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uusia työpaikkoja pk-yrityksiin
Amsterdamissa
kokeontunut

viime

kesäkuusso

Eurooppo-neuvosto

pyysi

Euroopan investointiponkkio kehittämään
uusio

rohoitusvölineitä,

innovotiivisio
omoovie
syyden
pyyntöön

jo

hyvät

joilla

Sisällys

NIUKKUUS RAJOITTAA
KASVUMAHDOLLISUUKSIA

tuetaan

kehitysnäkymät

pk-yrityksiä

Euroopan

edistämiseksi.

Pankki

käynnistämällä

PK-YRITYSTEN RAHOITUKSEN

työllivostosi

oman

"Am-

sterdamin toimintoohjelmenso" (ASAP),

Euroopan unionin uudet työpoikot syntyvöt enimmäkseen pk-yrityksiin. Esimerkiksi vuesino 1 9 8 8 - 1 9 9 5 olle 100 työntekijän

yrityksissä

syntyi

keskimäärin

2 6 0 0 0 0 uulto työpolkkao vuedessa.

jota sovelletoon vuoden 2 0 0 0 loppuun

Semeno ajonjaksono yli 100 työntekijän

osti. Ohjelman olustavat tulokset esiteltiin

yrityksistä sita vostoin katosi vuesittoin

marraskuussa

noin 2 2 0 0 0 0 työpaikkaa. Erityisen suuri

Luxemburgissa

EU:n ylimääräiselle

pidetylle

työllisyyshuippuko-

merkitys työllistämisessä on kasvuoloillo

koukselle. Tässä ortikkelisso tehdään sel-

toimivilla pienyrityksillä. Pienten jo varsin-

koo penkin uusimmisto oloitteisto.

kin nuerten yritysten työllistämisvoikutus

- Uusia rahoitusohjelmia
pk-yrityksille
1
Pk-yritysten riskirahoituksen saantia
helpoltovolla uudella ohjelmalloan EIP
aukoo uusia uria kiinteässä yhteistoiminnassa kansallisten yhteistyökumppaneino toimivien rahoituslaitosten kanssa.
- Yhteistoimintahankkeet
4
EIP:n tukea saavien julkisen ja
yksityisen sektorin yhteistoimintohankkeiden valikoimoo laajennettiin ASAPohjelmalla sisällyttämällä niihin terveys- ja koulutushankkeet.

volsi olle vielökin suurempi, Jos niille olisi
helpommin tarjelle siieiluspäöomoo.
Nuerille, olle kymmenen vuotta teimineille yrityksille ei yleensä ole torjollo
ulkopuelisia omao pääomoo toi yhtä
vuotta

pidempiä

ponkkilainojo.

rohoittevot toimintonso

Ne

kauppoluotoillo

toi lyhytaikoisilla luotoillo, jotko esimerkiksi

Italiassa

muodostivot

käyttöpää-

omosto yli 1 0 0 % , Ranskassa 6 0 % jo
Britanniassa 4 0 %. Pitempään toimineilla
yrityksillä riippuvuus lyhytaikoisesta rahoituksesta vähenee sita mukoe kuin jakamaton voitte kasvoo, mutta pitkäaikaisen
rahoituksen saonti on edelleen niukkoo.

- EIP Euroopon yhteisön
toimielinrakenteessa
7
Läheisiä yhteyksiä ylläpitämällä EU:n
toisiin toimielimiin EIP laajentaa ja
monipuolistaa toimintaansa jatkuvasti
muuttuvosso toloudellisessa ja poliittisesso toimintaympäristössä.
- EIP:n rooli AKT-maissa
11
Kehilyssuunnot: entistä enemmän luottoja yksityissektorille ja lisää toimintaa
rohoitusvälittäjien kautta.
- Itäisen Keski-Euroopan
pääemamarkkinat
14
AAA-arvoiseksi luokitettu EIP voi
myötävaikuttaa voimakkaasti itäisen
Keski-Euroopan pääomamarkkinoiden
kehittymiseen ja syvenemiseen.

Pitkäaikaisen velon osuus koke käyttöpääemeste 1990-luvun olkupuolella oli
esimerkiksi Italiassa voin 6 % jo Britanniassa 1 2 % . Noin 38 prosentillo Itolion
jo 26 prosentillo Britannian pk-yrityksistä
ei ollut loinkoon pitkäaikaista velkoo.

-ElP-foorumi 1998
15
Euroopan haaste: investoinneillo työllisyyteen
- Video EIP:n 40-vuotisesta
toiminnasta
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Erityisiä rohoituspulmio on nuorillo inno-

lehtio riskipääemen lisääntyvästä torjon-

2. Omaa pääomaa ja oman pääoman

votüvisillo yrityksillä, joiden kosvupoten-

neste yrityksille. Tähän voidaan pyrkiä

luonteista rahoitusta innovatiivisille pk-

tiooli on suuri. Niiden en loajennuttovo

muuttamolla

nopeasti kilpoiluedun hyödyntämiseksi.

markkinoiden

sääntelyä

Tästä syystä niiden rahoituksen torve on

Mutto

rohoituslaitoksel,

melkoinen, voikko loinon vokuudeksi kel-

Euroopan investointipankki, veivol toimio

poovoo käyttöpääemoo on usein vähän

tässä veuhditlejino.

verotusta

myös

sekä

pääoma-

yrityksille

ja

loitoksio.

Pk-yrityksille on tärkeää seodo lisää voro-

kuten

pitkäeikoisillo lainoilla on siten mahdellis-

nökyvöt

emana

päöomono

sen pääemen hankinleo. Tähän voidoon

miseen liittyy melkoisesti epävormuustekirohoitteminen

jotko

pohjoo jo helpottoo somollo ulkepueli-

ja liiketoiminnan menestymisen ennustojöitö. Tälloisten yritysten

jo,

toseesso. Se vahvistaa niiden pööema-

tietenkin käyttöä suorio pööomesijoitukEIP:NJARJESTELMA PK YRITYSTEN

sia, multo kysymykseen voivat tulio myös

P Ä Ä O M A N VAHVISTAMISEKSI

muut rohoitusmuedet, jotko eivät ole vor-

ta voin hyvin rajallisesti. Yksi vaihtoehto

sinoisto pääomaa νααη oman pääoman

on yrityksen emon pöäemon kosvottomi-

1. Euroopan teknologian rahoitusjärjes-

luonteista rahoitusta. Tällaisia ovot erityi-

nen pääomasijoittamisella

telmä. EIP käyttöä kolmen

sesti pööomolainot.

eli venture

seuroovan

capital -toiminnollo. Pääomasijoittaminen

vuoden oikona 125 miljoonaa ecuo sijoi-

on Euroopassa kuitenkin verraten tuoretto

tuksiin hyviksi je luotettoviksi todettuihin

EIP ei voi torjoto tölloisio riskipäöomains-

lukuun ottomotto Britonnioa, jonko pää-

pöäomosijoitusyhtiöihin. Nämä honkkivot

trumenttejo sueraan pk-yrityksille. Sen en

omasijoitusmorkkinot ovot Yhdysvoltoin

emon

perusteella

käytettövö hyviksi jo luotettoviksi todettu-

jälkeen

esuuksie pk-yrityksistä. Etusijalla ovot ver-

jo yhteistyökumpponeito, joilla on je vol-

mooilmon

toiseksi

suurimmat.

Britonniosso pääomosijoitusrohostot sijoit-

rottoin

tivot vuenna 1996 yrityksiin omoo pää-

joiden

esientuntemuksenso
nuoret

huipputekniikkoyritykset,

voidoon

odottoo

kosvovon

miit

osiakossuhteet

alueellisten

jo

paikallisten

morkkinoiden

ja

tuntemus.

omaa koikkieon 3 miljardia ecuo, kun

nopeasti. EIP ei tee suorio sijoituksio pk-

Kosko nömö toimivet lähellä osiakkoi-

vastaava luku oli Ranskassa 9 0 0 mil-

yrityksiin, ναοη hyöcyntäö menestyvien

toon, ne pystyvät orvioimoon investointi-

ioonoo,

päöomosijoitusyhtiöiden erityisasiontun-

honkkeet vöhöisin kustonnuksin ja loske-

temusto je morkkine-

moon sopivot riskipreemiet. Töstö syystä

Saksassa

700

miljoonaa.

tunfemusta.

Näiden

EIP menettelee nöissö rohoitustoimissa

yhtiöiden tarkoitukse-

samoin kuin myöntöessäön globoolilaino-

pk-

jo ( ): se ontoe völittöjöloitosten käyttöön

yrityksiä käynnistysvoi-

ne on rahoittaa

vareja, jotko ne ohjaovat edelleen pk-yri-

heessa ja saada myö-

tyksille omollo vostuulloon. Pankki jokao

hemmin tuotteo ose-

näihin rohoitustoimiin liittyvät riskit osien-

kepääomasiioitu sten-

omoisten yhteistyökumpponienso konsso.

se myynnistö.

