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Välimeren alueen 
kumppanuusmaat 

Jäsenyyttä 
hakevat 
maat 

EIP keskitti toimintansa 1999 
aluekehitykseen, laajentumiseen 
ja euron käyttöönottoon 

Euroopan investointipanl<i<i lainasi 1999 yliteensä 

31,8 mil jardia euroa Euroopan unionin politiiicicaa 

edistäviin investointei l i in. Kesäi<uussa Kölnissä pidetyssä 

Eurooppa-neuvoston kokouksessa valt ioiden ja hall i tusten 

päämiehet vahvistivat EIP:n merkityksen Euroopan 

taloudelliselle yhdentymiselle ja sosiaaliselle 

yhteenkuuluvuudel le ja kehot t ivat pankkia 

tekemään uusia aloi t tei ta unionin kestävän 

talouskehityksen edistämiseksi. 

Luotonannosta käytet t i in 27,8 mil jardia euroa Euroopan 

unionin sisäisiin investointeihin, 2,4 mil jardia euroa EU:n 

jäsenyyttä hakevien maiden yhdistämiseen unioni in ja 

1,6 mil jardia euroa kehityksen edistämiseen Välimeren 

alueella, Afr ikan, Karibian ja Tyynenmeren maissa 

(AKT-maat), Etelä-Afrikan tasavallassa, Aasiassa ja 

Latinalaisessa Amerikassa. 

Varainhankinta pääomamarkkinoi l ta ol i yhteensä 

28,3 miljardia euroa, josta 41 % teht i in euromääräisten 

joukkola ino jen liikkeeseenlaskuina. Tämä korost i EIP:n 

sitoutumista euroon sekä sen asemaa tärkeimpänä 

ei-valtiollisena liikkeeseenlaskijana euromarkkinoi l la. 

Pankki lisäsi myös läsnäoloaan Englannin punnan ja 

Yhdysvaltain dol larin markkinoi l la laskemalla 

liikkeeseen likvidejä benchmark-lainoja. 

EIP:n omistajina EU:n jäsenvalt iot vahvistivat tukensa 

pank in toiminnal le hyväksymällä pank in merk i tyn pääoman 

korotuksen sataan mil jardi in euroon 1. tammikuuta 1999 

lukien. Samalla lainanannon enimmäismäärä nousi 

250 mil jardi in euroon, mikä antaa mahdol l isuudet 

pankin to iminnan kehittämiselle. 



Philippe Maystadt 

puhui 

3. helmikuuta 

Brysseliin 

kokoontuneelle 

eurooppalaiselle 

lehdistölle 

Philippe Maystadt: 
Laatu ennen määrää I 

Vuoden 1999 tulos kuvastaa kiistattomasti edeltäjäni, 
Sir Brian Unwinin, toimintaa. Seitsemän vuotta 
kestäneen toimikautensa aikana EIP:n pääjohtajana 
(1.4.1993-31.12.1999) han onnistui tekemään pankista 
keskeisen välineen unionin kaikkien pol i t i ikkojen 
toteuttamiselle, olipa sitten kyseessä euron onnistunut 
käyt töönotto. Emu-maiden taloudellisen ja sosiaaiisen 
yhteenkuuluvuuden luj i t taminen tai Euroopan unionin 
laajentumisen valmistelu. 

Minulla on ilo todeta, että niin jäsen

valtiot kuin myös Euroopan unionin 

toimielimet, joiden kanssa meillä on 

kiinteââ yhteistyötä, ovat tunnusta-

neet kiistattomasti pankin ratkaise-

van roolin. Siitä ovat osoituksena 

mm. seuraavat päätökset: EIP:n 

pääoman korotteminen seteen mil

jerdiin euroon 1. tammikuuta 1999 

lukien, mikä antaa mahdollisuudet 

pankin toiminnan kehittämiselle; 

unionin ulkopuolelle suunteutuvee 

luotonentoe koskevien EIP:n laina-

veltuuksien uusiminen äskettäin, 

mitä varten neuvosto ja Euroopan 

parlamentti päättivät myöntää 

huomattavat 18,4 miljardia euroa 

seitsemää seureevea vuotta varten; 

ja edelleen Berliinin ja Kölnin Eu-

rooppeneuvostojen päätösleuselmet 

(maaiis- ja kesäkuulta 1999), joissa 

painotetaan EIP:n toimia kasvun ja 

työllisyyden tukemiseksi Euroopassa 

osoittamalla samalla meille suunta-

viivat toimintamme laajentamiseksi 

entisestään tällä alalia. 

Euren 

käyttöönoton 

edistäminen 

EIP, joke on Eu

roopan tärkein 

ei-va I t i o l l i nen 

lainanottaja, on 

vuodesta 1996 alkaen tukenut raha

liiton eri vaiheita je yhteiseen ra-

haen, euroon, siirtymistä menestyk

sekkäästi. 

Vuoden 1999 alusta alkaen EIP on 

tuonut euromarkkinoille sekä struk-

turoituja lainoja, jotka vastaavat 

sijoittajien erityistarpeita, että 

EARN-emissiosopimuksen, joka on 

mittavien emissioiden benchmark. 

Sopimuksen tevoitteena on tarjota 

markkinoille valtionlainojen rinnal

le ensiluokkaisia vaihtoehtoisia lai

noja, jotka ovat läpinäkyviä ja joita 

lasketaan liikkeeseen säännöllisesti, 

ja jotka kattavat koko tuottokäyrän 

ja eri maturiteetit. Olemme miele-

stämme päässeet tavoitteeseen saa-

malla kokoon 24 miljardin euron lai-

nasummen seitsemällä viiteleinalla. 

Union 

taloudellisen 

ja sosiaaiisen 

yhteen

kuuluvuuden 

lujittaminen 

Pankki on käyt-

tänyt unionin 

kasvun ja työlli

syyden tukemi

seen 3,3 miljar

dia euroa pk-

yritysten noin 

12 000 investoin-

tihenkkeen re-

hoittemiseen Euroopessa (80 % 

yrityksistä sijaitsee aluekehitys-

vyöhykkeillä) sekä innovatiivisten 

pk-yritysten oman pääoman lisää-

miseen. Rahoitus toteutetti in suun

nilleen 40 operaatiolla yhteisesti 

Euroopan pankkisektorin kanssa. 

Valmistelemme lisäksi uutta yhden 

miljardin euron suuruista rahoi-

tusrakennetta, jolla on tarkoitus 

kehittää pk-yritysten riskipääoma

rahoitusta. 
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EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI 

Pankki on myös rehoittenut lähes 

1,2 miljardille noin neljääkymmen-

tä laajea hanketta ja setoja keski-

suurie infrestruktuurihenkkeite ter

veydenhuollon je koulutuksen 

eloilla. Näillä peljon työvoimae vee-

tiville eloille on tärkeä ose yhteis-

kuntemme tulevaisuuden valmiste-

lussa. 

Dynaaminen talouselämä edellyt

tää tehokkaita liikenneväyliä je tur-

vattua ympäristöä je tästä syystä EIP 

on ponnistellut jatkuvasti Euroo-

palle tärkeillä ympäristönsuojelun 

ja Euroopan laajuisten verkkojen 

aloilla. Vuonna 1999 käytettiin yli 

10 miljerdie euroe Euroopan 

kennelte merkittävien verkkojen 

je infrestruktuurin kehittämiseen. 

Penkki on ollut jo lähes kokonaisen 

vuosikymmenen ajan Euroopan lee

juisten verkkojen tärkein penkkire-

hoitteja. Sameneikaisesti EIP leajen-

si toimintaansa luonnollisen ympä

ristön je keupunkiympäristön suo

jelemiseksi, johon tänä vuonna 

käytettiin yli 5,2 miljerdie. 

Laajentumisen 

valmistelu 

Nlmenomaan 

jäsenyyttä ha

kevissa Keski-

ja Itä-Euroopan maissa sekä Kyprok

sella, missä EIP on tärkein monen

keskinen rahoittaja, panostuksem-

me on ollut ylivoimaisesti merkit-

tävintä sekä määrältään (2,4 miljar

dia euroa 1999) että leedultaan. 

Ensiksikin koska valtaosa lainerehoi-

tuksesta - 1,5 miljardia 2,4 miljerdi-

sta - toteutett i in pankin oman jäse

nyyteen valmistavan rahoitusjär

jestelmän nojalla, toisin sanoen 

EIP:n omilla riskeillä ilman yhteisön 

budjettitakeuste. Tämä osolttaa, 

että pankki on valmis näyttelemään 

ratkaisevae roolia meiden valmiste-

lemiseksi unioniin liittymistä var

ten. 

Toinen laadullinen ulottuvuus, jon

ka haluaisin mainita, on pankin lai-

nasalkun asteitteinen muuttumi-

nen näissä maisse. Kohta kym

menen toimintevuoden jälkeen 

Keski- je Itä-Euroopesse EIP on vel-

mis tukemaan Eurooppa-neuvoston 

je meiden omesta pyynnöstä erilaa-

tuisie henkkeita kuin ne, joihin 

tähän asti oll keskitytty, nimittäin 

liikenteen verkkohankkeet. Niillä 

tosin on nyt ja myös pitkään tule

veisuudesse tärkeä osuus tolmin-

nassamme johtuen hakijemeiden 

velteviste tarpeista tässä suhteessa. 

Mutta toisaalta merkille pantavaa 

on teollisuuden hankkeisiin je elä

mänleetue parantaviin hankkeisiin 

osoitettujen ElP-leinojen kasvu. 

Niiden osuus on nykyisin runsaat 

51 prosenttia Keski-je Itä-Euroopan 

luotonannosta. Yksistään ympä-

ristöhenkkeiden osuus on puole

staan 16 prosenttia leinarehoituk-

sestemme. 

Penkki - ja tulen omakohtaisesti 

paneutumaan asiaen - on päättä

nyt toimie tarmokkaasti jetkossekin 

tämän suuntaisesti sekä sopeuttea 

organisaatiotaan sen mukaisesti. 

Avoimuus ja 

vuoropuhelu 

Yksi ensisijaisiste 

tevoitteistani on 

vahvistae penkin 

roolie yhteisön 

toimielimien je kensainvälisten in-

stituutioiden välisessä toiminnassa. 

Olen erittäin ilahtunut pennessani 

merkille, että lähes kaikissa Euroop

pa-neuvoston kokouksissa turvau-

dutaen pankin toimintaedellytyk-

siin ja innovaatiokykyyn unionin 

sopusointuista kehitystä edistävien 

lukuisten eri tehtävien suorittemi-

seksi. 

Minun on tosin muistutettava, että 

tietyt väärinkäsitykset, kuten muun 

muassa väärinkäsitykset, jotka liitty

vät petostentorjuntayksikön OLAF:n 

toiminteen koskien pankin vel-

vontae, ovat seurausta siitä, että 

emme ole aina osanneet tarpeeksi 

korostae pankin omaleimaisuutta. 

EIP:hän on EU:n toimielimenä täy

sin sitoutunut unionin palveluk

seen, mutte toiseelta se on myös 

toimielin, jonke on kyettävä toi-

mimaan markkinoiden ehdoilla. 

Tämän tekie EIP:n täytyy säilyttää 

tietty määrä itsenäisyyttä. 

Näin ollen meidän on nähdäkseni 

olteve ome-aloitteisempia je ker-

rotteve selvästi, mitä voimme tehdä 

voidaksemme tukee unionin poli-

ti ikkoje entistä tehokkaammin niin, 

että semelle noudatetaen erltyise-

stä luonteestamme johtuvia ehtoja. 

Tästä syystä aion lähiaikoina käyn-

nistää monenleisia aloitteite, joiden 

tarkoituksena on voimistaa Euroo

pan komission, neuvoston je perle

mentin kenssa käytävää institutio-

naelista vuoropuhelue, jotta EIP:n 

toiminta olisi yhä avoimempaa je 

jotte eri keskustelukumppanimme 

ymmärtäisivät meitä paremmin. 

Laatu 

ennen 

määrää 

Me emme pyri 

määrälllseen kas

vuun. Haluan pal-

nottae ennen kaik

kea laatue. Meidän 

on huolehditteve 

tarkoin siitä, että lainamme edi

stävät parhaalla mehdollisella 

tavalla meille asetettuja tavoitteita. 

Nehän ovat ennen muuta EU:n 

taloudellisen ja sosiaaiisen yhteen

kuuluvuuden lujittaminen je hekije-

maiden valmistaminen jäsenyyteen. 

Aion lähiaikoina 

käynnistää 

monenleisia 

aloitteita, joitden 

tarkoituksena 

on voimistaa 

Euroopan 

komission, 

neuvoston ja 

parlamentin 

kanssa käytävää 

institutionaalista 

vuoropuhelue, 

jotte EIP:n 

toiminta 

olisi yhä 

avoimempaa 
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•Toiminnan pääpiirteet 1999: 

Luotonanto Euroopan unionissa 

• 68 % lainoista tuetuille alueille, painopiste eri
tyisesti koheesiomaissa 

• Erityistä dynamiikkaa PK-yritysten investoin
tien tukemisessa, kannustustukea myös pääo-
masijoitusten kautta 

• Rahoitusta tehostetaan Euroopan laajuisten 
verkkojen (TEN-verkot) ja muun infrastruk
tuurin hyväksi 

Luotonanto Euroopan unionin ulkopuolella 

• Päähuomio laajentumisprosessissa Keski- ja 
Itä-Euroopan kymmenessä hakijamaassa sekä 
Kyproksella 

• Erityisen infrastruktuurin rakentamisen laina-
ohjelman valmistelu Kaakkois-Euroopan maille 

nrakennustöiden rahoitu 
järistyksen koettelemille alueille Turkissa 

Suunnilleen 90 % varainhankinnasta (ennen 
swapeja) euroina, Englannin puntina ja Yhdys
valtain dollareina 

EIP:n eiuoa aktiivisesti tukevaa rahoitusstrate-
giaa jatkettiin varsinkin uuden EARN-emissio
sopimuksen (Euro Area Reference Note) kautta 
- euro benchmarkeja liikkeeseen 24 miljardin 
euron verran 
Tukea edelleen Keski- ja Itä-Euroopan ehdokas-
maiden pääomamarkkinoiden kehittämiselle. 

Luotonanto Euroopan 
unionissa 

k latUUiVi] 

Alueellinen 
kehittäminen, 
17 mrd. euroa C) 

EIP:n pääesiellisena tehtävänä on 

tukea taloudellisessa kehityksessä 

jälkeen jääneiden alueiden kehittä

mistä. Tästä johtuen yksittäisinä lei-

noine myönnetti in 12,5 miljerdie 

euroe tuetuilla alueilla toteutetta-

Teollisuus 
ja maatalous 

Kaupunki
suunnittelu 

Koulutus ja terveys 

Energia 

ville suurille hankkeille. Tämä on yli 

kaksi kolmasosaa unionissa myön

nettyjen yksittäisten lainojen koko-

naismäärästä. Infrestruktuurihenk

keisiin käytettiin 7 miljerdie euroe. 

Lisäksi erityistä kennustuste annet

ti in pienyritysten je paikallisviran-

omeisten toteuttamil le investoin-

neille myöntämällä globeelileine-

järjestelmän keutte 4,6 miljerdin 

euron luotot pienimuotoisiin infre-

struktuurihankkeisiin ja PK-yritys

ten investointeihin. Tämä nosti 

tuettujen alueiden lainenennon 

17 miljardiin euroon. 

Koheesiomeisse, erityisesti Kreikas

sa, Espanjasse ja Portugalisse, 

myönnetti in lainoja yli 7 miljardia 

Vesihuolto 
ja muut Viestintä 

(') Koska lainat voivat edistàà useita tavo
itteita, eri otsakkeiden alle merkittyjen 
summien yhteenlaskun tulos ei vastaa 
todellista kokonaissummaa. 
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EUROOPAN INVE.STOINTIPANKKI 

Luotonanto Euroopan unionissa 

euroa ja Seksan itäisissä osavaltio-

issa 2,8 miljardia euroa investoin-

neille, joilla pyritään korjaemaen 

alueellisia eroavaisuuksie. 

Euroopan edun 
kannalta merkittävät 
infrastruktuurit 
10 mrd. euroa 

EIP on johtava Euroopan laajuisten 

liikenne-, energie- je televiestintä

verkkojen sekä muiden liikenteen 

je viestinnän infrestruktuuriverk-

kojen pankkirahoittaja. Nämä ver

kot ovet ratkaisevassa asemassa 

Euroopan unionin ja EU:n jäsenyyt

tä hakevien meiden talouksien 

yhdentämiselle. Unionin alueelle 

EIP lainasi liikenne- je viestintäin-

frestruktuurille noin 10 miljardia 

euroe, joihin sisältyy televiestin

tään terkoitetut 2,4 miljardia. 

Essenin Eurooppa-neuvoston joulu

kuussa 1994 nimeämille ensisijaisil

le Euroopan laajuisille liikenne- ja 

energieverkoille terkoitettuja lei-

noje oli vuoden 1999 lopussa sovit-

tu 12 miljardilla eurolla. Summaan 

sisältyy Keski-ja Itä-Euroopan heki-

jamalhin ulottuvia verkkoja varten 

myönnetyt 1,5 miljardia euroa. 

