projektiteostajate-
ga, andes tehnilist abi projektide väljatöötamiseks. 
Euroopa kohaliku energiaabi fond (ELENA) on EIP ja 
Euroopa Komisjoni ühisalgatus, mis aitab kohalikel 
ja piirkondlikel asutustel koostada energiatõhusu-
se ja taastuvenergia projekte, et muuta need välis-
rahastamisele ligitõmbavamaks. ELENA katab osa 
tehnilise toetuse kuludest, mis on vajalikud investee-
rimisprogrammi koostamiseks, rakendamiseks ja ra-
hastamiseks. 2014. aastal ulatusid ELENA alusel teh-
tud tehnilise abi eraldised abisaajatele 19 mln euroni, 
millega koos olid eraldised kokku 65 mln eurot.
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Varane kohandumine kliimamuutuse tagajärgedega 
on tõhusam ja odavam kui pakilised hädaabimeet-
med. See viitab kliimamuutustele vastupanu võime-
le ja seda võetakse arvesse kõigis EIP projektides.  
Toetus projektidele, mis aitavad suurendada vastu-
pidavust kliimamõjudele ja kohaneda muutuvate  
ilmastikutingimustega, ulatus 2014. aastal kokku  
400 mln euroni.

Mitmed panga metsandusega seotud toimingud on 
kohandavad meetmed. Metsamaad võivad näiteks 
aidata ära hoida mullaerosiooni ja vähendada üleuju-
tuse ohtu, rääkimata kasust elurikkusele, mulla vilja-
kusele ja valglate majandamisele. Need toimivad ka 
CO2-sidujatena, mis reguleerivad üleilmset kliimat.

Sagenevad äärmuslikud ilmastikutingimused avalda-
vad suurt mõju mageveevarude kättesaadavusele ja 
kvaliteedile, tekitades veega seotud loodusõnnetusi, 
sealhulgas põuda ja üleujutusi. EIP kui suurim maa-
ilma veemajandussektorile laenuraha pakkuja püüab 
toetada kohanemist, aidates arendada veeressurssi-
de integreeritud majandamist. Tänu EIP rahastamis-
vahenditele 2014. aastal saab ligi 27 miljonit inimest 
ELis ja kogu maailmas kasutada tõhusamaid, usal-
dusväärsemaid ja vastupidavamaid joogivee ja heit-
vee majandamise teenuseid.

7 metrooprojekti

2 linnalähiraudtee  
projekti

19 muud raudteeprojekti

6 trammiteeprojekti

Kliimahoidlike transpordilahenduste toetamine

Kliimamõjudele vastupidavuse suurendamine ja keskkonna kaitsmine

2014. aastal aitas pank rahastada:

EIP sihtmärgid säästva transpordi toetamisel hõlma-
vad nii ühistranspordi taristu ehitamist, laiendamist 
või renoveerimist liiklusohutuse kaudu, jalgratta- ja 
kõnniteevõrkude edendamist kui ka elektrisõidukeid. 
Pank toetab ka keskkonnahoidlikumate ja ohutuma-
te sõidukite arendamist, rahastades energiatõhusa-

te ja vähese CO2-heitega lahenduste alast teadus- ja 
arendustegevust. Panga toetatavad projektid aitasid 
parandada õhukvaliteeti, vähendada mürasaastet, 
suurendada ohutust, parendada energiatõhusust ja 
piirata kasvuhoonegaaside heitkoguseid.
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Kliimameetmete ja keskkonna heaks  
tööle rakendatud raha 

EIP rahastatava Althelia 
kliimafondi sihiks on 

säästvad maastikuprojektid, 
et genereerida finants-, 

keskkonna- ja sotsiaalkasu. 
Esimeste investeeringute 

hulgas on ka 570 000 hektari 
loodusliku metsa kaitse Peruus.

Pank investeeris 80 mln eurot 
Itaalia minivõlakirjadesse, mis on 
innovaatiline väärtpaberistamise 

finantsstruktuur, millega 
toetatakse Veneto maakonnas 

Itaalias veesektoris tegutsevate 
väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtete investeerimistegevust.

120 mln euro suurune laen Slovakkia 
põllumajandus- ja maaelu arengu 

ministeeriumi toetuseks aitab 
kaasa metsastamisprojektidele, 

metsakaitse parandamisele ning 
põllumajandustaristu majandamisele 

ja uuendamisele.