Kolmen seuroovan vuoden oikono EIP
tekee pääemasijoitusvorouksio 8 0 0 mil-

EIP on antanut Euroo-

joonaa ecuo, minkö pitäisi riittää monin-

pan

kertoisen

ton

investointirahos(EIR)

tehtäväksi

ni den pääomasijoilus-

summon

myöntämiseen

ris-

kipööomono sen kumppaneina toimivien
laitosten kanssa.

yhtiöiden volinnan, joihin se sijoittaa. EIR:n
Alankomaissa 6 0 0 miljoonoe jo lloliasso

omistojino ovot EIP 40 prosentillo, Euroo-

voin 5 0 0 miljoenoo. Koko Euroopassa

pan komissio je noin 80 yksityistä je jul-

pääomosijoitusyhtiöt tekivät uusio sijoituk-

kiste ponkkio kummotkin 30 prosentillo.

sia vuonna 1996 yhteensä 6,8 miljardin

EIR:n omesso käytössä on 75 miljoonaa

ecun arvesta, mikä on täysin verrattavis-

ecuo, joilla tehdään sijoituksia pääomosi-

sa Yhdysvolloisso somono vuonna sijoi-

joitusyhtiöihin EIP:n 125 miljoenan ecun

tettuun summoon. Yhdysvolloissa kuiten-

lisäksi. Pankki uskoo, että toiset rahoitus-

kin 4 0 % pääemesijoituksisto käytettiin

Icitokset tukevot omilla rahoitusvaroillaon

yritysten perustomisen ja käynnistysvai-

sen pyrkimyksiö Euroopan pääemasijei-

heen rahoitukseen. Euroopassa näiden

tusmorkkinoiden vilkostuttamiseksi, jolloin

osuus eli vain noin 12 % voltoosan lepus-

pk-yritysten

lo mennessä kypsempiin yrityksiin.

vahvistaa moninkertoisesti EIP:n jo EIR:n

emaa

pääomaa

voidaan

2 0 0 miljoonaa ecua suuremmalla sumOn luonnollisesti ennen koikkee Euroopan unionin jäsenvaltieiden tehtävä huol:lf
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malla. Tällainen pöoematarjonnan lisöys
je tuntuu morkkinoilla.

(') Euroopan komissio, Euroopan padamentti ja
Euroopan unionin neuvosto ovot hyväksyneet
riskipääomien käytön myös Euroopan talouden
innovatiivisuuden ja kilpailukyvyn edistämiseen.
Perustetaan pääomosijoitusrahosto {"Start-up"],
joka on myös EIR:n hallinnoima. Rahaston
varoja olisi torkoitus käyttöä pääasiassa
huipputekniikan alojen yritysten perustomisen
ja käynnistysvaiheen rahoitukseen. Tössököön
yhteydessä ei tehtäisi suorio sijoituksia yksittöisiin yrityksiin νααη erikoistuneisiin päöomosijoitusyhtiöihin, jotko sijoittavat yrityksiin omallo
vastuullaan.
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on

EIP:lle uutta. Yksityiskohtia on vielä hiottovo, mikä on tietenkin tehtävä yhdessä
sen

kumppaneina

toimivien

laitosten

konsso. Myös riskien je tueten jakomisesto en sovitteva jokoisen loiteksen konsso
erikseen.
Tähän

mennessä

pankki

on

ontonut

rahoitusta voltiolliselle riskivokuutuslaitekselle SOFARIS

(Société française

de

garantie des financements des PME),
joka myöntää rojoitetusti tokouksio ronskaloisten pääomosijoitusyhtiöiden sijoittomolle

päöomolle.

mukono

Lisäksi se on ollut

rohoittamassa

IMIn

(Istituto

Mobiliere Italiano) jo ABN Amro Benkin
yhteisen

pöäomoyhtiön

Muiden

laitosten

perustamista.

pankille

toisistoon poikkeoviin torpeisiin yhdessä

käydään

eröönloisto koeoikao. Se kerää kekemuk-

kumppenuusloitostenso kanssa. Pöömöä-

porhoilloon neuvottelujo kymmenkunnos-

sio jo sovittoo riskiroheituksen torjontoo

räno en kehittää loojo volikoimo houkut-

ta muusto rahoituspoketisto.

eri jäsenvaltioiden pk-yritysten erityisiin ja

televia rahoitusmellejo.

konsso

Seuraevet

kuukoudet

ovot

Perinteisissä globaalilainatoimissaon EIP myöntää pankin rahoitusta

PK-yritysten rahoitus (1993-1997)

välittäville loitoksille keskipitkiä ja pitkäoikaisio puiteluottoja. Näistä
kyseiset loitokset jokavat (etuoikeutetuilla vakuuksilla) lainoja edelleen

milj.

pk-yritysten investointeihin, joiden orvo on olle 25 miljoonaa ecuo.

3000-

Ikm
-18 000

Rohoituslaitokset antovat nämä lainat omallo vastuullaan ja riskillöän,
ja saavat sen vuoksi päättää itsenäisesti myös loinon ehdoisto.

2000

12 000

1000

6 000

Kokemus on esoittonut, että pankkien välinen kilpoilu vormistaa EIP:n
edullisten rohoitusehtojen völittymisen rahoituslaitosten kautta pkyrityksille. Euroopan unionissa EIP myöntää pk-yrityksille torkoitettujo
glebaalilainoja nykyisin noin sodalle rohoituslaitokselle. 1 980-luvun
alussa glebaalilainoja myönnettiin vuosittain keskimäärin voin noin
500 miljoonaa ecuo arviolta 1 000 eri pk-yritykselle, mutto vuonna

93

94

95

96

97

1997 niiden kokonaissummc oli jo 2,5 miljardia ecuo ja kohteina oll
noin 1 3 000 yritystö. Viimeksi pk-yritysten globaalilainat olivat nein

lukumäärä

12 % pankin lainanannosta Euroopan unionissa.

rahoitukset

Vuosien Ì 993 ja 1997 välisenä aikana yli 47 000 pk-yritystä, joista 85 % kaalfaan alle 50 henkeä työllistäviä, saivat hankkeisiinsa lähes
11 miljardia ecua.
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EIP ja yhteistoimintahankkeet
WÊ Euroopan unionin talous- ja rahaliiten
Emun sekä yhteisvoluuton lopullisen toteutumisen onnistuminen ensi vuosikymmenellä riippuu investoinneisto, jotko vohvistovot EU:n jäsenvoltieiden yhdentymistä.
Sisämerkkinat torvitsevot jotkokseen tehekkaan infrastruktuurin, joka en ehdoton perusta eurooppalaisen kasvun ja kilpailukyvyn sekö työllisyyden vormistamiselle.
Tömöntopaisten investointien painopiste on
erityisesti fyysisten siteiden lujittomisesso
EU:n reuna-alueisiin jo lähiolueen maihin,
joista monet ovat nykyisin myös pyrkimössö EU:n jäseniksi. Tässä presessisso
etusijalla ovat Euroopan laajuisten liikenne-,
energia- jo televiestintäverkestejen kehittämisen ja nykyaikaistamisen jotkominen
sekö muut tärkeimmät suuret eureeppoloiset infrastruktuurit ja ympöristöhenkkeet.
Maastrichtin sepimuksesso mööriteltyjen
Emu-kelpoisuuskriteerien soovuttominen en
vootinut julkisten menojen tiukempeo hillitsemistö ja budjettikurin tehostomiste. Se
puolestoon edellyttöö tehekkuuden lisäämistä toleudelliseen jo sosiooliseen infroslruktuuriin kohdistuvassa voroinkäytössö.
Jette rotkoisevan tarpeelliset investoinnit
voidoon söilyttäö Euroopan hyvinveinnille
olennaisino pidettävissö hankkeissa, unionin jäsenvaltioiden on hoettava vaihtoehtoisio rohoitusjörjestelmiä budjettiolijöämän supistomiseksi ja julkisten investointien rahoittomiseksi. Vaihteehteisie rotkoisujo ovot muun muassa yksityistöminen jo
investointikustannusten jokominen yksityissektorin kanssa etenkin yksityisen je julkisen sekterin
yhteistoimintohonkkeiden
koutto eli yhteisvaikuttomisella.
YHTEISVAIKUHAMINEN
EUROOPPALAISIHAIN
EU-tosello kehkeytymössö elevena yhteisöpolitiikkono on rohkoisto yksityisiä lohojo
mukoon voltiollisten rinnalle kehittämään,
rahoittamaan ja hollinnoimaon infrostruktuurisuunnitelmia. Julkisen jo yksityisen sektorin yhteistoimintahonkkeiden kehittämistä
ei niinköän pideto välttömättömyytenö
voin korvoomoon julkisen rahoituksen puu4 t-M^-i'
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tetto. Yksityissektorin vaikutusten odetetoon eleven myönteiiiö myös johtomisessa, kustonnustieloisuudesso jo polvelun
laodusso, tiettyjen kulujen jakomisesso,
kysynnön jo tarjennon riskeissä sekö julkisen je yksityisen osiortuntemuksen yhteenliittymisen tuottomossa hyödyssö.
Valtioiden jo hallitusten
pöömiesten
Eurooppo-neuvosto ο ι toistuvosti painottonut tolouspelitiikkao koskevissa suosituksisso yhteisvoikuttamisen merkitystä jörjestelmönä, Jolle elintärkeiden hankkeiden
loteuttomisto voidoon vauhdittoo. Neuvostot ovot voatineef työkuntien perusta-