Matkapuhelin 
verkot, 

Verkot ja 
keskukset 

Koulutus ja terveys 

Erityistyöt 

Rautatiet 

Lentoliikenne 
ja 

meriliikenne 

;enne 
ja 

;enne 
Maantiet ja 
moottoritiet 

Energia 
2,6 mrd. euroa 

Pääosa energiahankkeisiin myön-

netyistä lainoista käytetti in energi-

PK-yritykset 3,3 mrd. euroa 

Työpaikkojen luominen ja innovaatioiden edistäminen ovat nous-

seet unionin erityisiksi panostusalueiksi. Tässä tarkoituksessa EIP 

lisäsi pienten ja keskisuurten yritysten toteuttamien investointi

hankkeiden rahoitusta. Vakioehtoisen globaalilainajärjestelyn 

kautta annettava rahoitus (lähinnä välittäjälaitoksille suunnattuja 

limiittiluottoja) PK-yritysten investointien tukemiseksi kasvoi 

2,8 miljardiin euroon. Rahoitusta annettiin 11 500 PK-yrityksel-

le, joista 80 % sijaitsee tuetuilla alueilla. 

Samanaikaisesti pankki edisti innovatiivista ja rv'öpaikkoja luovaa 

PK-yritystüimintaa pääomasijoitusrahoituksella PK-yritysten 

pääomasijoitusohjelman kautta. Rahoitusohjelma käynnistettiin 

vuoden 1997 lopussa osana pankin Amsterdamin toimintaohjel-

maa (ASAP), joka perustettiin Amsterdamin Eurooppa-neuvoston 

kasvua ja työllisyyttä koskevan päätöslauselman tukemiseksi. 

Kesäkuussa 1999 EIP:n valtuusto antoi luvan nostaa yhteen 

miljardiin euroon vararahaston, joka on tarkoitettu pankin 

pääomasijoitustoimintaan liittyvi

en riskien kattamista varten. Varat 

otettiin pankin toiminnallisesta 

voitosta. Tähän mennessä pankki 

on hyväksynyt eri puolilla unionia 

sijaitscville noin 40 pääomasijoi-

tusrahastolle yli miijardi euroa, 

joista 470 miljoonaa euroa hyväk

syttiin 1999. 

Osa sijoitLiksista ohjattiin Euroo

pan teknologian rahoitusjärjestel

män (ETF) kautta. Pankin sisar-

organisaation Euroopan investoin-

tirahaston (EIR) hallinnoima ETF 

toimii rahastojen rahastona, joka 

on crikoistunut huipputekniik-

kayritysten pääomajärjestelyiden 

rahoitukseen. Viime vuonna EIP 

kaksinkertaisti ETFdle tarkoitetun 

rahoituksensa 250 miljoonaan 

euroon. Pankin rooli Euroopan pääomasijoitusmarkkinoiden 

tukemisessa kasvaa, ja se on liitrynyt Euroopan pääomasijoitusyh-

disfyksen (EVCA) liirynnäisjäseneksi. 
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Koulutus ja terveydenhuolto 1,2 mrd. euroa 

Inhimillisen pääoman investointeja edistävän EU:n politiikan 

tukemiseksi EIP lainasi 570 miljoonaa euroa suorina lainoina 

sosiaalisten koulutus- ja terveydenhuoltotoiminnan hankkeille. 

Valtaosa koski koulutusinfrastruktuuria ja sairaaloita. Näistä 

monilla tuettiin kansallisia hankkeita tai ohjelmia ja joihinkin 

sisältyi julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoimintaa. Pankki 

rahoitti myös pienimuotoisia hankkeita globaalilainajärjestelyillä, 

minkä jälkeen koulutus- ja terveydenhoitotoiminnan lainat 

nousivat yhteensä 1,2 miljardiin euroon. 

EIP:n toiminta koulutus- ja terveydenhuoltoalojen inhimillisen 

pääoman tukemiseksi kehitettiin osana pankin Amsterdamin 

toiminta-ohjelmaa. Kesäkuussa 1999 pidetyn EIP:n valtuuston 

vuosikokouksen jälkeen koulutus- ja terveydenhuoltoalan inve-

stointihankkeet otettiin pankin säännöllisen rahoituksen piiriin. 

EIP vahvisti asiantuntemustaan näillä suhteellisen uusilla aloilla 

tekemällä yhteistyötä koulutusalalla OECD:n kanssa ja tervey-

denhuoltoalalla WHOn kanssa. Se on myös aktiivisesti mukana 

Euroopan terveydenhuoltojärjestelmien tarkkailuelimessä (Euro

pean Observatory on Health Care Systems), jonka tavoitteena on 

lisätä terveydenhuoltoalaan liittyvää kokemusta ja levittää alan 

julkisia toimintavälineitä. 

EIP vahvisti 

asiantuntemustean 

näillä suhteellisen 

uusilla aloilla 

tekemällä 

yhteistyötä 

koulutuselalla 

OECD:n kenssa ja 

terveydenhuoltoalalla 

WHOn kanssa. 

an järkevää käyttöä edistäviin inve

stointeihin, joihin sisältyivät kombi-

voimalat ja tehokkaan sähköhuol-

lon hankkeet. 

Ympäristönsuojelu 
6,2 mrd. euroa 

Luonnollisen ympäristön ja kau

punkiympäristön suojelu- ja peran-

Omien 
energiavarojen 

kehittäminen Tuonnin 

Järkevä hoito 

nushankkeiden luototus pysyi 

korkealla tesolla. Yhteensä 4,5 mil

jardin suoriste leinoista noin 45 % 

käytettiin vesihuollon ja jätteen-

käsittelyn hankkeisiin; runsaat 

40 % kaupunkiympäristön paran-

nushankkeisiin, etenkin julkiseen 

liikenteeseen ja asumiseen; loppu-

ose käytettiin suureksi osaksi hank

keisiin, joilla torjutaan ilmakehän 

Luonnollisen 

ympäristön ja 

kaupunkiympäristön 

suojelu-ja 

parennushankkeiden 

luototus pysyi 

korkealla 

tasolla 
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EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI 
Luotonanto Euroopan unionissa 

seestumiste. Noin 1,7 miljerdin 

euron globeelileinet käytetti in 

pienten julkisten ympäristönsuo-

jeluhenkkeiden rehoitukseen. 

Ilmakehän 
saastumisen 
torjunta 

Vesihuolto 

Jätehuolto 

Kaupunki
alueiden 
uudistus-
hankkeet 

Kaupunki-
liikenne 

Tämän lisäksi monet muut EIP:n 

rehoittemet henkkeet ovat myös 

vaikutteneet edullisesti ympäris

töön. Tällaisia ovat nlmenomaan 

järkeistettyyn energienkäyttöön 

sekä tehokkeampiin verkkojär-

jestelmiin tehtävät investoinnit, 

joihin sisältyvät paikellisten viran

omeisten toteuttemet pienimuo-

toiset henkkeet, ja teollisuudessa 

ottamalla käyttöön vähemmän 

seestuttevie tuotantolaitoksie je 

uusia tehokkaite tuotentomenetel-

miä. 

Teollisuuden 
kilpailukyky 
750 mil j . euroa 

Euroopan unionin kansainvälisen 

kilpailukyvyn edistämiseksi myön

nettiin yksittäisiä lainoje yhteensä 

750 miljoonee euroe. Lainasum

masta noin 95 % suunnattiin tue

tuilla alueilla toteutetteviin inve-

stointihenkkeisiin. EIP:n rahoitusta 

ennetti in 1999 erityisesti peperi-

teollisuuden henkkeisiin ja elektro-

nisia laitteita koskeviin hankkeisiin. 

Muut 

Jälleenrakennus Kreikan ja Türkin maanjäristysten jälkeen 

Kreikka: EIP hyväksyi 900 miljoonan euron suu
ruisen katastrofilainajärjestelyn syyskuun maan
järistyksen koetteleman Suur-Ateenan alueen 
jälleenrakennusta varten. Lainat käytetään teolli
suuden ja kunnallisteknisen varustuksen sekä 
asuntojen rakentamiseksi uudelleen ja ne anne
taan 23 vuoden aikana; ensimmäisestä 300 mil
joonan erästä sovittiin jo 1999. Lahjoituksena 
annettiin vielä 1 miljoona euroa koulujen pikaise-
en uudelleenrakennukseen. 

Turkki: EIP lahjoitti syyskuussa 1 miljoona euroa 
orpokodin rakentamiseksi uudelleen Türkin 
tuhoisien maanjäristysten jälkeen. 

Pankille on myös annettu 600 miljoonan euron 
erityiset kolmivuotiset lainavaltuudet, joilla se saa 
rahoittaa maanpäällisen ja maanalaisen infrastruk
tuurin korvaavia, korjaus- ja jälleenrakennustöitä, 
teollisuuslaitoksia ja PK-yrityksiä sekä kunnallis-
tekniikkaa ja asuntoja. 
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Luotonanto Euroopan 
unionin uilcopuoiella 

EIP on suurin 

yksittäinen 

kenseinvelinen 

rehoitteje 

Keski- je 

Itä-Euroopan 

hekijemaisse 

sekä 

Kyprokselle 

Luotonannon kokonaismäärä EU:n 

ulkopuolella oli 4 miljerdie euroe. 

Siitä 3,8 miljerdia oli ElP:n omista 

varoista annettuja lainoja ja 200 

miljoonaa riskirahoitusta Euroopan 

unionin ja jäsenvaltioiden budjetti

varoista. Keski- ja Itä-Euroopan 

malta, Välimeren elueen kolmensie 

melte, Etele-Afriken tesaveltee 

sekä Aesiee je Letineleiste Amerik-

kee koskevien leineveltuuksien 

mukeiset rehoituspeketit oli vuo

den 1999 lopussa käytetty koko-

neen. Uudet 18,4 miljardin euron 

leineveltuudet vuosille 2000-2007 

hyväksyttiin vuoden lopusse. 

Jäsenyyteen 
valmistava tuki 
2,4 mrd. euroa 

EIP on suurin yksittäinen kansain

välinen rehoitteje Keski- je Itä-

Euroopen hekijemeisse sekä Kyp

rokselle. Näissä meisse penkin 

luotonento on keskittynyt Euroo

pen unionin jäsenyyteen velmiste-

van toimintapolit i ikan tukemiseen. 

Kymmenessä Keski-ja Itä-Euroopan 

meesse penkin toiminte perustuu 

eluette koskeviin 3,5 miljerdin 

euron yleislin leineveltuuksiin ja 

3,5 miljardin euron kolmivuotiseen 

jäsenyyteen valmistaveen rahol-

tusjärjestelmään (mukeen lukien 

Kypros). 

Rehoitus jäsenyyttä hakevissa 
maissa 1999 

Globaalilainat Energia 

Vesihuolto 
ja muut IViestintä 

Viime vuonne suurin ose luotonen

noste (1,5 miljardia euroa) tapahtui 

jäsenyyteen valmisteven rehoitus-

järjestelmän perusteelle kokonean 

pankin omista rahoitusvaroista il

man unionin takauste. Sekä yleisten 

leineveltuuksien että jäsenyyteen 

valmisteven rehoitusjärjestelmän 

umpeutumlspäivä on 31.1.2000. 

Veltuusto hyväksyi temmikuusse 

vuosille 2000-2003 uuden korote-

tun 8,5 miljardin euron jäsenyyteen 

valmistavan rahoitusjärjestelmän. 

Uudet leineveltuudet EUilte, joilla 

ElP saa rehoittee Keski- je Itâ-

Euroopan malta (mukeen lukien 

Mekedonia ja Bosnia-Hertsegovina) 

vuosina 2000-2007, nousevet 8,7 

miljerdiin euroon. Näillä huomatta-

ville uusille rehoituspaketeilla ElP 

vol jatkaa hakijemeiden kehityksen 

tukemista tehokkeasti. 

EU:n ja hakijemeiden välisen liitty

mistä valmistelevan kumppanuu

den ensisijaisten tavoitteiden mu

kaisesti ElP-leinet suunneteen 

hankkeisiin, joiden tavoitteena on 

yhdentyminen ja jäsenyyttä hakevi

en maiden ja Euroopan unionin 

välisen kuilun keventeminen. 

Tähän pyritään erityisesti edistä-

mällä telouden nykyeikeistemiste 

je omeksumelle hekijemeisse EU:n 

voimassa oleva säännöstö eli ns. 

"acquis communautaire", jolie 

hekijameet seettevet omet normin-

sa Euroopan unionin normien 

tasolle. Vuonne 1999 toiminnesse 

keskityttiin erityisesti henkkeisiin, 

joille perennetean elämänleetue ja 
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EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI 

Luotonanto Euroopan union in u ikopuo le l i 

Tulevan toiminnan uudistetut puitteet 

Neuvosto pitää tärkeänä, että unioni antaa jat- mikuuta 2000 alkaen (Etelä-Afrikan tasavallan 
kossakin rahoitustukea unionin ulkopuolisille osalta 1. heinäkuuta 2000 alkaen). Päätöksen 
maille. Tästä syystä se päätti 22. joulukuuta 1999 mukaan yhteisön yleisbudjetista taataan 65 pro-
ElP-lainoille myönnettävistä uusista takauksista. senttia luottojen kokonaismäärästä 18 410 mil-
Ne koskevat lainoja, jotka myönnetään 1. hel- jardin enimmäismäärään asti. 

Määrät jakautuvat seuraavalL· tavalL·: 

- Keski- ja Itä-Euroopan maat 
- Välimeren alueen maat 
- Aasian ja Latinalaisen Amerikan maat 
- Etelä-Afrikka 

miljoonaa euroa 

8 680 
6 425 
2 480 

825 

Toisaalta EIP:n hallintoneuvosto hyväksyi mar
raskuussa 1999 uuden jäsenyyteen valmistavan 
rahoitusjärjestelmän, jonka alustava suuruus on 
8 500 miljoonaa vuosille 2000-2003. Sita tarkas-
tetaan määräajoin. Järjestelmä rahoitetaan koko-
naan pankin omista rahoitusvaroista, ja se on 
tarkoitettu hankkeiden rahoittamiseen Keski- ja 
Itä-Euroopan kymmenessä hakijamaassa sekä 
Kyproksella ja Maltaila, eikä sillä ole yhteisön 

takausta. Valtuusto hyväksyi rahoitusjärjestelmän 
4. tammikuuta 2000. 

Viime joulukuussa kokoontunut Helsingin 
Eurooppa-neuvosto päätti käynnistää jäse-
nyysneuvottelut Bulgarian, Liettuan, Romanian, 
Slovakian sekä Maltan kanssa ja ottaa Türkin 
virallisesti EU:n iäsenehdokkaaksi. 

edistetään työllisyyttä. Noin 700 

miljoonaa euroa suunnattiin erilai-

siin hankkeisiin, joilla parenneteen 

kaupunkiympäristöä je luonnolliste 

ympäristöä, edistetään turvelliste 

je kestävää energiehuoltoa ja tue-

teen teollisuuden je PK-yritysten 

investointeja. Lisäksi käytettiin 1,5 

miljardia liikenteen infrastruktuu-

riin, erityisesti raideliikenteeseen 

(32 %), maanteihin ja moottori tei-

hin (55 %) je 13 % muihin hank

keisiin, kuten esimerkiksi kaupun-

kiratoihin ja lentoliikenteeseen. 

Yhteensä 135 miljoonaa euroa käy

tett i in tietoliikennehankkeisiin. 

EIP herjoittee Keski- ja Itä-

Euroopesse kiinteää yhteistyötä 

PHARE-evustusohjelmesta vastee-

van Euroopan komission kanssa 

sekä muiden kenseinvälisten rahoi

tuslaitosten, varsinkin Euroopan 

jälleenrakennus- ja kehityspankin 

sekä Maeilmenpankin kansse. 

Kaakkois-Euroopan 
jälleenrakennus 

EIP oselllstuu kenseinvälisen yhtei

sön yhteiseen Beikanin jälleenra-

kennusohjelmaan alueen nostami

seksi jaloilleen sodan jälkeen hyö-

dyntäen pitkää kokemustaan 

Balkanin projektirahoituksesta -

EIP on toiminut alueelle jo 1970-

luvun lopusta lähtien. Pankki on 

yksi Kaekkois-Euroopen vakausso

pimuksen allekirjoittajista. Tämän 

lisäksi se perusti kesäkuussa 1999 

Beikanin työryhmän ervioimeen 

alueen investointitarpeita ja valit-

semaan ensisijaisesti toteutettavat 

hankkeet, jotke keskittyvät eri

tyisesti liikenne- ja televiestintä-

verkkoihin sekä energiasektorille. 

Työryhmä myös sovittaa EIP:n toi

minnan yhteen Euroopan komis

sion, vekeussopimuksen koordi

naattorin ja muiden kansainvä

listen rehoituslaitosten kensse, 

jotke toimivet Beikanin jälleenre-

kennuksen puolesta. 