Partnerluste loomine innovaati-
liste kliimameetme rahastamise 
lahenduste jaoks

Panga innovaatilised kliimameetmete rahastamise 
tooted aitavad kaasata erainvesteeringuid ja anda fi-
nantsvõimendust avaliku sektori vahenditele. Need 
tooted on hea näide sellest, kuidas suurendada ra-
hastamisvahendeid kliimameetmete jaoks. Panga 
omakapitali- ja süsinikufondid toetavad kliimameet-
mete projekte Euroopas ja kaugemal.

Pank toetas kliimaspetsiifilisi võlakohustuste ja oma-
kapitali vahendeid 2014. aasta seisuga investeerin-
gutega kogumahus 616 mln eurot. Sellised partner-
lused on eriti tähtsad kliimameetmete rahastamisel 
innovatsiooni edendamiseks ja kliimaprojektide jaoks 
täiendavate rahastamisvahendite kaasamiseks.

2014. aastal toodi turule hulk innovaatilisi rahastamis-
vahendeid ja need võetakse kasutusele 2015. aastal. 
Need hõlmavad energiatõhususe vahendi erasektori 
poolset rahastamist, mille raames antakse riskirahasta-
misvahendid pankadele, mis vahendavad väiksemaid 
energiatõhususe projekte, ja looduskapitali rahasta-
misvahendit investeeringuteks bioloogilise mitmeke-
sisuse kaitsesse, ökosüsteemi teenustesse ja looduse-
põhisesse kliimamuutustega kohandamisse.

Panga süsteem kliimameetmete rahastamisvahendite 
kindlaks tegemiseks ja jälgimiseks on eriliselt kindel. 
2014. aastal juhtis EIP edukalt mitmepoolsete arengu-
pankade ühist tööd metoodika, andmete kogumise ja 
aruandluse alal. See aitab suurendada avaliku sektori 

vahenditega kliimameetmete rahastamise läbipaist-
vust ja aruandekohustust. 2014. aastal avaldasime ühi-
se aruande kliimameetmete rahastamise kohta mitme-
poolsete arengupankade poolt 2013. aastal ja andsime 
koos teiste mitmepoolsete arengupankadega välja 
ühisaruande kliimameetmete rahastamise kohta.

2015. aasta algul alustatud EIP kliimameetmete lä-
bivaatamine peaks olema lõpule viidud enne klii-
maläbirääkimisi, mis toimuvad Pariisis aasta lõpu 
poole ja mille tulemusel peaks sündima uus ülemaa-
ilmne kokkulepe, millega asendatakse praegune  
Kyoto protokoll.
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Laenude andmine kogu 
maailmas
 
EIP tegevus kogu maailmas toetab ELi välispoliitikaeesmärke. EIP tegutseb partnerluses 
Euroopa Komisjoni ja Euroopa välisteenistusega, samuti teiste rahvusvaheliste 
finantsasutustega, et rahastada projekte, mis toetavad ELi poliitika eesmärke väljaspool 
liitu. 2014. aastal ulatus EIP laenumaht kogu maailmas ligi 7,9 mld euroni.

2014. aasta tipphetked:
• Kindel kohustus toetada Ukrainat

• Uus riskikapitalirahastu Vahemere piirkonnale

• Partnerluse loomine mitmepoolsete arengupankade ja teiste rahvusvaheliste 
fina tsinstitutsioonidega uue ülemaailmse taristumehhanismi vallas

• Esimene laen Aserbaidžaanis
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Laenude andmine  

kogu maailmas

„Te olete andnud Ukrainale viimase aja kõige 
käegakatsutavama panuse.”

Ukraina peaminister Jatsenjuk 

EIP laenud 2014. aastal Ukrainale moodustasid peaaegu 
1 mld eurot aastateks 2014-2016 kavandatud 3 mld euro 

suurusest laenupaketist, mis hõlmab laene selleks, et abistada 
kahjustatud väikeseulatusliku taristu parandamist, aidata toime 

tulla konflikti tagajärgedega ning toetada VKEsid ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtteid.

Tõelised muutused - meie 2014. aasta laenudest sai toetust

4 23 500
majapidamist, kes  
said paremad 
elamistingimused

miljonit inimest, 
kellele tagati tärkava 
turumajandusega 
ja arenguriikides 
juurdepääs ohutule 
joogiveele ja paremad 
hügieenitingimused

L aenuandmine väljaspool ELi on aluseks sellele, 
kuidas EIP toetab pikaajaliste investeeringute 
kaudu ELi välisprioriteete. Pank soosib projekte, 

mis aitavad suurendada majanduskasvu ja töökohta-
de loomist, andes rahastamisvahendeid ja tehnilist 
abi kohaliku erasektori arendamiseks, sotsiaal- ja ma-
jandustaristu ja kliimameetmete projektidele.