keeseen. Niitä ovat erityisesti ovustukset
unionin rokennerohostoisto - Euroopan
oluekehitysrahostosto jo koheesiorohastosta - ja EU-kemissien TEN-budjettimöärärohot sekä Euroopan investointirahasto
(EIR). Pankki horjoittoo kiinteöä yhteistyötä
komission PHARE-avustusohjelmon kanssa
Keski- ja Itö-Eurooposso, missä se volmistelee maiden tiiviimpöä yhdentymistä jo niiden pääsyä unienin jäseniksi. Kööpenhaminan Eurooppo-neuvostosso
vuonna
1993 tehtyjen päätösten mukaisesti
PHARE-rahoitus keskitetään yhä enemmän
infrastruktuurihankkeiden yhteisrahoitukseen.

Vasco da Gaman nin:ea kaittava silta Lissabonissa
miste mahdellisimman vorhoin jo hankkeen pohjoselvitysvoiheessa erityisesti
konnustomaan yksityisten ja julkisten tohojen yhteistyötä ja mu<aantuloa.
Korkean toson TEN-työryhmä myös kerosteo suesituksissoon torkoituksenmukaisen
yhteisvoikuttomismal in kehittämistä liikenneinvestointien rohoittaiTiiseen. EIP on mukono tässä EU-komissoori Neil Kinneekin
johtomossa työryhmijssä. EIP on emokohtoisesti valmis tukemaan aktiivisesti julkisen
ja yksityisen sektorin yhteistoimintohonkkeito käytettävissä olevslo rohaveroistoon jo
tarpeen tullen lisäämällä konssorahoitusto
muiden rohonlöhteiden rinnalle ja muilla
sopivi IIa rohoitusinstiumenteillo,
Koska EIP on EU:n toimielin, se voi myös
toimia yhdessä järjestelyissö muiden EUrohoituslähteiden houkuttelemiseksi honk-

Tämän tyyppinen EU-reheitus voi tuottao
varsin merkittävää lisöarvoo yhteistoimintohonkkeille sekä pääomakustonnuksio pienentämällä että synnyttömöllö huomattavia
toloudellisio synergioetuja. EU:n mukoontule rahoitukseen julkisen jo yksityisen rahan
rinnalle porontoo yhteistoimintohonkkeiden
uskottavuutto jo luottokelpoisuutte sekö
lisää hankkeeseen sijoitettujen julkisten
verejen vipuvoikutusto.
INFRASTRUKTUURI EIP:N
TOIMINTA-ALUEENA
Euroopan unionin projektirahoittajanc
EIP:llä on tokonoon 40-vuetinen historia
infrastruktuurin, etenkin liikennehonkkeiden kehittämisen tukemisesto EU:n jäsenmaissa ja myös yhä enemmän kolmonsisso maissa. ElP-loinet vuonna
1997
Euroopan infrastruktuurin moderniseinti-
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suunnitelmiin, erityisesti TEN-henkkeisiin,
nousivat 9,5 miljardiin ecuun. Viiden viime
vuoden oikono ell vuosino 1 9 9 3 - 1 9 9 7
EIP en hyväksynyt 46 miljordie ecuo
Euroepen leejuisten verkostojen perustamiseen jo loojentamiseen unienin löhiolueille, löhinnö Keski- je Itä-Euroepan
maihin. Rahoituksen summo unionin sisällä
oli 38 miljerdie ecua. Tuettujen suurten
infrastruktuurihankkeiden uudet investoinnit
olivet yhteisesti yli 130 miljerdie ecuo tallo
ajonioksolle.
EIP ei tee eroe julkisten eikö yksityisten
investointien, ensi- tei loejennusinvestointien toikko uus- toi kervausinvestointien
vallilo. Siilo ei myöskään ole erityisiä mootoi toimialokohtoisio tevoitteite. Euroopan
unienin toimielimenö penkin tehtövönö on
myöntää pitköoikoisto rohoitusto elinkelpeisille honkkeille, jotko töyttävöt unionin
teleuspoliittiset tavoitteet.
Yksityissektorin merkityksen lisääntyminen
nökyy myös EIP:n emon loinononnon kehityksessö yksityissektorin siirtyessö alueille,
joilto julkinen sekteri on vetöytymässö
Maastrichtin kriteerien vaikutuksesta. Omo
vohvistovo vaikutuksensa on myös yleisellä
globeolillo suuntouksella yksityistämiseen
jo kilpoilun vepauttemiseen. Somollo kun
EIP jotkoo edelleen puhteesti julkisten
infrostruktuurihenkkeiden tukemiste, se en
myös ollut rahoittomosson kosvovossa
määrin yksityisiä hankkeita. Niissä on
mukono öskettöin yksityistetty teletoiminto
sekö energiosektorillo je ympäristöolollo
muun muosso kiinteän jätteen jo jätevesien
käsittely sekö vesihuollon hankkeet.
Vuoden 1997 lopussa pankin EU:n alueen
hankkeiden loinokonneste jope 62 presenttie sijoittui yksityissektorille. Vostuun
volteosesta hankkeita olisi kymmenen
vuelta oiemmin kontonut valtio. Senlootuisto tukee on suunnottu myös yhteisteimintehenkkeisiin.
EU:n esimerkkejö yhteistoimintohonkkeisto,
joissa EIP on mukono, ovot: uusi Eiben
tunneli Hompurisso Soksosso, Spoton
lentooseme, Patres-Ateena-Thessoloniklmoottoriten
Elefsis-Stavos-osuus
Kreikosso, Milone-Molpenson lentoaseme je
öljyköyttöinen koesutusvoimeloitos Italiassa, M6-meetteritien jatke ja multo
DBFO-tiehonkkeito (Design-Build-Finonce-

Pireuksen satama
Operate), Menchesterin Metrolink-henke,
Konoolin tunnelin routetiehonkkeen ensimmäinen voihe, Heethrew'n pikorelo, toinen
Severn-silto jo Skye Bridge Britanniassa.
Somonloisio honkkeito ovot Pertugalissa
Vosco de Gemen nimeä kontovo silto
Lissobonisso jo Tapodo IPP - voimoloitos
(Independent Power Project), Irlonnisso
Dublinin kehätie, Tonskossa Ison-Beltin
tunneli- je siltohonke sekä Juutinrauman
silta Tonskon je Ruotsin vallile.
YHTEISVAIKUTTAMISEN HYÖDYT
Julkisen je yksityisen sektorin yhteistoimintahonkkeiden kehittäminen unionisse en
vielä melke hidosto je tuoretto. Lisäksi
topoukset pyrkivöt poikkeomoon toisistoon
eri moisso. Poljon on riippunut kulttuurikontekstiste, olevisto rohoitusrokenteisto ja
kokemuksesle sekä yhteisteimintohonkkeen
erikoisolosuhteisto. Tölloiset hankkeet ovot
tovellisesti monimutkoisie rekenteite, jotko
edellyttävät huolelliste suunnitteluo je
minkö lohonso tuleksekkaan yhteisteiminnen tevein, mukono olevien osopuelten
töydellislö sitoutumiste.
EIP:n kokemuksen mukaan yhteisvoikuttomismollilla hollitukset ja julkisyhteisöt velvet
paremmin tosoto honkkeen omistusto, orgonisoetieto, riskiö jo sööntelyö. Yhteistoimintohanke ei völttämöttä torkoito hankkeen emistuksen siirtymistä osittoin toi
kokenaisuudessoon yksityisille tohoille.
Yhtä ervekosto voi myös olle kustonnusriskin je tuloriskin tai melempien jokominen
toikko muiden projektiriskien joko.
Yhteisvoikuttamisen menestyminen edellyttäö, että sekä julkinen etto yksityinen esepueli on volmis jekomaon kohluullisen