Tänä päivänä EIP rahoittaa infra

struktuurin jälleenrekennusohjel-
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mia Albaniessa, Bosnia-Hertsego-

vinassa ja Makedoniessa. Pian Ko

sovon sodan päättymisen jälkeen 

EIP rahoitti Makedoniessa suuria 

tiehenkkeita, joilla on keskeinen 

esema Belkenin sodanjälkeisessä 

jälleenrakennuksesse. Penkki antoi 

600 000 euron lahjoitukset kensein

välisten humanitaaristen avustus-

järjestöjen kautta Kosovon pa-

kolaisten humanitaariseen apuun. 

Euroopan ja 
Välimeren alueen 
kumppanuus 
800 milj. euroa 

Euroopan ja Välimeren alueen 

kumppanuutta tukevassa toimin

nassa ElP keskittyi edistämään 

alueen talouden vapauttamista. 

Toiminnan painopistealueita olivat 

erityisesti investoinnit, jotke ken-

nustevet yksityisyritysten kehitystä 

je paikallisen rahoitussektorin ny-

kyaikeistemiste. Yhteensä 800 mil

joonan euron rahoituksesta (ei 

sisällä Kyprosta) käytettiin 335 mil-

joonaa euroa teollisuuden inve-

stointihenkkeisiin, kun taes 150 

miljoonee euroa ohjatti in paikallis

ten kumppanipankkien kautta PK-

yritysten hankkeisiin ja pienempiin 

julkisiin infrastruktuuri hankkeisiin. 

Toinen tärkeä alue oli ympäristön

suojelu ja erityisesti niukkojen vesi-

varojen hallinta, jota varten myön

nettiin 125 miljoonan euron lainat. 

Energiasektorin ja kemianteollisuu-

den ympäristöhankkeet olivat EIP:n 

toiminnan toinen keskeinen kohde 

(runsaat 200 miljoonaa euroa). 

Lisäksi EIP rahoittaa ympäristöalan 

alustavie tutkimuksie, erityisesti 

viemäröintiä ja viemäriveden pois-

toa, Välimeren ympäristönsuojelun 

teknisen avustusohjelman (METAP) 

perusteella. EIP ja Maeilmanpankki 

käynnistivät METAP-ohjelman 

vuonna 1990 ja EIP on sen jälkeen 

rahoittanut arviolta 80 tutkimusta 

11,5 miljoonalla eurolla. METAP-

ohjelmalla pyritään pysäyttämään 

alueen luonnonvarojen hälyttävä 

väheneminen rahoittamalla ympä

ristöalan kannettevuustutkimuksia 

ja kannustemelle ympäristöön liit

tyvää institutionaalista rakentamis

ta. 

AKT-maat 
ja MMA 
340 milj. euroa 

EIP kiinnitt i jatkuvasti erityistä huo-

miote yksityissektorin investointei

hin ja peikallispankkien ja muiden 

rahoitusleitosten välityksellä tehtä

vään luotonentoon Afrikan, Kari

bian ja Tyynenmeren maissa (AKT) 

sekä merentakaisissa maissa ja alu

eilla (MMA), jotka ovat sidoksissa 

t iettyihin jäsenvaltioihin. Puolet 

340 miljoonaen euroon nouseveste 

lainanannosta (josta 145 miljoonaa 

euroe oll riskirehoitusta) meni sekä 

suurille että pienille liikeyrityksille. 

Samanaikaisesti pankki suuntasi 

rahoitusta infrastruktuurihankkei-

Rahoitus muissa 
kumppanuusmaissa 1999 

Energia 

Viestintä 

Teollisuus 
ja palvelut 

Vesihuolto 
ja muut 

siin seuraavilla aloilla: sähköntuo-

tanto je -siirto (noin 100 miljoonee 

euroa); liikenne ja viestintä (lähes 

45 miljoonaa euroa); väestökeskus-

ten vesivarojen hoito (noin 25 mil

joonaa euroa). Lomén sopimuksen 

jälkeisenä aikana EIP:n on tarkoitus 

hellinnoida Euroopan kehitysrahas

ton rehoittemee uudistuvaa in-

vestointirahoitusjärjestelmää ("Re

volving Investment Facility"), joke 

tulee korveamaan nykyisen riski

pääoman. 

Etelä-Afrikan 
tasavalta 
150 milj. euroa 

Kolmennes 150 miljoonen euron 

lainoista Etelä-Afrikan tasavallalle 

käytettiin energiahankkeisiin. Sekä 

liikenneverkot että pienet julkiset 

investoinnit, jotke koskivat lähinnä 

vesi- ja jätevesihuoltoa, saivat myös 

kumpikin kolmenneksen. 

Aasia ja Latinalainen 
Amerikka 
310 milj. euroa 

Aasiesse je Letinelaisessa Ameri

kassa EIP on rahoittanut investoin-

tihankkeita, jotke ovet sekä kohde

maiden että Euroopan unionin 

edun mukeisie, joihin oselllstuu 

eurooppalaisie je peikallisia to imi-

joite ja joihin liittyy eurooppalaisen 

teknologian tal taitotiedon siirtoa 

tal sisältyy ympäristönsuojelun je 

energie-alen yhteistyötä. EIP entoi 

myös 35 miljoonan euron katestro-

fileinan jälleenrakennukseen tei 

yksityissektorin lisäkapesiteetin ra

kentamiseen Costa Ricalle, El Salva-

dorille, Guatemelelle, Hondurasille 

ja Nicaragualle pyòrremyrsky 

Mitchin aiheuttaman hävityksen 

jälkeen. Latinalaiselle Amerikalle 

myönnetti in yhteensä 215 miljoo

naa euroa. Aasian hankkeet saivat 

lähes 95 miljoonaa euroa. 
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EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI 
Lainanotto 

Lainanotto 

Varainhankinta pääomamarkkinoi l ta ol i yhteensä 
28,3 miljardia euroa (ennen swapeja), jo tka kerätt i in 
120 lainalla; niistä 101 ol i yleisöemissioita ja 19 private 
placementia. Näistä 64 lainaa laskettiin liikkeeseen 
Medium-Term Note -ohjelmien ta i emissiosopimusten 
puitteissa. Varainhankinta tapahtui 16 eri valuutassa. 

Kaikkiaan 11,6 miljardia euroa (41 %) lainatt i in 
euroina, joista y l i puolet ol i EARN-emissiosopimuksen 
perusteella tehtyjä liikkeeseenlaskuja. Euron vahva 
osuus heijastaa EIP:n voimassa olevaa eurostrategiaa, 
joka käynnistett i in 1996 tukemaan likvidien ja 
hyvin monipuolisten euromarkkinoiden syntymistä, 
sekä lainojen ulosmaksun vaatimaa huomattavaa 
euron tarvetta. 

Vuoden 1999 varainhankintaa leimasi myös 
merkittävä läsnäolo Englannin punnan ja 
Yhdysvaltain dollarin markkinoil la, joi l la laskettiin 
liikkeeseen pääasiallisesti benchmarkiainoja. 
Varainhankinnan päävaluuttoja olivat euro, 
Englannin punta ja Yhdysvaltain dollari, jo iden 
osuus emissioista ol i noin 90 % ennen swapeja ja 97 % 
swapien jälkeen. 

Lainanotto 1999 

^ 

w f 

^ -

\ 
^ . 

EUR 

DKK 
GBP 
GRD 
SEK 
Euron 
olevat 

EUyk 

AUD 
CAD 
CHF 
CZK 
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HUF 
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NOK 
N Z D 
SKK 
T W D 
USD 
ZAR 

mi 

Ennen swapeja 

j . euroa 

1 1 6 4 6 

0 
6 974 

289 
0 

ulkopuolella 
yht. 7 263 

[eensä 

Muut kuin 
EU-maat 

\ 

18 909 

244 
14 

622 

85 
514 

49 
75.3 
190 

45 
66 

179 
6 447 

217 

9 425 

% 

41,1 

0,0 
24,6 

1,0 
0,0 

25,6 

66,7 

0,9 
0,0 
2,2 

0,3 
1,8 
0,2 

2,7 
0,7 
0,2 
0,2 
0,6 

22,8 
0,8 

33,3 

Swapien 

milj. euroa 

12 422 

186 

6 974 

15 
60 

7 236 

19 658 

0 
0 

622 

85 
0 

49 
0 
0 
0 
0 
0 

7 825 
116 

8 697 

älkeen 

% 

43,8 

0,7 
24,6 

0,1 
0,2 

25,5 

69,3 

0,0 
0,0 
2,2 

0,3 
0,0 
0,2 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

27,6 
0,4 

30,7 

Yhteensä 28 334 100,0 28 355 100,0 

Euro-vara inhank in ta 

EIP käynnisti eurostretegiense pe

rusteella EARN-emlssio-ohjelmen 

(Euro Area Reference Note) maelis

kuusse 1999, joka tuli tietyille inve-

stoijeryhmille mitoitettujen emis

sioiden rinnalle. Emissiosopimuksen 

tavoitteena on teete leinojen hyvä 

likviditeetti, läpinäkyvyys sekä 

säännöllisin välein tehtävät liikkee

seenlaskut. Ohjelmalla on luotu 

ainoa ei-valtiollisten velkekirje-

markkinoiden tuottokäyrä euro-

alueella. Se sisältää seitsemän likvi-

diä viiteleinee, joiden suuruus on 

yhteensä 24 miljerdie euroe, je jois

sa kaikki vuodet vuodesta 2003 vuo

teen 2009 ovat edustettuina. Useissa 

meturieetelsse kyseiset joukkovel

kakirjat ovat suurin likvidi kolmen 

A:n vaihtoehto veltionleinoille. 

Joulukuussa 1999 EIP muuttl EARN-

emissiosopimustaan entistä jousta-

vammalle liikkeeseenleskumenet-

telyllä mitoittaekseen uudet jouk-

kovelkakirjeleinensa investoijien 

kulloistenkin vaetimusten mukai

sesti. EARN-benchmarkin vähim-

mäiskoko pudotetti in 2 miljardista 

eurosta 1 miljerdiin, mutta EARN-

leinojen tevoitekoko pysyy 3-5 mil-

jardina eurona. 

Punta- ja 
dollarimarkkinat 

Samalla kun pankki pyrkii luomaan 

vankan aseman euron markkinoille 

sen verainhankinnan strategia 

tähtää voimakkaempeen läsnä-

oloon tietyillä suurille je erittäin 

likvideille markkinoilla euroalueen 

ulkopuolelle. Tälleisie merkkinoite 

ovat Englennin punnen je Yh

dysvaltain dollarin markkinat, joilta 

leinettlin llkimäärin puolet penkin 

rehoitusveroista. EIP on seevutte-

nut näillä merkkinoille viiteleinea-

jen esemen versin huomattavilla 

liikkeeseenlaskuillaan tai lisäämällä 
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peräkkäisiä eriä aikaisempiin lainoi-

hinse. Benchmark-Iainoje täyden-

nettiin strukturoiduilla lainoilla 

tyydyttämään sijoittajien erityis-

veatimukset. EIP:n pystyy henkki-

maan rahoitusta erittäin edullisin 

laineehdoin, jotke se siirtää edel

leen omille lelnenottejil leen. 

Jäsenyyttä hakevien 
maiden markkinat 

EIP jetkoi edelleen toimintaa, jolla 

se tukee EU:n jäsenyyteen valmis-

teutuvien Keski- ja Itä-Euroopan 

meiden pääomemarkkinoiden kes

vua ja kansainvälistymistä. Vuonna 

1996 käynnistetty toiminta kuvas-

taa sita työtä, jonke EIP teki jo 

taannoin Kreikan, Portugalin ja 

Espanjan uusilla markkinoilla näi

den tullessa EU:n jäseniksi. Sen 

tiennäyttäjän rooli vuosina 1996-

1998 sisälsi joukkovelkakirjeemls-

sioita Tsekin kruunun, Slovakian 

kruunun, Viron kruunun, Puolan 

zlotyn ja Unkarin for intt in euro

markkinoilla, millä se voi käyttää 

varat peikellisisse valuutoissa 

myönnettäviin lainoihin. EIP toi 

markkinoille 1999 Tsekin teseval-

lassa julkisen lainaohjelman pitkälti 

samankelteisen toiminnan jälkeen 

Unkarissa vuotta aikaisemmin pe-

rustamalla kyseistä markkinaseg-

menttiä verten pitkiä viiteleinoje. 

Yhteistyö muiden EU:n 
toimielinten kanssa 

muun muassa siten, että EIP:n pää

johtaja esittää säännöllisesti pan

kin toimintaa koskevia tilennese-

lostuksia talous- ja raha-asioita 

sekä teollisuuspolitiikkaa käsittele-

välle valiokunnelle. 

Neuvoston je 

EIP:n suhteite 

on lujitettu 

pankin 

pääjohtajan 

osallistumiselle 

Ecofin-

neuvoston 

kokouksiin 

Euroopen unionin toimlellnraken-

teeseen kuuluve EIP ylläpitää lä

heisiä suhteite EU:n muihin toi

mielimiin je erityisesti Euroopen 

komissioon, Euroopan unionin 

neuvostoon ja Euroopan parlament-

ti in. 

Parlamentin ja ElP:n välisiä suhteita 

on rakennettu vuosien aikana, 

Vuonna 1999 ja kuluvan vuoden alussa toteutett i in seuraavanlaisia 

aloitteita EIP:n ja EU:n muiden toimielinten välisten suhteiden 

vahvistamiseksi: 

• Penkin je Euroopan komission välisen yhteistyösopimuksen allekirjoit

taminen. Sopimuksella pyritään lujittamaan pankin ja komission 

toiminnan keskinäistä täydentävyyttä ja johdonmukaisuutta EU:n 

rakennepolitiikan tukemiseksi. 

• Penkin marraskuussa tekemä päätös yhtelstyöstä EU:n uuden petos-

torjunteviraston (OLAF) kanssa, erityisesti tutkitteesse petosepäilyjä 

pankin harjoittamassa EU:n budjettivarojen hallinnassa. Kuluvan vuo

den tammikuussa Euroopan komissio päätti hakea Euroopan tuomio-

istuimelta päätöstä koskien OLAFin toimivaltuuksie tutkie EIP:n to i -

mintee. Sillä välin EIP jatkaa komission kanssa työtä, joka koskee 

OLAFin kensse tehtävän yhteistyön käytännön järjestelyjä je petosten 

vastaisen toiminnan tukemista. , 

• EIP:n, Euroopan komission je Euroopen tilintarkastustuomioistuimen 

välisen uuden kolmikantasopimuksen allekirjoitteminen. Sopimus 

koskee tuomioistuimen terkistuksie seileisten toimien oselte, joisse 

penkki käyttää EU:n budjettivaroja. 

Neuvoston ja EIP:n suhteita on luji

tettu pankin pääjohtajan osallistu

miselle Ecofin-neuvoston kokouk-

EIP:llä on Euroopan komissioon 

monenlaisia toimintayhteyksiä, 

joille pyritään koordinoimaan toi 

mia unionin talouspolitiikan tavoit

teiden edistämiseksi ja EU:n yh

teistyö- ja kehitysapupolitiikan to-

teuttamiseksi. Lisäksi EIP tekee 

Euroopan tilintarkastustuomiois

tuimen je komission kensse yhteis

työtä, jotta tuomioistuin voi valvoa 

pankin hoitamie EU:n budjettivero-

ja. 

Tase 

i i i! 

Teseen loppusumma 31.12.1999 oli 

201,2 miljardia euroa, liikkeessä 

olevat omet leinet yhteensä 146,2 

miljerdie euroa ja käytössä olevet 

leinet yhteensä 178,8 miljerdie 

euroe. 
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EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI 

Luotonanto Euroopan unionissa 

Luotonanto Euroopan 
unionissa 

Euroopan unionin omiin investointeihin myönnettyjen lainojerì 
kokonaismäärä 1999 oli 27 765 miljoonaa, 1998 vastaavasti 25 116 
miljoonaa. Kasvua edellisvuodesta oli 10,5 prosenttia (lainojen 
yksityiskohtainen jakautuminen ilmenee alla olevasta taulukosta). 

Kaikki lainat rahoitettiin Euroopan investointipankin omista rahoi
tusvaroista, jotka muodostuvat pääasiallisesti pääomamarkkinoilla 
liikkeeseen laskettujen lainojen tuotoista sekä omasta pääomasta 
(maksettu pääoma ja rahastot). Rahoitustoimet kuuluvat pankin 
rahoitusvastuualueeseen ja ne on merkitty sen taseeseen. 