Enamik panga rahastamistehinguid väljaspool Eu-
roopa Liitu toimuvad ELi eelarvetagatise mehhanismi 
alusel, mis on sätestatud välismandaatides maailma 
eri piirkondades: 2014. aasta tähistas uue mandaa-
diperioodi (2014-2020) algust, mille jaoks ELi kogu-
garantii katab kuni 30 mld eurot.
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Laenuandmine väljaspool ELi piirkondade kaupa

Ladina-
Ameerika 
650 mln 
eurot 

Vahemere  
piirkonna riigid

1,7 mld eurot 

Aafrika, 
Kariibi mere 
ja Vaikse 
ookeani 
piirkonna 
riigid 
1,2 mld eurot 

Aasia
720 mln 
eurot 

Idapoolsed naaberriigid
1,2 mld eurot 

EFTA ja kandidaatriigid või  
potentsiaalsed kandidaatriigid
2,5 mld eurot 

1 mln euro suurune laen Taysirile, mis on spetsialiseerunud  
mikroettevõtete arendamisele Tuneesia ebasoodsates piirkondades,  

toob kasu väiketalunikele, loomakasvatajatele ja noortele, eelkõige kõrgkooli 
lõpetanutele, kes soovivad asutada ettevõtet.
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Laenude andmine  

kogu maailmas

Lõuna-Aafrikas Durbani 
linnavalitsusse kuuluva 
eThekwini veevarustus 

ja kanalisatsioon sai 
2014. aastal Stockholmi 

veemajandusauhinna. 
Viimase 14 aastaga on Suur-

Durbani alal veevärgiga 
liitunud lisaks 1,3 miljonit 
inimest ja 700 000 inimest 

on saanud ühenduse 
kanalisatsiooniga. EIP 

toetab seda projekti 50 mln 
euro suuruse laenuga.

Laenumandaat Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookea-
ni piirkonna (AKV) riikides ning ülemeremaades ja 
-territooriumidel (ÜMT) tuleneb Cotonou lepingust, 
mis sätestab ELi suhted nende partnerriikidega. Sel-
le raames tulevad rahalised vahendid ELi liikmesriiki-
de eelarvetest Euroopa Arengufondi kaudu, ühes EIP 
omavahenditega.

Partnerluses töötamine on panga tehingute oluline 
joon. ELi toetusi ühendatakse aina rohkem EIP laenu-
dega, et saavutada paremad projektide tulemused. 
See aitab võimendada piiratud finantsvahendeid ELi 
partnerriikide heaks ning parandada arengu tõhu-
sust. EIP osaleb 2015. aastal Euroopa arenguaasta 
raames toimuvatel üritustel.



Tugev finantspositsioon 
investeeringute teenistuses
 
EIP on maailma suurim mitmepoolne vahendite koguja ja laenuandja. 2014. aastal 
kogus pank rahvusvahelistelt kapitaliturgudelt 61,6 mld eurot. Kasutame oma tugevat 
finantspositsiooni vahendite kogumiseks soodsate intressimääradega ja anname 
kulueelise edasi majanduslikult elujõulistele projektidele, mis edendavad ELi poliitika 
eesmärke. Pank kogub oma vahendeid kogu maailmas ning on sellisena oluline 
investeeringute Euroopa Liitu kanaliseerimise vahend.

2014. aasta tipphetked
• Pank suutis taas kindlustada suure fundeerimismahu – 61,6 mld eurot

• Vahendite kogumisel oli toeks panga hea krediidipositsioon

• Juhtiv keskkonnavõlakirjade emitent, kogutud vahendite maht 4,3 mld eurot
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EIP võlakirjaemissioonide jagunemine piirkonniti:

Euroopa 

62%
Ameerika Aasia 

Lähis-Ida ja 
Aafrika 

24%12%

2%



E IP aktsionärid on ELi 28 liikmesriiki. Iga liikmes-
riik märgib osa panga kapitalist proportsio-
naalselt oma majandusliku osakaaluga ELiga 

ühinemise ajal. EIP-l on seega aruandekohustus liik-
mesriikide valitsuste ees.

EIP kogub oma laenutehingute toetuseks pikaajalisi 
vahendeid võlakirjaemissioonide kaudu rahvusvahe-
listel kapitaliturgudel. Panga kindel finantsseis tule-
neb tema varade kvaliteedist, tugevast aktsionäride 
toetusest, usaldusväärsest juhtimisest, läbimõeldud 
riskijuhtimisest, jätkuvast kasumlikkusest ja heast 
likviidsusest.