osuuden riskeistä, että
mööröykset ovot selkeät
ja reilut jo että koke
leimintepoliittinen
ympäristö
on
kenteve.
Kilpailuttomiseen liittyviä
yksityiskohtia on perennettave jo yhteistolmintahonkkeiden kehittämiskustonnuksie korsittovo.
Eikä
ole
olemosso
ainoestoon yhtä yksinkertoiste rotkeisuo. Jo
eikeon tosepeinotoson
löytäminen riskin jo korvouksen välillä järjestelyissö, joisse en osollistujio monilte eri tehoilte, seettee olle veikeeo ja oikoe vievöö. Joissoin tepouksissa
hanke olisi sottanut volmistuo poljon
nopeommosso tehdisso yksin julkisella toiminnolle.
Yksityisen rohon mukeontulo voi teteutuo
oinoestaen, Jos se laskee soovonso sijoitetulle pööemelle riittävän tueten. Tällainen
rahoitus ei ole "holpoo rohoitusto", kosko
julkisen sektorin konnelto yksityisen pääoman mukeen soomisen päöosiollinen
arvo on kokoneiskustonnuksiste ennokolto
keituvo sööstö sekö tähän liittyvät riskinsiirto je perontunut riskinhallinto.
Merkille pontovoo on, etto leejojen perusrokenneinvestointien raheitus tulee söilymoän veltion toimiolaon luonnestoen
kuuluvene niiden loejekantoiset voikutukset je merkittävyys huomieen otteen. Mihin
tehonso voihtoehteon sitten päödytäänkin,
hollituksillo en perustovo merkitys myös
tulevoisuudesso suurten liikenneinvestointien toteutuksesso. Liikennesuunnitelmot
eivät useimmiten ole toloudellisesti konnottovio ja yksityinen pääemopenes vootii
oine tähän mukouttomisto. Muilla koupallisemmillo oloillo, kuten tele- ja energiosektoreilla, valtien puuttuminen jöö sen sijoon
yhä enemmän pelkästäön söontelyrooliin
morkkinoiden vopeuttemisen je yksityistömisen rojelttamana.
EIP:NTUKI
EIP:n loinot päoomemorkkinoillo on luokiteltu AAA-orveiseksi, minkä ensieste sen
entoloinojen korkekustennukset ovot likimoin jäsenvaltieiden vostoovalla tasolla.
Pankki pystyy myöntämään loina-oikoja ja
ElP
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lyhennysvopoito vuesie, jotko porontovat
julkisen sektorin kannalta hankkeen konnattovuutto jo lisäävät yksityisen sektorin
konnolto sen taloudellista vohvuutto.
ElP en myös valmis tulemoon vostoon helpottomollo suurten infrastruktuurihankkeiden jo yhteistoimintohankkeiden rahoituksen soontio. Pankki perusti EU:n
TEN-politiikkoo tukevon erityisen loinoohjelmon suuria infrastruktuuritöitä varten,
jeta joulukuussa 1994 kokeontunut Essenin
Eurooppo-neuvosto tervehti tyytyvöisesti.
EIP:n TEN-loinoohjelmo perustettiin samanaikaisesti kuin neuvosto hyväksyi luettelen
tärkeimmistä jo kiireisimmistä liikenne- ja
energia-alan TEN-honkkeisto.
EIP:n
loinoehjelmello
pyritään
ylläpitämään tämän αίαη hankkeiden rahoitusvouhtio ja erityisesti töyttömäön yhteistoimintahonkkeiden vaatimukset. Useimmat
yhteistoimintohankkeiksi kelpaavat hankkeet edellyttävät pitköikäisen pööoman
muedostomisto. Jo siksi EIP horkilsee ehjelmonso puitteissa jo ennestöön pitkien
loino-oikojenso jotkomista jepa yli 25 vuoteen je pööomon moksuun myönnettävien
lyhennysvopeiden vuosien pidentömistö,
jotta velan tokeisinmoksu voidoon hoitoo
tulereheitukselle.
Ohjelman köyttöolea vahvistettiin jo se laajennettiin osaksi EIP:n omoo Amsterdamin
toiminteohjelmoo (ASAP). ASAP-ohjelmo
oll penkin vostous jäsenvaltieiden kosvuo
ja työllisyyttä koskevoen päätöslouselmoan, joko määriteltiin kesäkuussa 1997
Amsterdamin Eurooppa-neuvoston kokouksesso. ASAP-ohjelmollo tähdötöön tuen
lisöömiseen sellaisille investeinneille, jotko
rohkaisevot pysyvien työpaikkejen luomisto
mukoon lukien suuret työllistävöt infrostruktuurihonkkeel ja TEN-hankkeet. EIP:n tukee
seovien yhteisteimintehonkkeiden kirjoo
myös laajennettiin ASAP-ohjelmollo ottomollo niihin mukaan terveydenhuollon je
koulutuksen alojen hankkeet.
EIP pitää roolioon pregmoottiseno. Se on
töydentövä rohoituslöhde jo neuvoa-ontavo opu, joko outtao toteuttomoon hankkeita jo etenkin toimimoon veloopuno sopivio
rahoitusratkaisuja järjestömöllä. Tarkeituksena on kaiken koikkioon rohoituskustannusten jo -riskien minimointi ja hankkeen
menestymismahdoltisuuksien moksimointi.
Nöin EIP:lle myös ovoutuu mahdollisuus
I I E D 0 τ E
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tulio mukaan hankkeeseen mahdollisimman vorhaisessa vaiheessa rahoitusta jo
sopimuksio
koostetteessa, ulottoa
ja
edistää vorojen käyttöä kannattovuustutkimuksiin ja rohkaista muiden rohoituslähteiden mukaantuloa.
Yhteistoimintohankkeiden rohoitusratkaisut
ovot myös muetoutumessa entistä korkeotosoisemmiksi. Ja EIP on valmis esallistumoon jörjestelyihin, joihin sisältyy pääemomorkkinoinstrumenttien käyttö. Kun EIP:n
mukaontulo lisöö olennaisesti uskottavuutto, tällaisten hankkeiden yhteisrahoitusmoh-

senttie, komission je ponkkien kummankin
30 prosenttia. EIR:n vaikutus luoton pääomokustonnusten supistomiseen voi olla
merkittävä. EIP on raheittanut lukuisio
yhteisteimintahankkeito, jotko ovot myös
seeneet EIR:n tukee. Niitä ovot muun muosso Rion-Antirionin silta Kreikassa, Molpenson lentoasemo Italiassa, Tapodan voimoloitos Portugalissa jo Kanaalin tunnelin
jo Lontoon välinen suurnopeusjunorota
sekö Stagecoochin routotien liikkuvan
kelusten henke jo jotkut DBFO-tiehankkeet
Britonniosso.
YHTEISVAIKUTTAMINEN EU:N
ULKOPUOLELLA

Malpensan lentoasemo
dollisuudet liikepankkien jo päöomomorkkinorohoituksen kesken voivat lisöäntyö.
Esimerkkejö EIP:n ja joukkovelkokiriomarkkineiden yhdistetystö rohoitukseslo yhteistoiminlohonkkeissa on sootu Britonnioslo
DBFO-tiehonkkeisto je Stagecoochin henkkeisto ostoo jo liisoto rauloteiden henkilöliikenteen liikkuvoo kolusloa.
EUROOPAN INVESTOINTIRAHASTON
TUKI
Toinen eurooppoloisen
infrastruktuurin
rohoitusto tukevo laites en Euroopon investoinlirohesto, joko käynnisti toimintonso
kesäkuusso 1994. EIR:n peruspööemo en
2 miljerdio ecuo. Rahaston tehtövönö on
myöntää tokuito - senior debt je etuoikeudettomot luotot eli subordinated debt tokoukset - sekö tiet;/issä tapauksissa jörjestöö päöomorohoitusla suuriin infrostruktuurihankkeisiin, etenkin TEN-hankkeisiin.
Sen valtuudet ulottuvot samenkoltoisen
tuen jörjestömiseen pienille ja keskisuurille

yrityksille.
EIR on jo itsessöän yhteistoimintahonke
sikäli, että se on EIP η, EU:n komission je
yksityisten ja julkisten pankkien yhteisyritys.
EIP:n päöomaosuus rohostosto on 4 0 pro-