ElP toimii kiinteässä yhteistyössä lukuisten rahoituslaitosten ja 
liikepankkien kanssa. Se sopii näiden kanssa globaalilainoista, 
joilla rahoitetaan teollisuuden, palvelualojen, koulutuksen ja 
terveydenhuollon sekä infrastruktuurin investointeja. Se myöntää 
myös tiettyjä yksittäisiä lainoja välittäjälaitosten ja pankkien 
kautta. 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

127 765 

25116 

22887 

21018 

18606 

Lainasopimusten jakautuminen maittain 
(milj. euroa) 

1999 
Summa 

Belgie 

Tenska 

Seksa 

Kreikka 

Espanja 

Ranske 

Irlanti 

Italia 

Luxemburg 

Alankomeet 

Itävalta 

Portugali 

Suomi 

Ruotsi 

Yhdistynyt kuningaskunta 

A r t . l S O 

Euroopan unioni 

226 

898 

5 534 

1 436 

4 048 

4 295 

87 

4 053 

105 

311 

606 

1 603 

576 

544 

3 348 

97 

27 765 

% 
1995-1999 

Summa 

100 115 392 

% 
0,8 

3,2 

19,9 

5,2 

14,6 

15,5 

0,3 

14,6 

0,4 

1,1 

2,2 

5,8 

2,1 

2,0 

12,1 

0,3 

3 546 

3 893 

19 958 

4 148 

15 289 

14 568 

1 074 

19513 

389 

2 220 

2 251 

6 983 

2 009 

3 252 

14817 

1 483 

3,1 

3,4 

17,3 

3,6 

13,2 

12,6 

0,9 

16,9 

0,3 

1,9 

2,0 

6,1 

1,7 

2,8 

12,8 

1,3 

100 

0 Eurooppalaisittain tärkeät jäsenvaltioiden ulkopuoliset hankkeet 

Huomautus: 

Alla olevissa luetteloissa ne yhteisöpolit i ikan 

tavoitteet, jo i ta varten yksittäiset lainat on 

myönnetty, on merkitty palstan reunaan. 

Tavoitteet on merkitty seuraavin tunnuksin: 

• aluekehitys 

* yritysten kilpailukyky ja Euroopan 

yhdentyminen 

+ ympäristönsuojelu ja 

kaupunkisuunnittelu 

• yhteisön infrastruktuurit 

Ύ energiapoliittiset tavoitteet 

A inhimill inen pääoma 

Ellei toisin mainita, globaalilainat koskevat 

useita sektoreita ja useita tavoitteita. 

Hankkeisiin myönnetyt summat on i lmoitet tu 

miljoonina euroina. 
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1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

226 

858 

1 140 

657 

665 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

898 

745 

737 

688 

825 

Belgia 
Sovitut lainat: 226 miljoonaa 
joista 
Yksit täiset lainat: 77 mi l joonaa 
Globaal i la inat: 149 mi l joonaa 

Yksittäiset lainat kohdistuivat vesi- ja jä tehuol toon (50 miljoonaa) sekä teoll isuuteen (27 mil joonaa). 

Sovitut lainat 1999: 

Yksittäiset la inat 

Jäteveden keräys- ja käsittelylaitosten 
nykyaikaistaminen ja laajennus Flanderissa 
Aguafin N.V. 49,6 

Tehdaslaitoksen rakentaminen muovikelmun 
(EVOH) valmistusta varten Antwerpenin 
satamaan 
Eval Europe N.V. 27,3 

Globaali lainat 

Pienten tal keskisuurten Investointien 
rahoitus 
- KBC Bank N.V. 

Bangue Bruxelles Lambert S.A. 
99,2 
49,6 

anska 
Sovitut lainat: 898 miljoonaa 
joista 

' Yksit täiset lainat: 898 mi l joonaa 

Yksittäiset lainat kohdistuivat li ikenteeseen (666 mil joonaa), televiestintään (198 mil joonaa), vesi- ja 

jä tehuol toon (8 mil joonaa) sekä palvelualoil le (27 mil joonaa). 

Sovitut lainat 1999: 

Yksittäiset la inat 

Lyhyen ja keskipitkän matkan lentokaluston 
nykyaikaistaminen 
Scandinavian Airline System-SAS 105,4 · 

Ison-Beltin kllnteä rautatie- ja 
maantieyhteys, joka yhdistää 
Sjellannin ja Fynin saaret 
AIS Storebaeltsforbindelsen ' 342,6 • · 

Kiinteä rautatie- ja maantieyhteys 
Juutinrauman yli Kööpenhaminan 
ja Malmön välille 
Öresundskonsortiet 

Kevytmetroradan rakentaminen 
Kööpenhaminaan 
Orestadsseiskabet IIS 

Kiinteiden ja matkaviestintäverkkojen 
nykyaikaistaminen ja laajennus 
Tele Danmark AIS 

102,1 

115,7 H-

197,9 • · 

Yhdyskuntajätteen käsittelylaitoksen 
laajennus ja nykyaikaistaminen 
Glostrupissa, Kööpenhaminan 
keskustasta länteen 
Vestforbraending IIS 

Postinjakelun nykyaikaistaminen ja 
automatisointi sekä uusi automatlsoitu 
pakettien jakelujärjestelmä 
10 lajittelukeskuksessa 
Post Danmark AIS 

7,7 T-l-

26,8 
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EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI 

Luotonanto Euroopan unionissa 

Saksa 
Sovi tut lainat: 5 534 mi l joonaa 

joista 
Yksit täiset lainat: 2 292 mi l joonaa 

Globaal i la inat: 3 220 mi l joonaa 
ASAP / PK-rahoitusohjelma: 22 mi l joonaa 

Myönnetyt yksittäiset lainat kohdistuivat energiasektori l le (209 mil joonee), li ikenteeseen (559 mil joonaa) 

vesi- ja jä tehuol toon (327 mil joonaa), sekä kaupunkisuunni t te luun (249 mil joonaa). Teollisuudelle myön

netyt lainat olivat yhteensä (597 mil joonaa). Koulutuksen ja terveydenhuol lon hankkeet nousivat (351 mi l 

joonaan). 

Saksen itäisten osavalt ioiden hankkeisiin myönnetyt yksittäiset lainat kohdistuivat suurimmaksi oseksi kou

lutuksen ja terveydenhuol lon aloille, missä etusijalla olivat sairaaloiden nykyaikaistaminen ja kunnostami

nen Mecklenburg-Vorpommernin ja Thüringenin osavaltioissa, sekä Berliinin kaupunkiympäristön terveh-

dyttämiseen. Postinjakelun logistiikkakeskusten nykyaikaistamista varten myönnetty rahoitus koski sekä 

itäisiä osavaltioita että muita Saksan alueita. Saksan itäisten osavaltioiden hankkeisiin osoitetut yksittäiset 

lainat ja globaalilainoista myönnetyt luotot 1999 olivat yli puolet EIP:n kokonaisrahoituksesta Saksassa. 

Sovitut lainat 1999: 

Yksittäiset la inat 

Sähkön siirto- ja jakeluverkon 
nykyaikaistaminen ja kunnostus 
(Thüringen, Baijeri) 
Bayernwerk AG 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

5 534 

5168 

3447 

3 094 

2715 

175,9 B T 

Keskijännitesähköverkon parantaminen 
ja nykyaikaistaminen Leipzigin seudulla 
(Sachsen) 
Energie Sachsen Brandenburg AG 12,4 B T 

Dornumersielin (Pohjanmeren rannikko) 
kaasuputken rakentaminen Salzwedeliin 
Norjan maakaasutoimituksia varten 
Netra GmbH Norddeutsche Erdgas 
Transversale 20,5 

Moottorltietunnelln rakentaminen Eiben 
alitse Hampurissa 
ARGE 4. Röhre Elbtunnel 153,4 

• T 

• -1 -

Kaupunkirataverkon rakentaminen 
Saarbrückeniin (Saadand) 
Stadtbahn Saar GmbH 

A60-moottorltien kahden osuuden 
rakentaminen Bitburgin ja WIttllchln 
vallila (Rheinland-Pfalz) 
ARGE A-60 

Tunnelin rakentaminen Engelbergin 
alitse A81-moottorltiellä Stuttgartin 
lähellä (Baden-Württemberg) 
Arbeitsgemeinschaft Engelberg 

Moottoritieosuus Farchantin kehätiellä 
(Baijeri) 
Arbeitsgemeinschaft «Ortsumgehung 
Farchant» 

Kaksi kertaa kaksiajoratainen tunneli 
Bremerhavenin lähelle (Niedersachsen) 
ARGE Wesertunnel 
ARGE Weserguerung 

92,0 

100,2 

54,4 

48,3 

48,2 

Jäteveden keräys- ja käsittelylaitokset: 

- Nordrhein-Westfalenissa 
Wasserverband Eifel-Ruhr 
Ruhrverband 

- Saarin osavaltiossa 
Entsoraunasverband Saar EVS 

- Hampunssa 
Hamburaer Stadtentwässeruna 

- Düsseldorfissa 
Landeshauptstadt Dusseldorf 

- Nürnbergissä (Baijeri) 
Stadt NUrnbera 

58,9 
23,1 

73,4 

40,0 

20,0 

18,0 

•-1-
• - I -

•H-

+ 

+ 

+ 

- Baden-Württembergjssä 
Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung 11,0 

Köln-Bonnin lentoaseman kolmas terminaali, 
suurnopeusjunaliikenteen asema ja 
paikoitusalue (Nordrhein-Westfalen) 
Flughafen Köln/Bonn GmbH 25,6 

- Freiburg Im Breisgaussa 
(Baden-Württemberg) 
Stadt Freiburg im Breisgau 

- Konstanzissa (Baden-Württemberg) 
Stadt Konstanz 

Nürnbergin lentoaseman laajennus ja 
nykyaikaistaminen (Baijeri) 
Flughafen Nürnberg GmbH 25,6 

- Herfordissa (Nordrhein-Westfalen) 
Herforder Abwasser GmbH 

11,0 

10,6 

10,6 

EIP TIEDOTE I - 2 0 0 0 
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Opetusinfrastruktuurin 

rahoitus 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

1436 

736 

730 

721 

525 

Sivu i6 

Talousjätteen ja vastaavan jätteen polttolaitos 
Nürnbergiin (Baijeri) 
Thermische Abfallbehandlung Nürnberg 
GmbH 

Kaupunkiympäristön tervehdyttäminen: 

- Berliinin keskustassa Potsdamer Platzllla 
DaimlerChrysler AG 

- Mannheimissa 
Stadt Mannheim 

- Stuttgartlssa 
Landeshauptstadt Stuttgart _ 

Bediinin messukeskuksen laajennus 
ja nykyaikaistaminen 
Land Berlin 

Mikroprosessorilevyjä valmistava tehdas 
ja suunnittelukeskus Dresdeniin (Sachsen) 
AMD Saxony Manufacturing GmbH 

50,0 Τ Ι 

Ι 53,4 m+ 

31,0 + T 

11,0 + 

75,7 • • 

134,3 • • 

Monenlaiseen käyttöön sopivan lääketehtaan 
rakentaminen Ingelheimiin (Rheinland-Pfalz) 
Boehringer Ingelheim Pharma KG __ _ 30,0 

LWC-paperitehtaan rakentaminen 
Augsburgiin (Baijeri) 
Haindl Papier GmbH 

Postinjakelun logistiikkakeskukset. 

179,0 

205,9 

Postimyyntiyhtiön jakelukeskuksen laajennus 
Haldenslebenissä (Sachsen-Anhalt) 
Otto Versand GmbH S Co 48,1 

Sairaaloiden nykyaikaistaminen ja kunnostus 

- Mecklenburg-Vorpommernin osavaltiossa 
Land Mecklenburg-Vorpommern 208,5 

Jenassa, Nordhausenissa ja Eisenbergissä 
Freistaat Thüringen 41,4 

Perus- ja keskiasteen sekä erlkolskoulutuksen 
(aikuisl(oulutus, iltakoulut) oppilaspaikkojen 
lisääminen 
Land Berlin 56,0 

• • 

• • 

Kreikka 
Sovitut lainat: 1 436 miljoonaa 

' \ ' . · 'Ύ? Yksittäiset lainat: 1 369 miljoonaa 

c ^ ; 
Globaal i la inat: 67 mi l joonaa 

Inslnöönoppilaitoksen laajennus ja 
yliopiston kirjastojen rakentaminen 
Freistaat Thüringen 

Elokuva- ja teievisiokorkeakoulua (HFF) 
varten tarkoitettu rakennus Babelsbergin 
studioiden yhteyteen Bediinin lähellä 
Potsdamissa 
Hochschule fur Film und Fernsehen 
Konrad Wolf Potsdam-Babelsberg 

16,0 • • 

18,8 • • 

Clobaal i lainat 

Pienten tal keskisuurten investointien 
rahoitus 
- Kreditanstalt für Wiederaufbau 
- Commerzbank AG 
- Deutsche Bank AG 
- Landesbank Hessen Thüringen 

Girozentrale 
- Sächsiche Aufbaubank GmbH 
- Landesbank Baden-Württemberg 
- Landesbank Schleswig-Holstein 

Girozentrale 
• Bremer Landesbank Kreditanstalt 
Oldenburg Girozentrale 

• WGZ-Bank SGZ-Bank GZB-Bank _ 
• Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG_ 
• Dresdner Bank AG 
- 1KB Deutsche Industriebank 
- M/esfdeutsc^e Landesbank Girozentrale 
- Norddeutsche Landesbank Girozentrale 
- Investitionsbank des Landes Brandenburg 
- Landesbank Sachsen Girozentrale 
- Landesbank Saar Girozentrale 
- DGZ-DekaBank 

ASAP:n I PK-rahoitusohjelman 
perusteella tehdyt si joi tukset 

- Deutsche Venture Capital Gesellschaft 
mbH & Co Fonds II KG 

754,5 
616,0 

. 499,7 

352,4 
200,0 

_ 150,9 

130,6 

102,8 
77,8 
52,6 
50,0 
49,7 
45,1 
40,0 
36,8 
28,9 
17,6 
15,2 

- Innovationslonds Schleswig-Holstein S 
Hamburg GmbH 

15,3 

6,8 

Yksittäiset lainat kohdistuivat energiasektori l le (77 mil joonaa), liikenteeseen (825 mil joonaa), televiestin

tään (77 mil joonaa) sekä teol l isuuteen (89 mil joonaa). 

Tämän lisäksi Kreikka sai 300 mil joonaa hätäapuna maanjäristyksen Suur-Ateenan alueella vaur io i t taman 

infrastruktuur in jäl leenrakentamiseen. 

Sovitut lainat 1999: 

Yksittäiset la inat 

Kaasukombivoimalaltos Komotlnlln 
(Thrace) 
DEI - Dimosia Epihirisi llektrismou 
(Public Power Corporation) 77,1 

Kahden metrolinjan rakentaminen Ateenaan 
Attiko Metro SA 320,0 

Spatan (Ateena) kansainvälisen lentoaseman 
rakennustyöt 
Athens International Airport SA 173,8 
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Luotonanto Euroopan unionissa 

Pääväylään Patras-Ateena-Thessalonlkl 
kuuluvan kehätlen rakentaminen Ateenan 
pohjoispuolelle mm. Ateenan keskustan 
ja uuden kansainvälisen lentoaseman vallile 
Attiki Odos JV 286,0 • · 

Patrasin ympäri kulkevan kiertotien 
rakentaminen pääväylällä Patras-
Ateena-Thessalonlkl-Evzoni 
Kreikan valtio 

Maanjänstyksen Attikassa tuhoamien tai 
vaunoittamien perusinfrastruktuurlen 
rakentaminen uudelleen sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten ja asuntojen 
jälleenrakennus ja korjaustyöt 
Kreikan valtio 300,0 

Matkapuhelinverkon toisen vaiheen 
käyttöönotto 
STET (Hellas) SA 

46,2 • · 

76,7 • · 

Polypropeenin tuotantoyksikkö Aspropyrgoslln 
(Ateenan lähelle) ja Thessalonlklln 
Hellenic Petroleum SA 73,0 

Makaronitehtaiden siirtäminen Ateenan 
pohjoispuolella sijaitsevalle 
teollisuusalueelle 
Misko Pasta Manufacturing SA 

Globaali lainat 

Pienten tal keskisuurten Investointien 
rahoitus 
- Alpha Credit Bank SA 
- Ergobank SA 
• Bank of Cyprus Ltd 

16,0B-I-* 

30,4 
18,5 
18,3 

Metrolinjan rakentaminen Ateenaan 

Espanja 
Sovitut lainat: 4 048 miljoonaa 

joista 
Yksit täiset lainat: 3 147 mi l joonaa 

Globaal i la inat: 874 mi l joonaa 
ASAP / PK-rahoitusohjelma: 27 mi l joonaa 

Yksittäiset lainat kohdistuivat energiasektori l le (577 mil joonaa), li ikenteeseen (1 309 mil joonaa), tele

viestintään (658 mil joonaa), vesi- ja jä tehuol toon (144 mil joonaa) sekä teol l isuuteen ja palvelualoil le 

(308 mil joonaa). 51 mil joonaa kohdistui koulutuksen ja terveydenhuol lon aloille. 