2014. aasta lõpus oli panga kapitali adekvaatsuse 
määr – panga kapitali suhe riskiga kaalutud varades-
se – 26%, mis on püsinud praktiliselt muutumatuna 
alates 2013. aasta lõpust (2013. aasta 31. detsembril 
26,1%). See on seletatav laenuportfelli kvaliteedi pa-
randamise, aasta puhaskasumi ja 2013. aasta kapitali 
suurendamise teise osa sissemaksmise kumulatiivse 
positiivse mõjuga, mis kompenseeris täiendavas ma-
hus laenuandmise.

Varade kvaliteet püsis kindel, halbade laenude osakaal 
kogu laenuportfellis oli aasta lõpu seisuga nullilähe-
dane (0,2%). Aastane netoülejääk ulatus 2,6 mld euro 
tasemele, mis on veidi rohkem kui 2013. aasta ülejääk.

„Peame jätkusuutlikke võlakirju võimaluseks 
rahastada reaalmajandust kooskõlas meie 

eesmärkidega: konkreetsed projektid, millel on 
mõju ühiskonnale ja keskkonnale. Investeerisime 

EIP kliimateadlikkusvõlakirja sellepärast, et see on 
võrdlussuurusjärgus ning rahastab taastuvenergia ja 

energiatõhususe projekte”.

Marc Briand, Mirova püsitulude osakonna juhataja

Keskkonnavõlakirjad koguvad 
hoogu: investorid ostavad osalust 
kliimameetmete rahastamises

2014. aasta oli oluline aasta EIP keskkonnavõlakirja-
de ehk kliimateadlikkusvõlakirjade jaoks – investorite 
vajadustele kohandatud sotsiaalselt vastutustundlik 
investeerimistoode. Kliimateadlikkusvõlakirjade abil 
kogutud vahendid on määratud väljamakseteks EIP 
rahastatavatele kliimameetmete projektidele taastu-
venergia ja energiatõhususe valdkonnas. Selline lae-
nuandmine toetab ELi eesmärki edendada vähese 
CO2-heitega, kliimamuutustele vastupidavat majan-
duskasvu kogu maailmas.

Eelmisel aastal toimus keskkonnavõlakirjade turul en-
neolematu kasv emissioonidega 28 mld EUR / 37 mld 
USD väärtuses, mis on kolm korda rohkem kui 2013. 
aastal, vastavalt kliimavõlakirjade algatuse prognoo-
sidele. EIP oli selles turusegmendis suurim emitent, 
kogudes seitsmes vääringus vahendeid 4,3 mld euro 
väärtuses. 2019. aastal tasumisele kuuluva eurodes 
nomineeritud kliimateadlikkusvõlakirja mahtu suu-
rendati 2,6 mld euroni, mis tegi sellest aasta lõpu sei-
suga suurima tasumata keskkonnavõlakirja turul. EIP 
lisas oma eurodes keskkonnavõlakirja kõverale tei-
se võtmetähtsusega tähise 12-aastase emissiooniga. 
Veel üks eelmise aasta tipphetk oli USA dollarites no-
mineeritud EIP kliimateadlikkusvõlakirja esmaväljala-
se. See on 10-aastase tagasimaksetähtajaga keskkon-
natähis. 2014. aastal andis pank välja ka oma esimese 
Inglise naelades nomineeritud kliimateadlikkusvõla-
kirja – esimese keskkonnavõlakirja selles vääringus 
valitsemissektorist, agentuuridest ja riigiülestest insti-
tutsioonidest (SSA) emitentide seas.
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Tugev finantspositsioon 
investeeringute teenistuses



E IP on nii ELi organ, mis on vastutav liikmesriiki-
de ees, kui ka pank, mis järgib otsuste tegemi-
sel, juhtimisel ja kontrollil parimaid kehtivaid 

avaliku ja erasektori tavasid. Pank tugineb kolmele 
otsustusorganile: ministrite tasandil juhatajate nõu-
kogu; mittealaliste liikmetega direktorite nõukogu, 
kuhu iga liikmesriik nimetab ühe ja Euroopa Komis-
jon ühe liikme; ja halduskomitee, EIP alaline otsustus-
organ, mida juhib EIP president.