Keski- jo Itä-Euroopan maiden lisäksi EIP:n
orvioidoon osallistuvon lisäöntyvössä määrin yhteistoimintahonkkeisiin EU:n ulkopuo
Ielle. Nykyisin EIP:llä en unionin ulkosuhdepolitiikon puitteissa toimintaa yli 120
unioniin kuulumottomosso moosso. Yhteisvaikutteisesti tehtävien investointien tukeminen tulee olemeen erityisen merkityksellistö Välimeren alueella, missä EIP teimii
aktiivisesti Euro-Välimeren alueen kumppanuusohjelmon puitteissa. Ohjelma poinottee erityisesti yksityissektorin kehittämistä poikon päällö. Välimereltö öskettöin
sootu esimerkki yhteisveikuttomisesto on
EIP:n ontemo tuki Alexandrian lähelle
rakennettevolle suurelle öljynjolostomelle,
jenke toteuttoiona on Middle East Oil
Refineries.
Aosiosse jo Lotinoloisesso Amerikosso EIPrahoitus suunnataon sellaisten yhteisyritysten hankkeisiin, joiden osokkoot ovot sekä
EU-moosto etto kohdemoosto mukoon
lukien yhteistoimintorotkaisut. Tällaisia
yhteisteimintehonkkeita ovot Argentiinosso Aguos Argenlinosin toteuttomot jätevesien keräys- jo käsittelylaitokset PohjeisBuenos Airesin jätevesien käsittelyyn sekä
Indonesiosso Gorudo Dipto Semeston
Länsi-Jakortossa loteuttema vedensiirto jo
-jokeluhanke, jollo poronnetoan jo laojennetoon vesihuoltoa.
Afrikan, Karibian jo Tyynenmeren valtioisse EIP:n toiminta perustuu neljännele
Lomén sepimukselle. EU-linjot näille VCJItioille vestoisuudesso onnettovosto tuesta
keskittyvöt mitä todennököisimmin yksityissektorin kehittämiseen. Se merkitsee varmasti myös EIP:n lisööntynyttö osallistumista yhleistoimintohankkeisiin. I
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EIP osano Euroopan yhteisön
toimielinrakennetto
I

EIP perustettiin vuonna 1958 Reemen

Jen sootovuus, joilla voitiin rohoittoo mitta-

pon tolousyhteisö, pankin perussööntö on

sopimuksella Euroopan yhteisön rohoitus-

vat aineelliset infrastruktuurit mukono ole-

pöytäkirjan muodossa erottomoton ose

laitokseksi. Sen toimintojörjestelmö

on

vien meiden tolouksien kytkemiseksi toisiin-

Reemen sepimusto. Sopimuksen perusteel-

mäöritelty Euroopan yhteisön perustomis-

sa. Suuret rehomäörät olivot myös terpeen

la EIP en eikeushenkilö sekö rahoitukselli-

sopimuksesso, muissa yhteisöjen perusso-

investointien roheittomiseksi multo heikom-

sesti jo hollinnollisesti itsenöinen. Somalia

pimuksisso

perus-

min kehittyneillö alueilla sekö teollisuudes-

se tunnustoo pankin ainutlaotuisen ose-

Euroopon

sa edistämään niiden yhdentymistä ovoi-

mon, siilo pankki on oinoo yhteisön elin,

yhteisön tevoitteito suuntoomollo mooil-

meen jo kilpoilukykyiseen

talousoluee-

joko toimii markkinoilla yhteisvoikutteisesti

mon pööomomorkkinoilto honkkimaanso

seen, Vuenne 1955 pidetyssö Messinan

liikepankkien jo muiden rahoituslaitosten

pitkäaikaista rohoitusto investeintihankkei-

kokouksesse, Josse tehtiin periootepäötös

konsso. EIP:tä sitovot ainoestoon sen omet

siin Euroopon unionin alueelle. Jo 1960-

Euroopan

luomisesto,

pöötöksentekoelimensö. Tällä menettelyllö

luvun olkupuolelto lähtien se on myöntä-

nömö ojotukset johtivot molliin julkisesto

vormistetoon, että pankin ante- je ottoloi-

nyt rohoitusto myös kelmensiin moihin,

eureoppoloisesto elimestö, joka helpottoi-

nousteimet voidoon tehdö pankin riippu-

joissa se tukee yhteisön kehitysyhteistyöpo-

si pööomien honkkimisto ja siirtömistö

mottomaon osiontuntemukseen perustuvan

litiikon toteuttomisto. Yhteisön oikeudelliset

yhteisön sisällä rikkaommilta olueilto köy-

horkinnon mukaan.

puitteet eivöt missöön tapauksessa rojoito

hemmille ja tolsi yhteisöön ulkopueliste

EIP:n toimintaa, νααη ne entovot pankille

päöomeo. EIP oll niin muedein "syntynyt".

mohdollisuuden sopeuttoo EU-pelitiiken

Se elisi projektirohoitusto heitovo pankki,

söönnössä.

ja

pankin

EIP

omesse

polvelee

uudet päätavoitteet omoon toimintoenso.
EIP on loojentonut jo monipuolistonut toimintaansa oina torvittoesso, jotto se volsi
toteuttoo tehtövöänsö yhteisön rahoituslaitoksena jatkuvasti muuttuvosso toloudellisessa ja poliittisessa toimintaympäristössä.

pankki

40-vuetisjuhlavuottaan.

perustamispöötös

oll

erottomoton

hin torvittovisto varoista omien päöomomarkkinoloinojenso tuotollo jo toimimoon
voittoo tovoittelemotto kiinteässä yhteistyössä pankkisektorin konsso. Oll oivon
selvöö, etto sen luotononnosso tärkeimpiä
olueito olisivat aluekehitys, teollisuuden
Euroopan yhteisen edun mukoiset tolou-

Tuntuu sepivelto kerroto EIP:n perustomiviettää

jollo on kyky honkkio suuri ose ontoloinoi-

nykyaikaistaminen ja uudistominen sekö

EIP:N OLEMASSAOLON PERUSTEET

sen syitä tönö vuonna, jolloin

tolousyhteisön

EIP:n
ose

pöötöstö luoda Euroopan tolousyhteisö.
Euroopan hüll- ja terösyhteisön toimioloa
keskevo yhteistyö haluttiin loojentao monipuolisiksi yhteismarkkinoiksi. Loejentumisen perusedellytyksenö oli sellaisten voreRooman sopimuksen allekirjoittaminen 1958

delliset tavoitteet, eritoten yleiseurooppoloinen liikenne- ja televiestintöinfrostruktuuri. Ne ovot yhö edelleen EIP:n luotonannon

toveitteiden

joukosse

etusijalla.

Vuosien oikona tavoitteita on tullut lisää
vostoamoon muuttuvien toloudellisten elo-

EIP:n rohoitusrokenne on myös suunniteitu
itsenöisyys-ojotuksen

mukaisesti.

Pankin

pääemen merkitsevät sen omistojot eli
Euroopon unienin jösenveltiot. EIP:n voltuusto, joke edustee jäsenvoltioito, on
pankin ylin toimeenponevo elin. Se voi
korottoo merkittyä päöomeo je möörötö
pöäemon maksettovan prosenttiosuuden.
Pankin hallinnon rakenne on lisäksi sovitettu siten, etto se antaa mohdollisuuden toiminnen itsenäisyyteen perustomissopimuksen je EIP:n perussäännön möörittömän
yleisvaltuutuksen ehtojen mukaisesti. Siten
se täyttää toiminteedellytykset, jotko ovat
ehtena

sekö ponkkina

että

Euroopan

yhteisön elimenö teimivolle instituutielle.

suhteiden synnyttömäön investointitorpeeseen. Selloisio ovot energiahuollon vormuus,

ympäristönsuojelu,

VASTAVAIKUTTAMINEN

teollisuuden

innovootiot je viime oikoino kasvu jo

Päivittöisessö toiminnassoon pankki pyrkii

työllisyys.

alituisesti

Euroopon

yhdentymisen

löytömöön

tosopoinotoson

tukeminen oll jo en yhä edelleen pen-

itsenäisyyden je vestovoikuttemisen välillä.

kin olemosseolon perimmöinen torkoi-

Tästä syystä ei riitö, että sen teiminta on

tus.

yhdenmukoisto yhteisöpolitiikon konsso,
voon sen on myös tuettovo tötö politilkkao
myönteisellö tovallo. EIP jörjestöö toimin-

RIIPPUMATONTA

tonso kiinteösti yhteen yhteisön tolouspoli-

PÄÄTÖKSENTEKOA TOTEUTTAVA

tiikon konsso jo ylläpitöö loojemminkin

ITSENÄINEN ELIN

läheisiä suhteita toisiin toimielimiin. Kun
penkin volluuste suunnittelee EIP:n pelitii-

Kuten EIP:n peruslomispöätös oli erot-

kan yleislinjeje, se ettee huemieon toimin-

tomoton ese päötöstö luoda Euroo-

tolinjejen

uudet tavoitteet,
EIP

jotko

T I E D O T E
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yhteisön toimielimet, jo erityisesti Euroo-

Torkoilukseno eli sovittaa innovatiivisten

soori Martin Bongemonnin johtamo tele-

pan unionin neuveste je Euroopan parlo-

yritysten rohoitusvaatimukset näillä sekto-

viestintöö käsitellyt työryhmä.

mentti ovot lootineet Euroopan komission

reilla. Elokuusso 1997 EIP mööritteli emon

ehdotusten pehjalta.