Sovitut lainat 1999: 

yfcsitfä/sef lainat 

Espanjan ja Marokon suurjänniteverkkojen 
liittäminen yhteen 
Red Electrica de Espana SA 51,1 

Sähkönsiirto- ja jakeluverkon vahvistaminen 
ja laajennus 
ENDESA SA 396,0 
IBERDROLA SA 230,0 

Kansallisen rautatieverkon ja eslkaupunklra-
taverkkojen parantaminen; liikkuvan 
kaluston nykyaikaistaminen 
Red Nacional de los Ferrocarriles 
Espanoles 84,1 I 

Madridin kaupunkiradan jatkamlnen 
(ARPEGIO) Areas de Promoción Empresarial 
SA 270,4 

Alueellisen tieverkon parannustyöt 
Comunidad Autònoma de Castilla 
La Mancha 

•T 
I T 

Kaksi kertaa kaksiajorataisen pikatlen 
ensimmäinen vaihe Leönlsta Burgoslln 
(Castilla y Leon) 
Comunidad Autònoma de Castilla y Leon 

38,5 

36,1 • · 

Tieverkon parannustyöt Madridin seudulla 
Comunidad de Madrid 30,0 

Valencian ja Alicanten lählratojen 
parantaminen 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana _ 

Valtakunnallisen tieverkon 22 osuuden 
nykyaikaistaminen 
Reino de Espana 

12,0 

_ 400,0 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

s 

• 4048 

3 152 

2716 

2 553 

2 820 

Kolmen tietunnelin rakentaminen 
Suur-Bilbaon alueella 
Tuneies de Artxanda, Concesionaria de la 
Diputación Forai de Bizkaia, S.A. 40,0 

• · 

Paperitehtaan rakentaminen 

Zaragozan lähelle 
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Moottoritie 

Leon - Burgos 

Madrid-Barajasln lentoaseman parannustyöt 
ja laajennus 
Ente publico de Aeropuertos Espanoles y 
Navegación Aerea 147,3 

20 Airbus-koneen hankinta lentokaluston 
uusimista ja lisäämistä varten 
Iberia Lineas Aéreas de Espana SA 150,0 

Toisen kiinteän puhelinverkon käyttöönotto 
Retevisiòn SA 300,0 

Kiinteän puhelinverkon nykyaikaistaminen 
Telefònica SA ,_ 237,5 

Integroidun tietolllkenneverkon rakentaminen 
Baskimaahan 
Euskaltel SA 120,0 

Jäteveden keräys ja käsittely 

• · 

• · 

• · 

- Katalonlan alueella 
Junta de Saneamiento de Cataluna 

- Valencian alueella 
Entidad Publica de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana 

Tieverkon sekä juomavesihuollon, 
jäteveden keräys- ja käsittelylaitosten 
parantaminen Extremaduran 
autonomisella alueella 
Comunidad Autònoma de Extremadura 

24,0 

42,0 

48,1 

Tieverkon parannustyöt ja historiallisten 
rakennusten peruskorjaus Aragonin 
alueella 
Comunidad Autònoma de Aragon 36,1 

Sil'U i8 

Tieverkon parannustyöt ja vesilaitoksen 
rakentaminen Katalonlan alueella 
Gestio d'Infraestructures SA (Gisa) 34,0 • · - ! -

Maaseudun infrastruktuurin rakentaminen 
ja saattaminen nykyvaatimusten tasolle 
Andalusiassa: maantiet, kastelupadot-
ja kanavat 
Comunidad Autònoma de Andalucia 59,1 

• · - ! -Valencian kunnallistekniikan 
parantaminen 
Ayuntamiento de Valencia 

Paperitehdas aaltopahviteollisuuden 
tarpeisiin Zaragozan lähelle 
(Aragon) 
SAICA - Socieaad Anònima Industrias 
Celulosa Aragonesa 

Sanomalehti- ja painopaperitehdas 
Madridin etelapuolelle Fuenlabradaan 
Papelera Peninsular SA 

Autojen komponenttien tuotanto
kapasiteetin nykyaikaistaminen 
ja laajennus Eskoriatzassa 
(Gulpuzcoa) 
Fagor Ederlan SC 

Floatlasia valmistava tehdas Valencian 
lähelle Saguntoon 
Glapilk AIE 

Kahden jättimarketln laajennus ja 
nykyaikaistaminen Molina de Segura -
Murciassa ja Valladolidissa 
(Castilla y Leon) 
Eroski Sociedad Cooperativa Limitada 
de Consumo SC 

30,0 

70,0 

22,8 

12,0 

55,0 

18,0 

Historiallisten muistomerkkien peruskorjaus 
Sevillan, Cordoban, Cadizin, Granadan, 
Mälagan ja Jerezin seuduilla 
Comunidad Autònoma de Andalucia 12,0 

Tiedemuseon ja merentutkimuspulston 
rakentaminen Valenciaan 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. 

Lugon uuden aluesairaalan ja kolmen 
paikallissairaalan rakentaminen ja 
varustaminen; sairaaloiden laajennus-
tai parannustyöt 
Comunidad Autònoma de Galicia 

90,0 

50,6 

Globaali lainat 

Pienten tal keskisuurten Investointien 
rahoitus 
- Instituto de Crédito Oficial 
- Banco Santander Central Hispano S.A. 
- Banco Bilbao Vizcaya _ 

247,6 
180,0 

. 120,0 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 120,0 

- Deutsche Bank SAE 60,1 
- Caja de Ahorros y Monte de Piedad 

de Madrid 60,0 
- Cayä de Ahorros del Mediterràneo y Grupo 

de Empresas del Mediterraneo S.A. 36,1 
- Caja Laboral Popular Sociedad Cooperativa 

de Crédito Ltda 30,0 
- Institut Català de Finances 20,0 

ASAP:n I PK-rahoitusohjelman 
perusteella tehdyt si joi tukset 

- Inversiones en Telecomunicaciones FCR 
sijoitus yhteisesti Retevisiòn Mòvii S.A.:n 
kanssa (AMENA) ja Ahorro Corporación 
Desarrollo S.A.:n hallinnoima 19,5 

- EBM Principia FCR, sijoitus yhteisesti 
Fundaciòn Retevisiòn kanssa ja 
EBM S.A.:n hallinnoima 

EIP TIEDOTE I - 2 0 0 0 



EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI 

Luotonanto Euroopan unionissa 

Ranska 
Sovitut lainat: 4 295 miljoonaa '-γ, 

joista Λ 

Yksit täiset lainat: 1 506 mi l joonaa \ 
Globael i la lnat: 2 778 mi l joonaa / 

A S A P / PK-rahoitusohjelma: 11 mi l joonaa v.^ .A 

Yksittäiset lainat kohdistuivat jä tehuol toon (43 mil joonaa), kaupunkien infrastruktuurihankkeisi in 

(26 miljoonaa) sekä koulutusto imintaan (34 mil joonaa). Liikenteen hankkeet nousivat 1 404 mi l joonaan. 

Sovitut lainat 1999: 

Yksittäiset la inat 

Moottoritieyhteydet Caisse Nationale des 
Autoroutesin (CNA) välityksellä 

- A20, tieosuus Brive-Cahors-Montauban 
pääväylällä Vierzon-Montauban 
ASF - Société des Autoroutes du Sud de 
la France SA 60,0 

- A66, tieosuus Toulouse-Pamiers pääväylällä 
Pariisi-Toulouse-Barcelona 
ASF - Société des Autoroutes du Sud de 
la France SA 50,0 

- A83, tieosuus Oulmes-Nlort 
ASF - Société des Autoroutes du Sud de 
la France 50,0 

- A29, tieosuus Neuchâtel-Amiens-St Quentin 
(Picardie) 
SANEF - Société des Autoroutes du Nord et 
de l'Est de la France 15,0 

Moottoritieyhteyden rakentaminen Pariisin 
pohjoispuolelle Cergy-Pontoisen ja Roissy-
Charles de Gaullen lentoaseman välille 
Département du Val d'Oise _ 45,7 

Yksityisten ja julkisten rahoittajien yhteisen 
tieyhtiön moottoritieverkon 
nyi<yaikaistaminen 640,0 

Tieverkon laajennus ja tienparannushankkeet 
Région de la Guadeloupe 30,0 

Kaksi raitiotiellnjaa Lyoniin 
SYTRAL - Syndicat Mixte des Transports 
pour le Rhône et les Alpes 152,5 

23:n A319- ja A321-Airbus-koneen hankinta 
Groupe Air France SA 300,0 

Sovitut lainat 1999: 

Globaali lainat 

Pienten tal keskisuurten investointien 
rahoitus 
Allied Irish Bank 61,7 

Basel-Mulhausenin (Alsace) lentoaseman 
terminaaiin laajennus 
Aéroport de Bâie-Mulhouse 

Yhdyskuntajätteen käsittely-ja uusio
käyttökeskus St-Germain-en-Layeen 
(Yvelines) 
Azalys SA 

• · 

Gerlandin kaupunginosan suunnittelu 
Lyonissa: uusi opettajankoulutuslaitos, 
kaupunginpuisto, liikenteen pääväyiän 
parannushankkeet 
Communauté Urbaine de Lyon 

61,0 

42,8 T-I-

53,4 -\-A 

• · 

Bastian kaupunkiympäristön tervehdyttäminen 
(Haute-Corse) 
Bastian kaupunki 6,1 

Clobaal i lainat 

Pienten ja keskisuurten julkisten 
infrastruktuurien rahoitus 
Crédit Local de France 1 005,3 

• · 

Pienten tai keskisuurten investointien rahoitus 
- Caisse Nationale de Crédit Agricole 752,0 
- Bangue Nationale de Paris 400,0 
- Société Générale 200,0 
- Bangue Federative du Crédit Mutuel 100,0 
- Crédit Commercial de France 100,0 
.-Crédit du Nord __.. 100,0 
- Caisse Centrale de Crédit Coopératif 75,0 
- Compagnie Financière du Crédit Mutuel 

de Bretagne 45,0 

ASAP:n I PK-rahoitusohjelman 
perusteella tehdyt si joi tukset 

Caisse des Dépôts et Consignations_ 11,4 

Irlanti^ 
Sovitut lainat: 87 miljoonaa 

joista -..-J 
Globaal i la inat: 62 mi l joonaa 

ASAP / PK-rahoitusohjelma: 25 m i l j o o n ^ i ^ ' 

ASAP:n I PK-rahoitusohjelman 
perusteel la tehdyt s i jo i tukset 

Industrial Credit Corporation 25,4 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

4295 

2 837 

2721 

2 509 

2207 

Moottoritieyhteyksien 

parantaminen 
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1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

87 

263 

207 

189 

327 
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1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

4053 

4 387 

3517 

4121 

3435 

. j \ . ^ ' ìtalia 
Sovitut lainat: 4 053 miljoonaa 
jo is ta 

Y k s i t t ä i s e t l a i n a t : 2 9 2 0 m i l j o o n a a 

G l o b a a l i l a i n a t : 1 118 m i l j o o n a a 

A S A P / P K - r a h o i t u s o h j e l m a : 15 m i l j o o n a a 

Y k s i t t a i s e t l a i n a t j a k a u t u i v a t e n e r g i a s e k t o r i n (420 m i l j o o n a a ) , l i i k e n t e e n (1 559 m i l j o o n a a ) ja t e l e v i e s t i n 

n ä n (354 m i l j o o n a a ) sekä v e s i - j a j ä t e h u o l l o n (325 m i l j o o n a a ) k e s k e n . T e o l l i s u u d e l l e ja p a l v e l u a l o i l l e m y ö n 

n e t y t l a i n a t n o u s i v a t 174 m i l j o o n a a n , k o u l u t u k s e n ja t e r v e y d e n h u o l l o n l a i n a t 79 m i l j o o n a a n . 

Sovitut lainat 1999: 

Y k s i t t ä i s e t l a i n a t 

Suur jänni te l in ja I tal ian ja Kreikan väl i l le 
ENEL 75,0 • • 

Kahden mantereel la si jai tsevan öl jyesi in-
t y m ä n hyödyn täm inen Potenzan lähellä 
Val d'Agrissa (Basilicata) 
Enterprise OH Ital iana 200,0 

I tal ian moo t t o r i t i e ve rkon os i t ta inen 
nykya ika is taminen 
Au tos t rade - Concessioni e Construz ioni 
Au tos t rade 300,0 

Suurnopeus junaverkon Bo lognan (Emil ia-
Romagna)Firenzen (Toscana) rataosuus 
Treno A l ta Velocita - TAV 741,8 

• T 

• · 

Suurnopeus junaverkon Rooman-Napol in 
rataosuus 
Treno A l ta V e l o c i t a - T A V 258,2 • · 

F iumic inon Leonardo da Vlncln lentoaseman 
laajennus 
A e r o p o r t i d i Roma 155,0 

Makaron i tehdas 

Vedenpuhdis tamo 

Rooman seudul la 

Sivu 20 

Malpensan (Lombardia) lentoaseman 
matkusta japa lve lu iden ja rahd inkäs i t te lyn 
parantaminen 
SEA - Società Esercizi Ae ropo r tua l i 103, 

Ki inteän te leverkon rakentaminen 
infostrada __ 258,0 

Ki inteän puhe l inverkon nykya ika is taminen 
Etelä-Italiassa 
Telecom Italia 105,9 

Veden kul jetus- ja jakelu jär jeste lmien 
mukau t tam inen tekn i i kan nyky tasoon 
Palermon kaupungissa 
Azienda Munic ipal izzata Acquedo t to 
d i Palermo 

Kaupunk iympär is tön te rvehdy t täm inen 

- Bolognassa (Emil ia-Romagna) 
Comune d i Bologna 

- Venetsiassa 
Comune d i Venezia _ 

36,1 

52,0 

52,0 

Sähkönjakeluverkko jen mukau t tam inen 
tekn i i kan nyky tasoon ja laajennus, 
vedenpuhd is tamo iden parantaminen 
Rooman seudul la 
ACEA - Az ienda Comunale Energia e 
Amb ien te 

Syksyn 1997 maanjär is tysten Umbr ian ja 
Märchen alueil la vaur io i t tamien infra
s t ruk tuur ien , asunto jen, ju lk is ten 
rakennusten ja mu is tomerkk ien 
kor jaustyöt 
Regione Marche 

206,6 T-1-

123,0 

Kuumavedenvaraa j ien ja ky lpyhuone-
kaluste iden tuo tan to la i t t e iden 
nykya ika is taminen ja laajennus 
yhdeksässä tehtaassa 
Mer l on i Termosanitar i 

Merenalais ia kaapelei ta va lmis tavan 
teh taan laajennus Napol in lähellä 
Pirell i Cavi e Sistemi 

Korppu teh taan rakentaminen ja 
keksi tehtaan nykya ika is taminen 
Potenzan lähellä Melf i -San 
Nicolassa (Basilicata) 
Barilla A l imen ta re 
Forneria Lucana 

Teol l isuuskaasulal toksen rakentaminen 
Sarrochiin (Sardinia) 
Ai r L iquide Italia 

Ko lmen pehmopaper i teh taan laajennus 
Luccan maakunnassa (Toscana) 
Industr ie Cartarie Tronchet t i 

15,5 

16,0 

22,6 
22,6 

36,2 

5,2 
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Makaronitehtaan siirtäminen Parman 
teollisuusalueelle (Emilia-Romagna) 
Barilla Alimentare 20,0 m+-k 

Rooman uuden hedelmä- ja vihannestukkutonn 
rakentaminen 
Centro Agro-Alimentare Roma Car 36,2 

Yllopistollisen sairaalan nykyaikaistaminen 
Padovassa (Veneto) 
Azienda Ospedaliera di Padova 16,6 

Torìnon teknilllsen korkeakoulun laajennus 
(Piemonte) 
Politecnico di Torino 62,0 

Globaali lainat 

Pienten tai keskisuurten Investointien rahoitus 
- Banca Popolare di Verona 180,0 
- Rolo Banca 1473 180,0 
- Banca Carige 77,5 

Sovitut lainat 1999: 

Yksittäiset la inat 

Neljän rahtilentokoneen ja yhden lento
simulaattorin hankinta osana konekannan 
lisäämistä ja nykyaikaistamista 
Cargolux Airlines International SA 105,0 · 

Banca Monte dei Paschi di Siena . 
Banco di Brescia 
fianca Popolare dell'Emilia Romagna _ 
San Paolo IMI 
Banca Popolare Commercio e Industria _ 
Credito Emiliano 
Banca Popolare di Bergamo - Credito 
Varesino 
Cassa di Risparmio di Firenze 
Credito Bergamasco 
Cassa di Risparmio in Bologna . 
Sanca Popolare di Vicenza 
Efibanca 
Banca Popolare di Milano 

- Banca Nazionale del Lavoro . 
- Banca Popolare di Novara 

ASAP:n I PK-rahoitusohjelman 
perusteel la tehdyt si joi tukset 

Euromobiliare VC Fund -
Jersey LP _ 

Raffaello 

75,0 
60,0 
51,7 
51,7 
50,0 
50,0 

50,0 
50,0 
50,0 
50,0 
50,0 
30,0 
25,8 
25,8 
10,3 

15,0 

Luxemburg 
Sovi tut lainat: 105 mi l joonaa 

joista 
Yksit täiset lainat: 105 mi l joonaa 

Alankomaat 
Sovitut lainat: 311 miljoonaa 

joista 
Yksit täiset lainat: 100 mi l joonaa 

Globaal i la inat: 211 mi l joonaa 

Sovitut lainat 1999: 

Yksittäiset lainat 

Vesihuollon nykyaikaistaminen ja laajennus 
maan eteläosassa 
Waterleiding Maatschappij Limburg NV 100,0 -I-

Clobaal i lainat 

Pienten tal keskisuurten Investointien 
rahoitus 
- Bank Nederlandse Gemeenten NV 136,1 
- SWS Bank Nederland NV 75,0 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

105 

109 

96 

79 
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1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

311 

426 

398 

766 

319 

Sivu 21 



1999 Ι 

1998 

1997 

1996 

1995 

606 

358 

555 

490 

242 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

1603 

1505 

1350 

1293 

1232 
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Itävalta 
Sovitut lainat: 606 miljoonaa 
joista 
Yksit täiset lainat: 343 mi l joonaa 
Globaal i lainat: 248 mi l joonaa 
ASAP / PK-rahoitusohjelma: 15 mi l joonaa 

Yksittäiset lainat koskivat energiasektoria (129 mil joonaa), l i ikennettä (117 mil joonaa), vesihuoltoa 

(20 mil joonaa) sekä teol l isuutta ja palvelualoja (77 mil joonaa). 