Juhatajate nõukokku kuuluvad kõigi 28 liikmesriigi 
valitsuse ministrid, tavaliselt rahandusministrid. Nõu-
kogu koguneb kord aastas, otsustab panga krediidi-
poliitika suunised ja kinnitab aastaaruande. Nõukogu 
otsustab kapitali suurendamised ja panga osalemise 
rahastamistehingutes väljaspool ELi. Ühtlasi nimetab 
juhatajate nõukogu ametisse direktorite nõukogu, 
halduskomitee ja auditikomisjoni liikmed. 

Vasakult paremale:  

Alfonso Querejeta,  

Wilhelm Molterer,  

Pim van Ballekom, 

Philippe de Fontaine Vive, 

Jonathan Taylor,  

Werner Hoyer,  

László Baranyay,  

Dario Scannapieco,  

Mihai Tănăsescu and 

Román Escolano

Euroopa Liidu pank
 
EIP on ainus avalik-õiguslik pank, mis kuulub üksnes ELi 28 liikmesriigile. Meie 
juhtimisstruktuur tagab, et pank on vastutustundlik, õigesti juhitud ja tulemuslik 
säästva majanduskasvu ja tööhõive edendamisel kõigi meie tegevusalade lõikes.
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Panga põhiliste 
poliitikameetmete 
regulaarse läbivaatamise 
osana konsulteeris 
EIP 2014. aastal 
sidusrühmadega teemal, 
kuidas parandada ja 
kohandada panga 
läbipaistvuspoliitikat. 
Pank püüab olla 
võimalikult rohkem 
avatud oma 
töömeetodite, otsuste 
tegemise ja ELi poliitika 
rakendamise puhul.



Direktorite nõukogu on organ, kes teeb otsuseid lae-
nude, vahendite kogumise programmide ja muude 
finantseerimisküsimuste kohta, nagu tagatiste väljas-
tamine. Nõukogu koguneb kümme korda aastas, et 
tagada panga nõuetekohane juhtimine kooskõlas ELi 
aluslepingutega, panga enda põhikirjaga ja juhatajate 
nõukogu antud üldsuunistega.

Nõukokku kuulub 29 liiget, kellest iga liikmesriik ni-
metab ametisse ühe direktori ja Euroopa Komisjon 
ühe direktori. Nõukogul on ka 19 asendusliiget. Di-
rektorite nõukogu võib erialaste ekspertteadmiste 
täiendamiseks koopteerida kuus eksperti (kolm lii-
get ja kolm asendusliiget), kes osalevad nõukogu 
koosolekutel nõustamisülesannetes, omamata hää-
leõigust. Otsused tehakse häälteenamusega, mis 
esindab vähemalt 50% liikmesriikide märgitud aktsia-
kapitalist ja ühte kolmandikku hääleõiguslikest nõu-
kogu liikmetest, kui põhikirjas ei ole sätestatud teisiti. 
Nõukogu juhib panga president Werner Hoyer oma-
mata hääleõigust.

Halduskomitee on panga alaline otsustusorgan. Haldus-
komitee vastutab panga jooksva tegevuse eest, valmis-
tab ette direktorite nõukogu otsuseid ja tagab nende 
otsuste rakendamise. Komitee koguneb kord nädalas. 
Halduskomitee töötab panga presidendi alluvuses ja di-
rektorite nõukogu järelevalve all. Ülejäänud kaheksa lii-
get on EIP asepresidendid. Komitee liikmed nimetatakse 
ametisse kuni kuueks aastaks ametiaja pikendamise või-
malusega ning nad vastutavad ainult panga ees. Neljal 
suurimal aktsionäril – Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalial 
ja Ühendkuningriigil – on halduskomitees alaline koht.

Auditikomisjon on vahetult juhatajate nõukogu ees 
vastutav sõltumatu organ. Tema ülesanne on auditee-
rida panga raamatupidamisaruandeid ning kontrollida 
panga tegevuse vastavust parimatele pangandusta-
vadele. Auditikomisjoni aruanne esitatakse juhatajate 
nõukogule koos direktorite nõukogu aastaaruandega. 
Auditikomisjon koosneb kuuest liikmest, kes on ame-
tisse nimetatud kuueks järjestikuseks majandusaas-
taks ilma ametiaja pikendamiseta.
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Euroopa Liidu pank

EIP juhtimisstruktuur:

 Aktsionärid  28 ELi liikmesriiki

 Juhatajate nõukogu  Liikmesriikide ministrid

 Direktorite nõukogu

 Halduskomitee
 Auditikomisjon

- President
- 8 asepresidenti

Nimetavad  
liikmesriigid
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