Amsterdamin toimintaohjelmoksi (ASAP)

Valtioiden

ristityn työllisyyspeketin. Ohjelmalla edis-

Eurooppa-neuvosto

jo

hallitusten

pöömiesten

mukaisesti

tetään Amsterdamin Eurooppa-neuvoston

EU:n jäsenvaltioiden pöömiehet ja hallitus-

pankki on omaksunut aktiivisen konnon

kasvua ja työllisyyttä keskevan päätöslau-

ten päömiehet käöntyvät yhö useammin

paitsi

selman ( ) loteuttemisto

Vostavcikuttamisperioatteen
uusien

EU-politiikon

tavoitteiden

EIP:n

toteuttomiseen, yhä enemmän myös tavoit-

puoleen

tavoitteiden

yhteisöpolitiikon

uusien

töytäntöönpanosso.

Viiden

teisiin liittyvien kösitteiden loetimiseen je

YHTEISTYÖ MUIDEN YHTEISÖN

viime vuoden oikono penkkia on pyydetty

toveitteiden valmisteluun. Tämä en moh-

TOIMIELINTEN KANSSA

tukemaan useiden huippukokousten joh

dollisto pankin pohjustovillo töillö, joilla

topäätelmien töytäntöönpanoo. Nöin esi

valmistellaan mooperöä valtioiden jo halli-

Somalia kun EIP:llä on perustamissopimuk-

merkiksi Edinburghin neuvoston kokouk-

tusten

Eurooppa-neuvoston

sen suoma itsenäisyy;, se toimii yhteisesti

sesse joulukuussa 1992 EIP:tä pyydettiir

ontamille virikkeille unionin kehittämiseksi.

yhteisön leisten toimielinten kanssa toimin-

tukemoon unionin talouselömön elvyttö

Se toimii töllö tavalla esimerkiksi osollistu-

nan vaikutusten maksimoimiseksi pyrkimyk-

misto vouhdittamalla Euroopan laajuisten

mollo uusia toimintalinjoja valmisteleviin

sissö toteuttoo yhteisiö

liikenne-, televiestintä- jo energiaverkkojen

kerkeen lasen työryhmiin. Niitö

olivet

tevoitteito. EIP perusti vuonno 1968 edus-

rohoittomisto

muun

jotko

tusten Brysseliin, mille holuttiin helpottoe

edistäviä investointeja. Toinen esimerkki

1990-luvun puelivölin poikkeillo mööritte-

yhteistyötä siellä sijaitsevien teimielinten

TEN-verkkojen elelte eli pankin osallistu-

livät ensisijaisesti toteutettovot Euroopon

konsso.

minen vuoden 1994 oikona valtioiden ja

laajuiset liikenne- jo energiaverkot (TEN)

hallitusten päämiesten henkilökohtoisista

sekö televiestinnän TEN-verkot. Tuere esi-

Euroopan unionin neuvosto

edustojisto

pöömiesten

muesse

EU:n

työryhmät,

eurooppoloisio

sekö

ympärislönsuojelua

koostuvoan

työryhmöän.

merkki EIP:n uutto luovosto teiminnasta,

Euroopan

on

Ryhmön tehtövönö eli ovustoo neljöntoista

joko

yhteisön loinsäätöje, voi pyytöö EIP:tä

kiireisimmön ja tärkeimmän liikennehonk-

pyrkii

oktiivisesli

edistämään

unienin

neuvosto,

joko

Eurooppa-neuvoston unionin kehittämisek-

osellislumoon

uusien

keen jo kymmenen ensisijaisesti toteutetto-

si ontomie virikkeitö, on vuoden 1997 kes-

alueiden töytöntöönponoon. Pankki seu-

von energiosuunnitelmon volinnosso, jotka

yhteiiöpolitiikon

kivolheillo mäöritelty EU:n kasvu- ja työlli-

roo löheltö neuvoston pöötöksentekoo.

Essenin

syyspolitiikkoo tukeva lainotoiminta. Tömö

Brysselin edustustonsa ovustuksella se yllä-

lopullisesti joulukuussa 1994. Viime vuo-

toiminto en löhtöisin kehitysprosessisto,

pitöö yhteyksiä niihin, jotko ovot mukono

delto esimerkkinä on EIP:n pyrkimys toimia

joko käynnistyi joulukuussa 1992 Edin-

Eurooppa-neuvosto

hyväksyi

suunnittelemosso yhte'isöpolitiikon tulevoo

aktiivisesti loodittoesso ylimäöräistä jäse-

esittämöän

suuntoo. Neuvosto oitää orvossa EIP:n

nyyteen

pyyntöön perustuvasto EIP:n Edinburghin

osiontuntemusto jo omoo esoomisto. Siksi

Keski- jo Itä-Euroopan hakijamaissa sekä

burghin

huippukekouksen

valmistavaa

loinojörjestelyä

loinajärjestelmöstö. Jörjeslelmestä enne-

se pyytöö pankin päöiohtojao osollistu-

Kypreksella. Jörjestelyllä lisätään huomot-

teon ylimäöräislö rahoitusta TEN-hankkei-

moon neuvoston kokouksiin je vaikutta-

tovosti pankin rohoitusto kohdemoisso hel-

siin jo ympäristön suejelun investointeihin.

maan niissä köytöviir keskusteluihin. EIP:n

pottomoan niiden valmistautumista töysjä-

Edinburghin rahoitusjärjestelmä uletettiin

pääjohtaja on taporo kutsuo Ecofin-neu-

senyyteen.

koskemoon myös pienten ja keskisuurten

voston (talous- jo

yritysten investointeja kesäkuussa

1993

kokouksiin alno, kun asiolistollo on pankin

Euroopan parlamenffi

Kööpenhominosse kokoentuneen neuves-

kannalta merkityksellisiä osioito (*). EIP:n

Yhteisön

ton pyynnöstö. Sittemmin

henkilöstöö osollistuu neuvoston perusto-

rinnollo käyttöä Euroopon perlomentli.

köynnistettiin

jeukko multe loineustoimintoo

valtiovaroinministerit)
loinsäädäntövelloa

neuvoston

keskevia

miin tilopöisiin työryhmiin, joisse pohdi-

Perlementin je EIP:n völiset suhteet ovot

oloitteito, joihin sisältyi välioikoinen luettu

toon jo volmistelloon teimintetepeje osiois-

vuosien oikona vokiintuneet jo niihin sisältyy söönnöllinen yhteydenpito

loinoohjelmo työllistäviä pk-yrityksiä var-

so, joissa

ten. Se perustettiin vuonna 1994 yhteis-

työryhmiö ovot olleet muun muassa EU-

kerkeimmollo

työssä

Euroopan

komission

kanssa.

EIP on osolliseno. Tölloisia

losollo
Penkki

sekö
pitää

koikkein

myös hen-

komissoori Neil Kinneekin johtemo yleis-

kilöstöteselle.

Semen vuoden kesäkuussa pankki käyn-

eurooppoloisten liikenneverkestojen on-

Euroopan parlamentin säönnöllislö tiedot-

tärkeänö

nisti yhteisesti kemissien jo pankkisektorin

gelmee ruetinut TE'"J-t)'öryhmä jo komis-

tomisto toiminnostoon jo teisaalta pysy-

konsso Euroopan investointiroheslon (EIR)

tellö ajantosollo parlamentin mielipiteistö

tukemoon

ja päötöksenteeste. Joko vuesi, vöhön

investointeja

myöntömöllö

kesäkuussa pidettövön pankin valtuuston

tokouksio TEN-honkkeille jo pk-yritysten
investointeihin. Vuoden 1995 puelivälin
poikkeillo EIP:n valtuusto pöötti ulottoa
EIP:n loinot koskemoon myös tutkimus- ja
kehitystoimintoo sekä vöhittäiskauppao.
[IP
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(')Ks. EIPTiedote N:o 95, s. 1-4.
(•) Yksi Ecofin-neuvoston merkittävä piirreon se,
että neuvostoon kokoontuvat valtiovoroinministeit ovat myös pankin valtuuston jöseniä ja tunlevat siksi perusteellisesti EIP:tä koskevat asiat.

vuosikokouksen jälkeen, EIP:n pääjohtaja
pitöö vuosikokeukseen perustuvan puheen
talous- ja roho-osioito sekö teollisuuspolitiikkoo käsittelevölle voliokunnalle. Puhelto
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Euroopan
parlamentti

Euroopan yhteisöjen tuamioistuin
Euroopan tilintarkastustuomioistuin

yhteisön toimielinrokenleen kahteen tör-

kannalta

muiden

keimpäön neuvoo-ontovoon elimeen eli

so niin viralliset institutionaaliset työskente-

voliekuntien jöseniä osollistuu tähän tör-

talous- ja sosiaalikomiteaan ja alueiden

lysuhteet kuin henkilöstöjen völiset työsken-

komiteaan. Molemmel niistä kösittelevöt

lelysuhteet.