Sovitut lainat 1999: 

Yksittäiset lainat 

Jätteenpolttolaitos, johon on yhdistetty 
höyryntuotanto teollisuuden käyttöön 
Lenzingiin (Oberösterreich) 
Reststoffverwertung Lenzing Invest GmbH S 
Co KG 

Wienin kaukolämpöverkon laajennus 
ja uusiminen 
Fernwärme Wien GmbH 

13,0 TH-* 

32,0 

Clobaali lainat 

Pienten tal keskisuurten investointien rahoitus 
- Bank Austna AG 182,9 
- Raiffeisen Zentralbank Österreich AG 33,9 
- österreichische Hotel und Tourismusbank 16,2 
- Sank für Arbeit und Wirtschaft AG 15,0 

ASAP:n I PK-rahoitusohjelman 
perusteella tehdyt si joi tukset 

Vesivoimalan rakentaminen Tonavalle 
ja joen hoitotoimet Wienin 
alapuolella 
Österreichische Donaukraftwerke AG 

Grazin kaupungin vedenpuhdistusverkon 
laajennus ja nykyaikaistaminen 
Stadt Graz 

97,0 

6,5 

Invest Eguity Beteiligungs AG 

Wien in 

kaukolämpö-

verkko 

14,5 

Öljynjalostamon nykyaikaistaminen Wienin 
esil<aupunglssa Swechatlssa 
OMVAG 73,0 

Keskipitkän ja pitkän matkan lentokaluston 
nykyaikaistaminen ja parantaminen 
Österreichische Luftverkehrs AG 117,0 

Metalli-, energia- ja ympäristötekniikoiden 
innovaatioiden tutkimus-ja kehitystoiminta 
Linzissä (Oberösterreich) 

T+ 

VA Technologie A0_ 4,5 T- i - * 

r̂—' Portugali 

I 

L 

Sovitut lainat: 1 603 miljoonaa 
joista 
Yksit täiset lainat: 1 598 mi l joonaa 
ASAP / PK-rahoitusohjelma: 5 mi l joonaa 

Yksittäiset lainat suuntautuivat energiasektori l le (121 mil joonaa), liikenteeseen (935 mil joonaa), tele

viestintään (249 mil joonaa), vesi- ja jä tehuol toon (193 miljoonaa), sekä teoll isuuteen (100 mil joonaa). 

Sovitut lainat 1999: 

Yksittäiset la inat 

Maakaasun siirto- ja jakeluverkkojen 
rakentaminen ja laajennus 

- maan pohjoisosassa 
Portgàs - Sociedade de Produçâo e 
Distribuiçào de Gàs SA 27,9 B T 

- Setuballn alueella (etelässä) 
Setgäs - Sociedade de Produçâo e Distribuiçào 
de Gàs SA 22,5 

Vesivoimalan rakentaminen Guadiana-joelle 
(Alentejo) 
Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas 
do Alqueva SA 70,0 

EIP TIEDOTE I - 2 0 0 0 
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Kansallisen moottoritieverkon parantaminen 
Porton seudulla 
Aenor Auto-estradas do Norte SA 450,0 • · 

Moottoriteiden nykyaikaistaminen ja 
leventäminen sekä uusien tieosuuksien 
rakentaminen koillisessa Abrantesln 
ja Guardan vallila 
SCUTVIAS Auto-estradas da Beira 
interior SA 

Vedensyöttöverkot, jäteveden keräys-
ja käsittelyverkot koko maassa 
Àguas do Barlavento Algarvio SA 
Àguas do Càvado SA 
Äguas do Douro e Paiva SA 

358,3 • · 

Valtateiden eri osuuksien parannushankkeet 
Junta Autònoma de Estradas 127,2 • · 

Àguas do Sotavento Algarvio SA 
Empresa Portuguesa das Àguas Livres SA 
Sanest - Sistema Multimunicipal de 
Saneamento da Costa do Estoril 
Simria - Sistema Multimunicipal 
de Saneamento da Ria de Aveiro 

8,0 
8,0 
0,0 
8,0 
2,5 

•-1-
m+ 
m+ 
•+ 
•-!-

Matkapuhelinverkon rakentaminen 
Optimus Telecomunicaçôes SA . 249,4 

Sosiaalisten asuntojen perusparannukset 
Lissabonissa 
Càmara Municipal de Lisboa 

8,0 

8,0 • + 

5,0 

Sähköä tuottava yhdyskuntajätteen polttolaitos 
Port oon 
LIPOR - Serviço Intermunicipalizado de 
Tratamento de Lixos da Regiào do Porto 45,4 • • - ! -

Juomaveden jakeluverkon ja jäteveden 
keräysverkon laajennus Porton eteläpuolella 
St. Maria da Feiran kunnassa 
Indaqua Feira - Industria de Àguas de 
Santa Maria da Feira 80,0 •-!-

Puuvapaan päällystetyn paperln valmlstus-
kapasiteetin lisääminen Lissabonin 
pohjoispuolella Figueira da Fozissa 
Soporcel - Sociedade Portuguesa de 
Celulose SA 100,0 

ASAPin I PK-rahoitusohjelman 
perusteel la tehdyt si joi tukset 
Banco Portugués de Investimento -
SGPCSA 5,0 

Suomi 
Sovitut lainat: 576 miljoonaa 

joista 
Yksit täiset lainat: 442 mi l joonaa 

Globaal i lainat: 100 mi l joonaa 
ASAP / PK-rahoitusohjelma: 34 mi l joonaa 

Yksittäiset lainat koskivat energiasektoria (19 mil joonaa), l i ikennettä (38 mil joonaa), televiestintää 

(200 mil joonaa), kaupunkien infrastruktuur ihankkei ta (17 mil joonaa) sekä teol l isuutta (168 mil joonaa). 

Sovitut lainat 1999: 

Yksittäiset la inat 

Energian yhteistuotantolaltoksen 
kunnostaminen ja kunnallistekniikan 
parantaminen Tampereella 
Tampere 

Maakaasun 

jakeluverkon laajennus 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

576 

551 

401 

302 

179 

Kunnallisteknisen varustuksen ja sataman 
parantaminen Kotkassa 
Kotkan Satama Oy 

30,3 Τ-ί-

10,0B»T+ 

Rautatieverkon kuuden rataosuuden 
nykyaikaistaminen 
Suomen valtio 33,6 

Kiinteän ja matkaviestintäverkon llsäkapasiteetin 
rakentaminen ja uudenalkaistamlnen 
Sonera Oyj 200,0 

Seitsemän sellun tuotantoyksikön 
nykyaikaistaminen 
UPM - Kymmene Oyj 168,0 • - ! - * 

Clobaali lainat 

Pienten tal keskisuurten infrastruktuurien 
rahoitus 
Kuntarahoitus Oy 100,0 

ASAP:n I PK-rahoitusohjelman 
perusteella tehdyt si joi tukset 

- Egvitec Technology Mezzanine Fund ILP 15,8 
- CapMan FinnVenture VET 16,8 

EIP TIEDOTE I - 2 0 0 0 

Matkapuhelinviestintä 
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1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

544 

664 

925 

847 

273 

Koulutuksen 

tietokoneistaminen 

Ruotsi 

1> 

Sovitut lainat: 544 miljoonaa 
;o/5fa 
Yksit täiset lainat: 533 mi l joonaa 
Globaal i lainat: 11 mi l joonaa 

Yksittäiset lainat jakautuivat energiasektorin (72 mil joonaa), l i ikenteen (209 mil joonaa), vesi- ja jä tehuol

lon (39 mil joonaa), kaupunkien infrastruktuurien parantamisen (15 mil joonaa) sekä teoll isuuden ja palve

lualojen (140 mil joonaa) kesken. Koulutustoimintaan myönnetyt lainat nousivat 57 mi l joonaan. 

Sovitut lainat 1999: 

Yksittäiset la inat 

Kaukolämmön, yhteisen ilmastoinnin ja 
sähkön jakeluverkkojen laajennus 
ja nykyaikaistaminen 

- Suur-Tukholman alueella 
Stockholm Energi AB 

Kunnallistekniikan lisäraken tam inen 
ja uudenalkaistamlnen Uumajan 
kaupungissa 
Umea kommun 

- Göteborgissa 
Göteborg Energi AB 

38,2 

28,6 T-l-

Voimalaitos sähkö- ja lämpöenerglan 
yhteistuotantoon Tukholman lähelle 
Eskilstunaan 
Eskilstuna Energi och Miljo Ab 5,7 

Jätteenpolttolaitos sähkö- ja lämpöenerglan 
tuotantoon Uumajaan 
Umea Energi AB 27,3 

Lyhyen ja keskipitkän matkan lentokaluston 
nykyaikaistaminen 
Scandinavian Airline System SAS , 106,5 

Kiinteä rautatie- ja maantieyhteys 
Juutinrauman yli Kööpenhaminan 
ja Malmön vallile 
Öresundskonsortiet 

T-1-

Ympäristön suojelua ja energian järkevää 
käyttöä edistävät investoinnit kahdessa 
Göteborgissa ja Lysekilissä sijaitsevissa 
öljynjalostamossa 
Preem Petroleum AB 

Erikoismetallien valmistuslaitosten 
nykyaikaistaminen ja laajennus 
Tukholman pohjoispuolella 
Sandvikenissa 
Sandvik AB 

Selluntuotannon llsäkapasiteetin raken
taminen ja uusi saha Kalmarin 
pohjoispuolelle Mönsteräsiin 
Södra Skogsägarna Ekonomisk Fórening 

13 postin lajittelukeskusta koko maahan 
Posten AB 

16,2 

41,4BT-I-

31,0 

44,8 

23,3 • · 

Alueellisen jäteveden käsittelylaitoksen 
laajennus ja nykyaikaistaminen 
Lidingössä Suur-Tukholman alueella 
Käppalaförbundet 

102,1 

11,4 

Peruskoulujen ja keskiasteen oppilaitosten 
nykyaikaistaminen ja laajennus Malmössä 
Malmön kaupunki 56,7 

Clobaali lainat 

Pienten tal keskisuurten investointien rahoitus 
Kommuninvest i Sverige AB 10,5 

Perussäännön 18 
artiklan perusteella rahoitetut hankkeet 

Yhtä hanketta, joka on suoraan Euroopan edun mukainen, mutta joka to teutetaan muualla kuin jäsen

valt ioiden Euroopassa sijaitsevalle alueella (Norja), rahoi tet t i in yhteensä 96,6 mil joonalla EIP:n perussään

nön 18 art iklan 1 kohdan toisen alakohdan perusteella. 

Sovitut lainat 1999: 

Yksittäiset la inat 

Kaksi kertaa kaksiajorataisen maksullisen 
moottoritien rakentaminen E18-tiellä 
Vestfoldin läänissä 
EIS Vestfold AS 96,6 
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Yhdistynyt kuningaskunta 
Sovitut lainat: 3 348 miljoonaa 

yo/5ta 
Yksittäiset lainat: 2 800 miljoonaa 

Globaalilainat: 494 miljoonaa 
ASAP / PK-raholtusohjelma: 54 miljoonaa 

Yksittäiset lainat kohdistuivat energiasektorille (459 miljoonaa), liikenteeseen (1 102 miljoonaa), 

televiestintään (381 miljoonee), vesihuoltoon ja kaupunkiuudistushankkeisiin (385 miljoonaa) sekä teol

lisuuteen (473 miljoonaa). 

Sovitut lainat 1999: 

Yksittäiset lainat 

Sähkön siirto- ja jakeluverkon laajennus ja 
kunnostus Pohjois-Skotlannissa 
Scottish and Southern Energy pIc 304,7 

Sähkön siirto- ja jakeluverkon vahvistaminen 
ja kunnostus Pohjois-Irlannissa 
Northern Ireland Electricity pic 154,4 

Lontoon-Glasgown radan mukauttaminen 
tekniikan nykytasoon 
Railtrack pIc 617,8 

Uusi rahdinkäsittelykeskus Lontoon 
Heathrow'n lentokentälle 
British Airways pie 141,8 

Pitkän matkan lentokaluston nykyaikais
taminen 
British Airways pie 297,7 

Clobaal i lainat 

Pienten tai keskisuurten investointien 
rahoitus 
- Barclays Bank pie 
- Lloyds Bank pie 

456,8 
37,5 

•Τ ASAP:n I PK-rahoitusohjelman 
perusteel la t e h d y t s i joi tukset 

- The Baring English Growth Funds 
- Midland Enterprise Fund (MEF) for 

the North West 
HSBC Fund for Wales & HBC Fund for 
Yorkshire & Humberside 
MEF for the South East 
MEF for the South West 

46,3 

2,4 

2,4 
1,5 
1,1 

Liverpoolin (Merseyside) ja Sheernessln 
(Kent) satamien nykyaikaistaminen 
ja satamakapasiteetln lisääminen 
The Mersey Docks and Harbour Co 45,0 • · 

Veden kuljetus- ja puhdistusjärjestelmlen 
parantaminen 

- Midlandsissa 
Severn Trent Water Ltd 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

3 348 

3 074 

3 765 

2 385 

2244 

154,4 

- maan kakkoisosassa 
Wessex Water Services Ltd_ . 154,4 

Kiinteän puhelinverkon ja kaapelitelevisio-
verkon liittäminen yhteen yhteiseen 
äänipuhelin-, tiedonsiirto- ja 
multimediaverkkoon 
Cable & Wireless Communications pic 380,9 

Asuntotuotanto ja korjausrakentaminen 
sekä tilojen rakentaminen ja saneeraus 
ammatilliseen koulutuskäyttöön 
kaupunkiuudistusvyöhykkeillä 
THFC (Social Housing Finance) Ltd_ 
The Housing Finance Corporation Ltd . 

Vitamiineja valmistavan laltoksen 
laajennus ja nykyaikaistaminen 
Dalryssa (Skotlanti) 
Roche Products Ltd 

Lastulevytehdas Knowsleyyn 
(Merseyside) 
Sonae (UK) Ltd 

61,0 
15,2 

120,1 

52,5 

1-1-
•-1-

Tehdaslaitoksen nykyaikaistaminen 
Halewoodissa (Merseyside) ja voimassa 
olevien ympäristönormien täyttämiseen 
tähtäävät toimet yhtiöryhmän eri tehtailla 
Britanniassa ja Manner-Euroopassa. 
Ford Motor Co. Ltd 300,0 
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Luotonanto Euroopan 
unioin ulkopuolella 

/ . 

Rahoi tus 1999 (m i l j . euroa) 

Hakijemeat 

Yhteensä 

. v ^ " 

Omista 
rahoitusverolste 

2 373 2 373 

Riski-
pââomista* 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

Keski-je Itâ-Eurooppa 

(josta EU:n jäsenyyteen valmistava rahoitusjärjestelmä) 2 173 

Kypros 

(josta EU:n jäsenyyteen valmistava rahoitusjärjestelmä) (200) 

Välimeren elueen kumppenuusmaat 

(paitsi Kypros) 

AKT/MMA iS" • 

Etelä-Afrikke 

Latinalelnen Amerikka, Aasia^^ 

Länsi-Balkenin alue 

173 

173 

200 

200) 

802 

341 

150 
310 

60 

(1 267) 

(1 267) 

200 

(200) 

745 
y 

196 

150 
310 

60 

'56 

Yhteensä 

EU:n tal jäsenvaltioiden budjettivaroiste 

4 035 3 834 201 

Alla olevassa luettelossa omista rahoitusvaroista rahoitetut hankkeet on merkitty tunnuksella ·>, 

budjettivaroista rahoitetut hankkeet tunnukselia I. 

Hankkeisiin myönnetyt summat on i lmoitet tu miljoonina euroina. 

Euroopan unionin jäsenyyteen valmistavan rahoitusjärjestelmän nojalla myönnetyt lainasummat on painettu kursiivilla. 