Myös

keöön kekoukseen.

myös

on

EIP pitöö

kysymyksistä, jetka ovai pankin toiminnan
ojankohtoisia.

säännöllisesti yhteyttä

Komission je pankin yhteistoiminto

seuroo loojo keskustelu selloisisto yhteisön

monineislo je siihen sisöltyvöt muun muos-

osioita, joisse EIP näyttelee törkeöä osee,
Lisäksi parlamentin voliokunnet kutsuvot

erityisesti taloudellista

pankin hallituksen toi henkilöstön jöseniä

oluekehitystä keskevia kysymyksiä. Töstö

yhdentymistä

ja

den

osallistumaon kokeuksiinso torkoilukseno

syystä EIP tiedottoo nöitö toimielimiö kysei-

yhteydet. Ensinnäkin 11 artiklosso mäörö-

tiedottoo heitä EIP:tä koskevislo osioisto

siin asieihin liittyvästä toiminnastaon.

töön, että komissio nimeöö EIP:n hollinto-

liittyvästä pankin toiminnasta. Tölleisto tie-

Euroopan komissio

jösenen. Vorsinoiseksi jöseneksi nimitetöön

don ja mielipiteiden volhtoo

köydäön

Yhteisön toimielimistä komissio en EIP:n

talous- ja rohoitusesioin pöäosesten (DG

ennen muuto voliokunnisse, jotko kösitte-

tärkein kumpponi päivittöisessö työskente-

II) pääjohtaja jo varojöseneksi aluepolitii-

levöt talous- jo roho-osioita, tolouservieta

lyssä. Töhön en syynö niiden kummankin

kan jo koheesien pööesasten (DG XVI)

jo talousorvion volvontoo, oluepolitiikkoa,

töydellinen sitoutuminen yhteismorkkinoi-

pööjohtojo. (Tehtöväkohtoisisto pöäosos-

liikennettä, ympäristöä, työllisyyttä jo kehi-

den toteuttomiseen jo Euroopan taloudelli-

toisto käytetään ronskankieliseen nimeen

tystä.

sen yhdentymiskehityksen edistämiseen.

perustuveo lyhennettö DG). Hallintoneu-

toi soodokseen itse tietoe eri kysymyksiin

Pankin perussöönnössö mööritelläön näikahden

toimielimen

hollinnolliset

neuvostoon yhden jösenen ja yhden varo-

EIP

T I E D O T E

2 . 9 8

E U R O O P A N

N V E S T O I N T I P A N K K I

loillisuutto. EIP jättöö tuemioistuimen tue-

vosto huolehtii siilo, etto penkkia jehde-

so. Pankki outtoo muun muassa mööritte-

taan Euroopon yhteisöjen sopimusten jo

lemöön vorojen köyttöo koskevat prioritee-

mittovoksi velollisioon toi velkojiean koske-

valtuuston vahvistomien yleisten suuntavii-

tit ja käyttöönoton yleiset ehdet sekö osol-

vet

vojen

edustojon

listuu tulosten ναΐνοη-αοη ja orviointiin.

Euroopon unionin ulkopuolisisse moisso.

hallintoneuvoston

EIP tukee aktiivisesti koheesiorahoston (')

Sito vestoin koikisto penkin je kolmansien

muille jösenille komission nökemykset kei-

toiminnan

hallinnoi

völisistö riilo-osioista unionin alueella pää-

kista

Perus-

Euroopan tolousolueen Eton rohoitusjörje-

tetöön niiden maiden toimivoltoisisso kon-

säännön 21 artiklan mukeen pankin on

stelmöö ("*) osallistumollo hankkeiden or-

sollisisso tuomioistuimisso, joisse pankilla

pyydettövö

viointiin teknisellö, tcloudellisella ja rohoi-

en kotipoikko. Tuomioistuin kösittelee myös

tuksellisello asiantuntemukselloan.

pankin jo sen henkilöstön völiset riita-osiat

taa yhteisön toloudellisio tavoitteita. Jos

Toinen törkeä yhteist^'öalo on investointi-

Euroopon ti/intarlcastusfuomioistuin

komission leusunto en kieltövö, hollinlo-

honkkeiden rohoittom nen Euroopan unie-

Euroopan tilintarkastustuemioistuimen toi-

neuvosto voi hyvöksyö leinen vein yksimie-

nin ulkopuolella. Hankkeisiin myönnettövöt

mivolto kattoo yhteisön vorainköytön ulkoi-

komission

EIP:n lainat täydentövöt EU:n budjettiva-

sen tilintorkostuksen. Se torkostoo yhteisön

nimeömönö nimitetty jäsen ei luonnollisesti-

roista soatovoo ja komission hoitomoo

budjetin

mukaisesti.

tehtövönö

Komission

on esittää

keskusteltovisto

aiheista.

komission lousunto

koikisto

pankille esitetyistö laino-anomuksista. Tällö

toteuttomisto

jo

sopimussuhleet,

jotko

on

solmittu

tavoin vormistetoon, etto EIP:n rahoitus vas-

lisellö

pöötöksellö.

Tällöin

koen esollistu äönestykseen.

vostoavon

Euroopon yhteisön yleisrahoitusto. Pööoso
pankin luotonennoste tehdään sen emiste

myös toimet, joissa EIP vastaa Euroopan

Komission je pankin henkilökunta ovot

rahoitusvaroista.

lisöksi

yhteisöjen vorojen hollinnasto yhteisön

työskentelyssäön päivittöin yhteydessä toi-

yhteisön jo jäsenvaltioiden voltuuttomono

valtuuttomano. Tilintarkostus sueritetaon

siinso. Komission lukuisisto pääesosloisto

riskipäöomio sekö korkotukia AKT-moisso

penkin toimittomien

talous- ja rohoitusosiainpäöosasto (DG II)

jo unioniin

perusteella. Tuomioistuin ja ElPin torkostus-

on tärkein EIP:n yhteydenpidosso. Kes-

moisso toteutetteville investeintihankkeille.

komiteo voivat torvittoesso yhteisestö sepi-

keinen yhteistyöolo on aluekehitys, siilo

Pankki

yhteydessä

mukseslo suerittao poikon pööllö yhteisen

on

EIP

hallinnoi

kuulumattomissa
toiminnassoon

Välimeren

todistusasiakirjojen

'pankin lainoilla jo Euroopon yhteisön bud-

kemissien

pööosastoon

tilintarkastuksen. Tuomioistuin, komissio ja

jettituelle je ovustuksillo pyritään korjoo-

(DG I) je kehitysyhl(;istyön pöäosastoon

EIP tekevät käytännön yhteistyötä volvoes-

maon olueellisto ja rokenteellisto epötoso-

(DG VIII). Lisäksi konnottoo mainilo työs-

seon kyseistö teimintoo. Tömön yhteistyön

poinoo,

EU:n

kentelysuhteet DG Xheen (ympäristö, ydin-

köytönnölliset puolet määriteltiin vuenna

alueita. Noin 70 prosenttia EIP:n luoten-

turvollisuus ja pelostuspolvelu) yhteisöpoli-

1989

annosto unionin alueella suunnotaon kehi-

tiikon

elömön

emiste rohoitusvareiste rahoitettovan toi-

tyksessö jälkeen jööneille alueille. Nöillö

laadun porantomistc koskevien velvoittei-

minnan hollinnollisen tilintorkostuksen suo-

kohdella toimielimellö on kiinteöä yhteis-

denso töyttömiseksi.

joko

koskettoo

useite

ulkosuhteiden

ympöristönsuojeluo

jo

tehdyssö

sepimuksesso.

Pankin

rittoa sita vastoin EIP:n omo torkostuskomiteo, jonko muedostovot valtuuston osion-

teimintaa - komissiosso oluepolitiikkao jo
vosloo

Henkilöstöjen välistö yhteisyötä tukevet

emoisten julkisto tilinlorkostusto ja tileiö

yhteisön rakenne- ja keheesiorahastoista.

pankin pöivittäisestci toiminnasta vastaa-

keskevan osiontuntemuksensa perusteella

Tällö tavoin ne pyrkivöt töydentämöän toi-

van hallituksen

nimittämöt

nen toistenso rahoitustoimintoo mahdolli-

komissooreihin, ja tietysti eritoten niihin,

kemitee torkostoo EIP:n tilit yhdessä ulke-

simman yhtenäisellä tavalla jo hoitomoon

jotko vostoavot molempien toimielinten

puolisten tilintorkastajien kanssa -töllö het-

yhteisrohoitusto EIP:n lainoilla jo rakenne-

kannalta törkeistö solkuisto. Niitö ovot

kellä Ernst & Young - je EIP:n emon sisöi-

rohastotuello. Tössö yhteydessä on syytö

talous- je rohoitusos ot, aluekehitys, liiken-

sen torkostuksen kanssa. _

painettoa, etto EIP tekee itse lopulliset

ne, ympöristöosiot sekö kehitysyhteistyö-

rahoituspöötöksensö, jotko pankin hallin-

politiikko.

koheesieto

heitovo

DG

XVI

jösenten yhteydet EU-

toneuveste hyvöksyy honkekehtoisesti pyy-

kolme

jäsentö.