2 373 

2 375 

1 541 

1 156 

981 
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Hakijamaat 
R o m a n i a 395,5 

Cluj-Napocan kunnan kaukolämpöverkon 
perusparannukset 
Romania 3,5 

Moottoriteiden kunnostaminen ja rakennuksen 
loppuun saattaminen yleiseurooppalaisella 
kuljetuskäytävällä IV 
Romania 210,0 

Bukarestin raitiotieverkon nykyaikaistaminen 
Romania 63,0 

Bukarestin metron liikkuvan kaluston 
uusiminen sekä metroverkon 
infrastruktuurin viimeistelytyöt 
Romania 60,0 

Timisoaran raitiotieverkon nykyaikaistaminen 
Romania 19,0 

EIP TIEDOTE I - 2 0 0 0 

Kansallisen lentoyhtiön TAROMin ATR42-
tyyppisten koneiden hankinnat ja yhtiön 
huoltohallin kunnostaminen Bukarestin 
Otopenin lentokentällä 
Romania 

Slovenia 375,0 

Moottoritieosuuden rakentaminen 
Blagovican ja Vranskon vallile tärkeimmällä 
yleiseurooppalaisella maantiekuljetus-
käytävällä V 
Druzba za Avtoceste ν Republiki Sloveniji 
d.d. (DARS) 175,0 

Moottoritieosuuden rakentaminen 
Kozinan ja Srminin vallile tärkeimmällä 
yleiseurooppalaisella maantiekuljetus-
käytävällä V 
Druzba za /Avtoceste ν Republiki Sloveniji 
d.d. (DARS) 160,0 
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Ensimmäisen GSM-matkapuhe l inve rkon 
laajennus 
Mob i t e l Telekommunikacis jke Stor i tve DD 40,0 

Puola 347,0 

Rataosuuden MInsk-Mazowieck l -Terespol 
nykya ika is taminen Varsovan ja Terespol in 
(Valkovenäjän raja) väl isel lä E20-radalla 
Polskie Koleje Panstwowe 200,0 

Pienten tai kesk isuur ten inves to in t ien 
rahoi tus 
HypoVereinsbank Polska SA:lle m y ö n n e t t y 
g lobaal i la ina 700,0 

Pienten ta i keskisuurten Inves to in t ien 
rahoi tus 
BRE Bank SA:lle m y ö n n e t t y g lobaal i la ina _ 47,0 

Slovakian tasavalta 270,0 

Rautat ieverkon nykya ika is taminen ja 
l i ikkuvan kaluston hank in ta 
Zeleznice Slovenskej Republ iky 200,0 

Au to teh taan raken taminen Brat is lavaan 
Volkswagen Slovakia, a.s. 40,0 

Pienten ta l kesk isuur ten inves to in t ien 
rahoi tus 
Bayerische Hypo- u n d Vereinsbank AG:Ile, 
HypoVereinsbank Slovakia, a.s:lle m y ö n n e t t y 
g lobaal i la ina 30,0 

Tiekin tasavalta 270,0 

Ohiku lku te iden raken taminen ja 
y le iseurooppala isen t i eve rkon 
parantaminen 
Konsol idacni Banka Praha, spu 700,0 

Maant ie - ja moo t t o r i t i e ve r kon kunnos taminen 
useilla tä rke imml l lä osuuksi l la 
Konsol idacni Banka Praha, spu 95,0 

Veden jake lu- ja puhd is tusverkko jen 
kor jaustyöt ja laajennus Prahassa 
Prahan kaupunk i 50,0 

Pienten tai keskisuurten inves to in t ien 
rahoi tus 
Hypovereinsbank CZ, a.s:lle m y ö n n e t t y 
g lobaal i la ina 25,0 

Unkari 170,0 

Voimala i toksen raken taminen sähkö- ja 
lämpöenerg lan yh te i s tuo tan toon Koil i is-
Unkarissa Kazincbarcikassa si jai tsevan 
kemiantehtaan energ iahuo l toa var ten 
B C - E r o e m u e Kf t 20,0 

Vo imala i toksen raken taminen sähkö- ja 
lämpöenerg lan yh te i s t uo tan toon vanf ian 
sekavoimala i toksen paikal le Itä-Unkarissa 
Debrecenissa 
Debreceni Komina l t Ciklusu Eroemue Kf t 75,0 

D iese lmoot to re iden su ihku tuspumppu ja 
va lmis tavan teh taan raken taminen 
Budapest in lounaispuole l le 
Székesfehérvari in 
Denso Manu fac tu r ing Hungary K f t 35,0 

Er iy tetyn koksausyks ikön asentaminen 
Dunan ö l j yn ja los tamoon ja huo l toasema
verkon nykya ika is taminen 
Magyar Olaj-és Gàzipar i Rt (MOL) 50,0 

Pienten ta l keskisuurten inves to in t ien 
rahoi tus 
Raiffeisen Bank R t l l e m y ö n n e t t y 
globaal i la ina 30,0 

Pienten ta l keskisuurten inves to in t ien 
rahoi tus 
Bank Austr ia Credi tanstal t Hungary R t l l e 
myönne t t y g lobaal i la ina 20,0 

Bulgaria 128,0 

Plovd iv in -D lmi t rovgrad in-Sv i lengrad in radan 
paran taminen 
Bulgar ian val t io 80,0 

Vedenpuhd is tamo iden ja kokoo jav iemäre iden 
raken taminen Mar i tsan alapuol isen 
va luma-a lueen ko lmeen kaupunk i i n 
Bulgar ian val t io 28,0 

Pienten ta i keskisuurten investo in t ien 
rahoi tus 
HypoVereinsbank Bulgar ia GmbH:l le 
m y ö n n e t t y g lobaal i la ina 20,0 

Latvia 

Ventspi ls in sataman paran taminen 
Ventspils Port A u t h o r i t y 

98,0 

Ki inteän puhe l inverkon nykya ika is taminen 
La t te lekom L td 50,0 

Ympär l s tö ln f ras t ruk tuu r in ja m u u n 
kunna l l i s tekn i ikan paran taminen ja 
m u k a u t t a m i n e n tekn i i kan nyky tasoon 
Latvian val t io 20,0 

Pienten tai keskisuurten investo in t ien 
rahoi tus 
Vereinsbank Riga AIS:lle myönne t t y 
g lobaal i la ina 20,0 

Liettua 84,0 

Rauta t ie in f ras t ruk tuunn nykya ika is taminen 
L ie t tuan val t io 18,0 

Matkav ies t in täve rkon (GSM-verkko) 
laajennus ja vahv is taminen 
UAB Bite GSM 45,0 

Panevezysin jä teveden käs i t te ly la i toksen 
kunnos taminen ja nykya ika is taminen 
L ie t tuan val t io 6,0 

Ympär is tön suojelua edis tävän Infra-
s t r u k t u u n n ja m u u n kunna l l i s tekn i ikan 
kunnos taminen ja mukau t t am inen 
tekn i i kan nyky tasoon 
L ie t tuan val t io 15,0 

Viro 35,0 

v ia Balt lcan ja Tal l innan-Narvan t ien eri 
osuuksien mukau t t am inen tekn i i kan 
nyky tasoon 
Viron val t io 15,0 

Pienten ta l kesk isuur ten Investo in t ien 
rahoi tus 
Eesti Uhispanki l le myönne t t y g lobaal i la ina 20,0 

Kypros 

Pol t toa ineenaan öl jyä käy t tävän 
sähköla l toksen to isen va iheen 
raken taminen saaren e te lärann iko l la 
Vasil ikosissa 
Electricity A u t h o r i t y o f Cyprus 

200,0 

700,0 

Päät ieverkon laa jentaminen ja pa rannus työ t 
Kyproksen val t io 700,0 
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Klaipedan satama 
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1999 

1998 

1997 

1995 

1995 

802 

886 

1067 

527 

1028 

Välimeren alueen 
k u m p p a n u u s m a a t (paitsi Kypros) 

M a g h r e b - m a a t 

M a r o k k o 

395,4 

263,0 

Radan oikaisu ja rakentaminen kaksiraiteiseksi 
Sidi Kacemin ja Fesin kaupunk ien väl i l lä 
Off ice Na t iona l des Chemins de fer - ONCF 55,0 

Satamala i t te iden hank in ta ja kahdeksan 
suuren sataman nykya ika is taminen 
Off ice d 'Exp lo i ta t ion des Ports 

Aa l lonmur ta j i en ja la iva la i ture iden 
nykya ika is taminen ja mukau t t am inen 
tekn i i kan nyky tasoon M a r o k o n kuudessa 
suur immassa satamassa 
M a r o k o n val t io 

30,0 

32,0 

Jäteveden ja sadeveden kokoo jav iemär ive rkon 
perusparannukset ja laajennus; veden-
puhd i s tamon raken taminen Meknès in 
kaupunk i i n 
Régie a u t o n o m e de d is t r ibu t ion d 'eau et 
d 'électr ic i té de Meknés 23,0 

Jäteveden ja sadeveden kokoo jav iemänve rkon 
kunnos taminen ja laajennus sekä 
vedenpuhd is tamon rakentaminen 
Agadir issa 
Régie A u t o n o m e Mult iservices d 'Agad i r 21,0 

RIkk ihapon, fos fo r ihapon ja lanno i t te iden 
va lmis tus la i t te iden nykya ika is taminen ja 
pa ran taminen ympär is tövaa t imus ten tasalle 
y h t i ö r y h m ä n molemmissa kemiantehta issa 
Safissa ja Jorf Lasfarissa 
Off ice Chèr i f ien des Phosphates 100,0 

Yr i tykseen teh tävä pääomasi jo i tus 
Er i ty isehdoin Moussahama SPPP:lle 
myönne t t y laina 2,0 

Tieverkon parannus työ t 

Tunisia 

Suur-Tunisln ja mu iden suurkaupunk len 
t ie- ja ka tuverkon parannus työ t 
Tunisian val t io 

132,4 

53,1 

Lanno i t te iden valmistuksessa 
syntyvän k ips l jä t teen keräi lyalue 
Gabèsiin 
Groupe Chimique Tunisien - GCT 45,0 

Nykya ika is te t tav ien yks i ty is ten y r i tys ten 
ja vasta yks i ty is te t ty jen tai parhai l laan 
yks i ty is te t täv ien ju lk is ten y r i tys ten 
o m a n pääoman vahv is taminen 

Eri ty isehdoin seuraavil le lai toksi l le myönne t t y 
la ina: Bangue de Déve loppement Economique 
de Tunisie, Banque de Tunisie SA, Compagnie 
Tunisienne d'Investissement et de Financement, 
Société de Part icipations et de Promot ions 
des Investissements, Société d'Investissement 
et de Déve loppement d u Centre Ouest, 
Tuninvest Sicar, Tunisie Leasing, 
Tunisie Sicar 30,0 

Korkeatasoisten hote l l ien joh tamiseen 
er iko is tuneen yh t i ön oman pääoman ja 
sita vastaavan pääoman vahv is taminen 
Eri ty isehdoin Banque de Tunisie S.A:lle 
myönne t t y laina 4,3 

M a c h r e c k - m a a t 

Egypti 

298,3 

188,3 

Kaasuputken rakentaminen Suezin kanaval ta 
Meet Namaan (Kairon pohjo ispuole l le) 
Egypt ian Natura l Gas Co. - CASCO 28,3 

Aleksandr lan jä teveden keräys- ja 
käs i t te lyverkon mukau t tam inen 
tekn i i kan nyky tasoon ja laajennus 
Egypt in val t io 

Vetykrakkaus ia i toksen rakentaminen 
krakkausla i t te ineen Suezille 
MISR Oll Processing Company SAE 

30,0 

100,0 

l lmakaasutehdas teol l isuudessa käy te t täv ien 
kaasujen va lmlstamlsta var ten Aleksandr lan 
lähelle 
Messer Gases Dekhei la SAE 5,0 

Ympär is tö in f ras t ruk tuur in rahoi tus hote l l i -
ja muiden matka i luhankke iden yhteydessä 
Etelä-Siinailla ja Punaisenmeren alueella 
Nat iona l Bank o f Egypt i l le m y ö n n e t t y 
g lobaal i la ina 25,0 

Jordania 80,0 

Eshidiyan fos faat t ika ivoksen hyödyn t äm inen 
maan kaakkoisosassa 
Jordan Phosphate Mines Company L td 30,0 

Kemiall isia lanno i t te i ta ja elä inrehuja 
va lmistava tehdas Aqabaan 
Kemira Arab Potash Co. L td 

Bromla ja b romin johdoks ia va lmls tavat 
uude t la i tokset Kuol leenmeren 
ete läranniko l le Safi in 
Jordan Bromine Company L td 

L i b a n o n 

30,0 

20,0 

30,0 

Teol l isuuden nykya ika is tamishankke iden 
rahoi tus 
L ibanonin val t io l le myönne t t y 
g lobaal i la ina 30,0 

M u u t 

T u r k k i 

708,0 

90,0 

Tarsusin v iemar iverkon laajennus ja 
kor jaustyöt e te läranniko l la ; v iemar iverkon 
(jätevesi ja sadevesi) rakentaminen ja 
b io logisen jä tevedenpuhd is tamon 
perus taminen 
Türkin valt io 38,0 
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Kombivoimaloiden rahoitus sähkö- ja 
lämpöenerglan tuotantoon omista 
lähteistä teollisuuden tarpeisiin 
Seuraaville laitoksille myönnetty 
globaalilaina: 
- Sinaiyatirim Bankasi AS (SYKB) 20,0 
- Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS (TSKB) 20,0 

Investointirahastoihin tehtävien sijoitusten 
rahoitus 
Erityisehdoin Turkiye Sinai Kalkinma 
Bankasi AS:lle (TSKB) myönnetty 
globaalilaina 12,0 

Gazan j a L ä n s i r a n n a n a l u e 18,0 

Pienten ja keskisuurten infrastruktuurien 
perusparannukset pienehköissä yhteisöissä 
seuraavilla aloilla: liikenne, vesihuolto, 
vedenpuhdistus, kiinteän jätteen hävitys 
Palestinian National Authority 10,0 

Pienten tai keskisuurten investointien 
rahoitus ja PBC:hen tehtävä väliaikainen 
osakepääomasijoitus 
Erityisehdoin Palestinian Banking Corp:lle 
myönnetty globaalilaina 8,0 

Afrikka, Karibia, Tyynimeri (AKT) ja 
merentakaiset maat ja alueet (MMA) 

Afr ikka 
Itä-Afrikka 

Ken ia 

286,9 
94.0 

73,0 

Uuden maalämpövoimalan ja voimalaan 
liittyvien voimajohtojen ja syöttöasemlen 
rakentaminen Nairobiin 
Kenian valtiolle Kenya Power and Distribution 
Company Ltd:tä varten 41,0 

Teräslevyjen galvanointilinjan asentaminen 
Mombasan lähellä Mariakanlssa sijaitsevaan 
tehtaaseen 
- Mabati Rolling Mills Ltd 5,0 
- Erityisehdoin Mabati Rolling Mills Ltd:lle 

myönnetyt lainat 4,0 

Pienten tai keskisuurten investointien 
rahoitus 
Erityisehdoin seuraaville laitoksille myönnetty 
globaalilaina: ABN Amro Bank, Barclays Bank 
of Kenya Ltd, Credit Agricole Indosuez, 
Development Bank of Kenya Ltd, East 
African Development Bank, Industrial 
Development Bank Ltd, Kenya Commercial 
Bank Ltd, National Bank of Kenya Ltd, 
Stanbic Bank Kenya Ltd, Standard 
Chartered Bank Kenya Ltd 23,0 

Uganda 

Toisen kansallisen kiinteän ja matkavies
tintäverkon perustaminen 
- MTN - Mollile Telephone Network 

Uganda Ltd 

11,0 

- Erityisehdoin MTN - Mobile Telephone 
Network Uganda Ltd:lle myönnetty laina 

- Erityisehdoin Development Finance 
Company of Uganda Ltd:lle MTN -
Mobile Telephone Network Uganda 
Ltd:tä varten myönnetty laina 

Tansan ia 

5,5 

3,5 

1,0 

9.0 

Yksityisen sektorin pienten tai keskisuurten 
investointien rahoitus 
Erityisehdoin seuraaville laitoksille myönnetty 
globaalilaina: CRDB Bank Ltd, East African 
Development Bank ja Stanbic Bank 
Tanzania Ltd 9,0 

Seychellit 1,0 

"Le Niolin" veden varastoaltaan ja 
käsittelylaitoksen perusparannukset 
ja laajennus saariryhmän pääsaarella 
Mahélla 
Erityisehdoin Seychellien valtiolle myönnetty 
laina 1,0 

Länsi-Afrikka 

Senega l 

93,0 

81,0 

Kansallisen televiestintäverkon laajennus 
Société Nationale des Télécommunications 
du Sénégal 18,0 

RIkkihapon ja fosforìhapon tuotanto
kapasiteetin nostaminen kaksinkertaiseksi 
Daroun tehtaalla ja uuden fosfaattiesiintymän 
käyttöönotto Tobènessa 
Industries Chimiques du Sénégal - ICS 54,0 

Pienten tai keskisuurten investointien 
rahoitus 
Erityisehdoin seuraaville laitoksille myönnetty 
globaalilaina: Banque Internationale pour 
le Commerce et l'Industrie du Sénégal, 
Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale, 
Crédit Lyonnais Sénégal, Société Générale 
de Banques au Sénégal S.A. 8,0 

Pienten tai keskisuurten investointien 
rahoitus ja leasing-rahoitus 
Erityisehdoin Société Financière 
d'Equipement S.A.IIe myönnetty 
glot)aalilaina 

Mauri tania 

Graniittiesiintymien hyödyntäminen 
Choumin ja Atarin alueilla 
Erityisehdoin Granits et Marbres 
de Mauritanie S.A:lle myönnetty lalna_ 

Pienten tal keskisuurten investointien 
rahoitus 
Erityisehdoin Générale de Banque de 
Mauritanielle myönnetty globaalilaina 

Länsi-Afrikan alue 

1,0 

6,0 

3,0 

3,0 

6,0 

Pääomasijoitus Länsi-Afrikan yritysrahastoon, 
jonka tarkoituksena on kehittää alueen 
yksityissektorin yrityksiä 
Erityisehdoin West Africa Enterprise Fundille 
myönnetty laina 5,0 
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1999 

1998 

1997 

1995 

1995 

341 

560 

60 

395 

430 
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Katkaravunviljelylaitos 

Madagaskarilla 

Eteläinen Afrikka 

Mosambik 

84,9 

42,4 

Etelä-Afrikan, Swazlmaan ja Mosambikin 
sähkönsiirtoverkkojen liittäminen yhteen 
sekä sähkönsyöttö Mozalin alumiinivalimoon 
Mosambikissa 
- Motraco-Companhia de Transmissâo 

de Moçambique Sari 17,4 
- Erityisehdoin Electricidade de Moçambiquelle 

myönnetty laina 7,0 

Ruokaöljy- ja saippuatehtaan nykyaikaistaminen 
ja laajennus 
Erityisehdoin Companhia Industrial de Monapo 
Sarl:lle myönnetty laina 1,0 

Maputon pohjoispuolella sijaitsevan 
sokeritehtaan ja sokeriruokoviljelmän 
perusparannukset ja nykyaikaistaminen 
- Maragra Açucar Sari 
- Erityisehdoin Maragra Açucar Sarhlle 

myönnetty laina 

3,5 

3,5 

Pienten tai keskisuurten investointien 
rahoitus 
Erityisehdoin seuraaville laitoksille 
myönnetty globaalilaina: Banco 
Austral Sàrl, Banco Comercial 
de Moçambique Sàrl, Banco 
Comercial e de Investimento, 
Banco de Fomento, Banco 
International de Moçambique, 
Banco Standard Totta de Moçambique, 
ulc (Moçambique) Sari 10,0 

Zimbabwe 13,5 

Valtakunnallisen sähkönslirtoverkon 
osittainen kunnostaminen maan 
keski-ja kaakkoisosissa 
Zimbabwe Electricity Supply Authority 
(ZESA) 12,0 

Kupariavolouhoksen käyttöönotto 
ja hyödyntäminen Sanyatissa 
Erityisehdoin Munyati Mining 
Company Ltd:lle myönnetty laina 1,5 

Namibia 13,0 

Vesijohtolaitteiden, jäteveden puhdistus-
laitteiden ja sähkönjakelun nykyaikaistaminen 
ja laajennus sekä tienparannushankkeet 
Windhoeckissa 
- Namibian valtio 10,5 
- Erityisehdoin Namibian valtiolle 

Windhoeckin kaupunkia varten 
myönnetty laina , 2,5 

M a d a g a s k a r 

Katkaravunviljelylaitoksen rakentaminen 
Erityisehdoin Société Aquaculture de 
la Mahajamballe myönnetty laina 

9.0 

1,0 

Pienten ja keskisuurten Investointien 
rahoitus 
Erityisehdoin seuraaville laitoksille 
myönnetty globaalilaina: BFV -
Société générale. Banque Malgache 
de l'Océan Indien (BMOI). 
BNI - Crédit Lyonnnais Madagascar, 
Union Commercial Bank (UCB) 

S w a z i m a a 

Etelä-Afrikan, Swazlmaan ja Mosambikin 
sähkönsiirtoverkkojen liittäminen yhteen 
sekä sähkönsyöttö Mozalin alumiini
valimoon Mosambikissa 
Erityisehdoin Swaziland Electricity Boardille 
myönnetty laina 

8,0 

7.0 

7,0 

Päiväntasaajan Afrikka 

K a m e r u n 

75,0 

15,0 

Yksityisen sektorin pienten tai keskisuurten 
Investointien rahoitus 
- Seuraaville laitoksille myönnetty globaalilaina. 

Banque Internationale du Cameroun pour 
l'Epargne et le Crédit SCB Crédit Lyonnais 
Cameroun, Standard Chartered Bank 
Cameroon SA 

- Erityisehdoin seuraaville laitoksille 
myönnetty globaalilaina: Banque 
internationale du Cameroun pour 
l'Epargne et le Crédit SCB Crédit 
Lyonnais Cameroun, Standard 
Chartered Bank Cameroon SA 

Karibia 

5,0 

10,0 

28,3 

Haiti 16,0 

Pétion-Villen vesijohtoverkon korjaustyöt 
ja laajentaminen 
Erityisehdoin Haitin valtiolle Centrale 
Autonome Métropolitaine d'Eau Potablea 
varten myönnetty lainala 16,0 

D o m i n i c a 10,0 

Lämpövoimalan rakentaminen saaren 
länsiosaan Tarou Cliffsiin 
Dominica 10,0 

Karibian alue 2,0 

Tiona Fundiin tehtävä pääomasijoitus 
yksityissektorin pienyritysten oman 
pääoman ja sita vastaavan pääoman 
rahoitukseen 2,0 

T r i n i d a d j a T o b a g o 0 , 3 

Mikroluottolaitoksen perustamista koskeva 
kannattavuustutkimus 
Erityisehdoin Development Finance Ltd 
DFC:lle myönnetty lama 0,3 

Tyynimeri 

V a n u a t u 

8,5 

s.o 

Maan päälentokentän nykyaikaistaminen 
Efaten saarelia Port-Vilassa 
Erityisehdoin Vanuatun valtiolle myönnetty 
laina 5,0 

Kiribat i 3,5 

Pienten tai keskisuurten investointien 
rahoitus 
- Erityisehdoin Kiribatin valtiolle myönnetty 

laina 2,0 
- Erityisehdoin Development Bank of 

Kiribatille myönnetty globaalilaina 

MMA 

Ranskan Po lynes ia 

Pienten tai keskisuurten investointien 
rahoitus 
- Banque Socredolle myönnetty 

globaalilaina 
- Erityisehdoin Banque Socredolle 
myönnetty globaalilaina 

B r i t a n n i a n N e i t s y t s a a r e t 

_ 1,5 

79,0 

10,0 

_ 5,0 

_ 5,0 

5,0 

Beefin saaren (Britannian Neitsytsaarilla) 
kansainvälisen lentokentän laajennus 
Britannian Neitsytsaaret 5,0 
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Aruba 2,5 

Pienten tai keskisuurten investointien 
rahoitus 
- Aruban Investment Bankille myönnetty 

globaalilaina 2,0 
- Erityisehdoin Aruban Investment 

Bank NV:lle myönnetty globaalilaina 0,5 

Etelä-Afrikka 

Falklandin saaret ja n i ih in 
kuuluvat alueet 

Polttoainevarastojen lisääminen 
Stanley Services Ltd 

1,5 

1,5 

Etelä-Afrikka 

Mossel Bayn kaasueslintymän laajennus 
Central Energy Fund 

749,6 

40,0 

Pienten tai keskisuurten investointien 
rahoitus pääasiassa vesihuollossa ja 
vedenpuhdistuksessa 
Development Bank of Southern Africalle 
myönnetty globaalilaina 50,0 

Etelä-Afrikan, Swazlmaan ja Mosambikin 
sähkönsiirtoverkkojen liittäminen yhteen 
sekä sähkönsyöttö Mozalin alumiinivalimoon 
Mosambikissa 
Motraco-Companhia de Transmissâo 
de Moçambique Sari 14,5 

Gautengin Kwazulu-Natalin maksullisen 
tien nykyaikaistaminen ja mukauttaminen 
teknili(an nykytasoon 
Wi Toll Concession (PTY) Ltd 45,0 

Latinalainen Amerikka, Aasia 

1999 

1998 

1997 

1995 

1995 

150 

135 

199 

56 

45 

Latinalainen Amerikka, Aasia 

Bras i l i a 

310.1 

153,7 

Matkapuhelinverkon nykyaikaistaminen ja 
laajennus Rio Grande do Sulin eteiävaltiossa 
Celular CRT SA 57,7 

Autonrenkaita valmistavan tehtaan laajennus 
Pirelli Pneus SA 37,0 

Pienten tal keskisuurten investointien 
rahoitus 
Banco ABN Amro SA:lle ja Banco BBA Credit
anstalt SA:lle myönnetty globaalilaina 59,0 

Keski-Amerikan alue 35,0 

Jälleenrakennushankkeiden ja/tai yksityis
sektorin laajennushankkeiden rahoitus 
pyörremyrsky Mitchin tuhoamllla tai 
vaurlolttamilla alueilla seuraavilla aloilla: 
teollisuus, palvelut, energia, liikenne 
ja tietoliikenne, ympäristö 
Banco Centroamericano de Integraciòn 
Econòmicalle myönnetty globaalilaina 35,0 

Länsi-Balkanin alue 
Entinen Jugoslavian tasavalta 
Makedonia (EJTM) 60,0 

Skopjen ohikulkutien rakentaminen 
ja etelä-pohjoisväyiän parannustyöt 
Entinen Jugoslavian tasavalta 
Makedonia 60,0 

Meksiko 

Kaasun jakeluverkon rakentaminen ja 
käyttö Suur-Mexicon alueella 
Consorcio Mexi-Gas 

26,6 

25,5 

70,0 Thaimaa 

Kaasukombivoimalaltoksen rakentaminen 
ja käyttö Bangkokin kaakkoispuolella 
sijaltsevalla Chonburln teollisuusalueella 
Bowin Power Company Ltd 70,0 

Kiina 24,8 

Vedenkäsittelylaitoksen rakentaminen 
Chengdun kaupungin juomavesihuoltoa 
varten (Sechuanin maakunnassa) 
Chengdu Generale des Eaux - Marubeni 
Waterworks Co. Ltd 24,8 

1999 

1998 

1997 

1995 

1995 

310 

352 

378 

45 

288 
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on Euroopan investointipan
kin to imi t tama kausijul
kaisu, joka Ilmestyy saman
aikaisesti 11:llâ eri kielellä 
(englanti, espanja, bollanti, 
Italia, kreikka, portugal i , 
ranska, ruotsi, saksa, suomi 
ja tanska). 

Tämän julkaisun aineisto on 
vapaasti käytettävissä. Läh
de on lainattaessa mainit
tava ja artikkellleike toimi
tettava julkaisijalle. 

Euroopan 
investointipankki 
100, bd Konrad Adenauer 
L - 2950 Luxemburg 
Puhelin (+352) 4379-1 
Telekopio (+352) 43 77 04 

Internet: www.e ib .org 
E-mail: info@bei.org 

Italian osasto 
Via Sardegna, 38 
I -00187 Rooma 
Puhelin (+39) 06-4719 -1 
Telekopio (+39) 06-4287 3438 

Ateenan konttori 
364, Kifissias Ave 8 1, Delfon 
GR -152 33 Halandn /Ateena 
Puhelin (+30) 1-682 4517-9 
Telekopio (+30) 1-682 4520 

Lissabonin konttori 
Avenida da Liberdade, 144 -156, 8° 
Ρ-1250 Lissabon 

Puhelin (+351) 21-342 89 89 
Telekopio (+351) 21-347 04 87 

tontoo konttori 
68, Pall Mall 
GB - Lontoo SWIY 5ES 

Puhelin (+44) 207 343 1200 
Telekopio (+44) 207 930 9929 

Madridin konttori 
Calle José Ortega y Gasset, 29 
E - 28006 Madrid 
Puhelin (+34) 91-431 13 40 
Telekopio (+34) 91-431 13 83 

Brysselin edustusto 
Rue de la Loi 227 
Β -1040 Bryssel 

Puhelin (+32) 2-230 98 90 
Telekopio (+32) 2-230 58 27 

Lay-out: EIB graphic workshop, 
Sabine TIssot 

Valokuvat: EIP:n valokuva-arkisto, CE, 
Marcel Minnée, La Vie 
du Rail/Besnard, Badila, 
Gical, Bryan McBurney, 
Tony Stone Images, 
Benelux Press. 

Painettu Arctic Silk-paperille ^ rv 
(-Nordic Swan") . ^ ^ 
Ceuterick B-3000 Leuven 
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Pääjohtaja vaihtui 

suudessa. Philippe Maystedt 

siirtyi virellisesti EIP:n pääjoh-

tejen tehtävään kuluven vuo

den tammikuun élusse. 

Philippe Maystadtllla on penk-

kiin tullesseen Belgien valtiova-

rainministeri-menneisyys. Hän 

toimi tehtävässä useite vuosia 

seeden nimeä ministerinä. Tä

män ohella hänellä on omaa 

kokemusta EIP:n vanhana val

tuuston jäsenenä. Hän tuntee 

terkoin Euroopen unionin je 

EIP:n, ja voin vekuuttaa, ette 

hän on sisimmiltään sitoutunut 

kumpaankin. Lisäksi se kansain

välinen arvonanto, jota hän 

lukuusse pidetyssä pienimuo- neuttii Kenseinvälisen valuutte-

toisesse virkaanestumistilai- reheston välieikaisen komitean 

Sir Brian Unwin esitteli seuraa-

jansa Philippe Maystadtin pan

kin henkilökunnalle viime jou-

EIP avaa toimiston Berliiniin 

ElP avae huhtikuussa edustus-

ton Berliiniin. Toimisto, jonka 

kotipesä on Potsdamer Platz, 

keskittää toimintense Seksen 

leinanentoon. 

Yli puolet Sekselle myönne-

tyistä 5,5 miljardin euron lai

noista osoitettiin meen itäosisse 

toteutettavi in investointeihin. 

Etusijelle olivat erityisesti kou

lutuksen ja terveydenhuolto

alan hankkeet sekä kaupunkie

lueiden uudistamishankkeet. Itä-

Seksesse tapahtuneet nopeet 

muutokset veikuttivet retkaise-

vasti sikäläisen toimiston avee-

miseen. Toimisto helpottae kon-

takteja paikallisvirenomaisten 

ja potentiaalisten investoijien 

kenssa. 

EIP:n pääkonttori on Luxem

burgissa. Muita toimipaikkoja 

EIP:stä uusi johtaja EBRD:hen 

EIP:n henki-

löstö-osaston 

j o h t a j a 

G e r l a n d o 

G e n u a r d i 

tulee Roger 

Lavellen paikalle EBRD:n johto

kunnan EIP;n jäseneksi. 

EIP on Euroopan jälleenreken-

nus- ja kehityspankin EBRD:n 

perustejajäsen, jonka osuus 

Lontooseen sijoittuneen leitok-

sen osakepääomasta on 3 pro

senttia. EIP:n ja EBRD:n pääta

voitteet ovet toisiaan täyden-

täviä, ja pankit työskentelevät 

entisenä puheenjohtejana, on 

myös merkille penteve vehvuus 

ElP:lle. Penkki tulee olemeen 

oseevisse käsissä, Sir Brien 

Unwin kiitteli. 

Luottamus, jota EIP:n valtuusto 

osoitti minue kohtaan nimetes-

sään minut yksimielisesti Sir 

Brian Unwinin tilalle, on minul

le suuri kunnie. EIP:n pääjohte-

ja tulee nyt ensimmäistä kertee 

pienestä meeste. Tällä seikalla 

ei käsittääksenl pitäisi olle eri

tyistä merkitystä. Pääjohtejan 

tehtävänä ei ole ajee kotimean-

se etuja. Pääjohtejen rooline on 

kantaa vastuu hellituksen tuke-

mana yhteisesti koko henkilö

kunnan kensse yleisesti pankin 

esioiste niin, että pankki voi 

täysipainoisesti edistää Eu

roopen unionin tavoitteita, 

Philippe Maystadt vakuutt i . 

ovat Ateena, Bryssel, Lissabon, 

Lontoo, Madrid ja Roome. 

yhdessä erityisesti EU:n jäse

nyyttä hakevissa Keski- ja Itä-

Euroopan maisse. 

EIP:n pääjohteje on EBRDin hel

lintoneuvoston jäsen. 

Gerlendo Genuerdi tuli ElP:n 

palvelukseen 1980; johtajeksi 

hänet nimitetti in 1995. 

http://www.eib.org
mailto:info@bei.org