Tarkostus-

jo

kysymyksissö, jotko koskevat jäsenvaltioi-

töytöntöönponoon ja en mukana neuvot-

den velvoitteiden täyttämistö EIP:tä koh-

telemosso kyseisten jäsenvaltioiden kan-

taan sekö pankin valtuuston je hallinto-

(') Vuonna 1997 pankki oli mukana arvioimassa 26:ta koheesiorahoston tukea hokevan
hankkeen toloudellisio ja teknisiä onsioito.
(') Elan rahoitusjärjestelmä on Etaan osallistuvien Euroopan vapoakauppaliiton Elton jösenmoiden ja Euroopan yhteisön budjetin rohoittamo. Siilo tuetaan investointeja, jotko poinottuvot
ympäristönsuojeluun, liikenteen kehittämiseen ja
koulutukseen. Tukea saavat myös pk-yritysten
hankkeet Kreikassa, Portugalissa, Irlannissa ja
Pohjois-Irlannisso ja Espanjan jölkeenjöäneillä
alueilla. Rahoitusjärjestelmä käsittää 500 miljoonaa ecua lohjorahoitusla ja kahden prosentin korkotuen EIP:n 1500 miljoonan ecun lainoi-

sallisten jo alueellisten viranomaisten kons-

neuvoston

hin.

dettyöön

ensin

jösenvoltion

kemissien

je

kyseisen

lousunnon. Vuonno

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

1997

Euroopon yhteisöjen tuomioistuin teimii

kanssorohoitusjörjeslelyt keskivet investoin-

yhteisön lainsöödönnön volvojono. Töstö

tihonkkeito, jotko muodostivot neljönnek-

syystä

sen EIP:n toiminnasta rokennerohastojen

EIP:tä koskevien tekstien ja EIP:n perus-

toimien

oloillo.

säännön monissa loimielimiö koskevissa

Pankin henkilökunta osollistuu monissa eri

mööröyksissö viitotoon juuri tuemieistui-

voiheisso

meen. Tuomioistuimello on tuemiovalto

piiriin

hyväksyttövillö

komission johtomon

rakennetukitoiminnon

]Q

noudattomisesto

Euroopan komission tilit. Siihen sisältyvät

tIP
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Tukea AKT-maiden kestävälle kehitykselle
EIP:n rooli neljännessä Lomén sopimuksessa
perusperioot-

sa kehitysongelmot ovat kuitenkin erityi-

tomisestaon lähtien vuedesto 1958 pyr-

teet, kuten sisäisiin asieihin puuttumatto-

sen suuret, jo useimmisso niislö konsontu-

kinyt löytämään käytännön tapeja, joilla

muus, molemminpuolinen kunnioitus je

lo henkeä kohti on voin muutomo soto

voidoon

osoittoo

tuntemao

kumpponuus, sekö möörötään EU:n evus-

ecuo vuedessa. Töstö syystä pankki suh-

vostuuta

multo heikommin

kehittyneitä

tusohjelmon kautta onnettavosto rohoitus-

tautuu investointien rahoitukseen varsin

molto kohtoon. Töstö syystä unionin tasol-

tuesta. Rohallisen avustuksen ontamisesto

joustovosti. Käytettävissä on useita eri
rohoitusvölineitä.

^

Euroopan talousyhteisö on jo perus-

Euroopan

taan selkeösti yhteistyön

la on mäöritelty kelmonsie molto vorten

vostoo koksi loitosto. Euroopan komissio

yhteinen kehitysyhteistyöpolitiikka. Euroo-

entee vorsinaisto

ovustusto

Euroopon
Ponkin omista rahoitusvaroista (eil pöö-

pon investointipankki (EIP) on alusta osti

kehitysrahaston

osallistunut suoraan tömön pelitiikan tuke-

moon etenkin sosiaalisia kehitysohjelmio.

emomarkkinoiden

miseen

EIP puolestoon hoitoo tuottoville inves-

tuetosto) myönnettövät tovonomeiset loi-

teinneille myönnettövöö loinorohoitusle.

not.

teknisellö

jo

rohoituksellisello

asiantuntemukselloan.

EKR:n kautta

rohoitto-

ottoloinaustoiminnan

Kosko pankilla on kokemusta vastaavien
Koska

unienin

jäsenvoltioito

yhdistää

hankkeiden rahoituksesta unionin sisöllö,

Näihin liittyy yleensä, mutta ei alno,

se keskittyy tehdosteollisuuden, moota-

EKR:n 4

iollisel siteet, Euroopon yhteisö kotsoi

loustuotteiden

EIP hallinnoi

torpeelliseksi luodo perustan nöiden mai-

suuden, metkailun ja energie-olan tukemi-

eräisiin

Afrikan

maihin

vohvot

histor-

jolostuksen, kaivosteolli-

prosentin korkotuki
EU:n

('),

jota

jäsenvaltieiden

je

Euroopan komission valtuuttomana.

den yhteiselle kehitysopupolitiikolle olle-

seen. Tietyin ehdoin se rahoittaa myös

kirjoittamollo jo vuenna 1963 ensimmäi-

talouselömön kannalta tärkeitä infrastruk-

Euroopon kehitysrahaston riskipääoma

sen Jaunden sopimuksen. Sen jölkeen

tuurihankkeita,

loinoina, jota pankki hallinnoi soomonsa

Euroopan unioni on ovustanut Afrikan,

kenttiö,

kuten

televiestintöö

sotamio,
ja

lento-

routateitö.

voltuutuksen nojalla. Näiden

luottojen

Karibian ja Tyynenmeren molta (AKT)

Loinohokemusten

EIP:n

ovullo EIP voi antaa erityyppistö pöö-

sekö

olueito

ensimmäinen jo tärkein kriteeri on se,

omorohoitusta jo emon pööeman luon-

perökköisten AKT-maiden jo

edislöökö henke todennäköisesti kyseisen

teista rahoitusta, joko voidoon torkosti

maan toi maiden toleuskehitystö.

sovittoo hankkeen erityistorpeisiin, loino-

Lomé IV -sopimus, josto tueteon 70:tä

Kuten missö lohonso EIP:n lainojen koh-

tuotto -suhteeseen. Ose nöistö vereiste

AKT-mooto

demaassa, hankkeen on selvästi veikutet-

käytetään

tovo toteutuskelpoiselto neljössö eri suh-

konnottovuustutkimuksia jo pilottihonkkei-

teessa; toloudellisesti, rohoituksellisesti,

to.

merentokoisio

(MMA)"
EU:n

vollsten

malto

jo

yleissopimusten

kautta.

orvioinnissa

nottojon moksukykyyn jo honkkeen riski/

Niistä parhaillaan en voimassa neljös,
ja

19:ää

merentokaista

maoto jo olueito.

"siemenenö"

rohoittomallo

Lomén sepimukset muedostovot puitteet

teknisesti

poliittisten, toloudellisten jo kulttuuristen

Lisäksi on osoitettava, etto

vöhöisten

Pankin uusimmat rahoitustoimet ovot pe-

suhteiden kehittömiselle. Niissä vahviste-

resurssien köyttö on tuettovoo. AKT-mais-

rustuneet neljönteen Lomén sopimukseen

(') Somaon aikaan Lomén sopimuksen konsso
ELI aloitti erityisjärjestelyt teknisen ja rohoitusavun antamiseksi yhdeksälletoisto merentokoiselle maalle ja alueelle (MMA), joilla on perustuslailliset siteet kolmeen unionin jäsenmoohan
(Ranska, Alankomaat ja Yhdistynyt kuningaskunta). Rahoitus annetaan samoin ehdoin ja
edellytyksin kuin AKT-maihin.
( ) Korkotukea myönnetään käytännössä ympäristönsuojeluinvestointien, koulutusohjelmien ja
muiden pankin hyväksymien kohteiden kustonnusten tukemiseen tai se annetaan valtiolle budjettitukena (eikä siila tueta yksityissektorin investointeja).

jo

ympöristönsuojelullisesti.

ElPiN HALLINNOIAMT VARAT NEUANNEN LOMÉN SOPIMUKSEN NOJALLA
2. pöytökirja
(1996-2000)

1. pöytökirja
(1991-1995)
milj. ecua
%

milj. ecua

%

1200

52

1 658

55

Korkotuet EKR;n varoista

280

12

370

12

Riskipääomolainat (EKR)

825

36

1 000

33

2 305

100

3 028

100

Lainat EIP:n omista rahoitusvaroista
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liitettyihin kahteen rahoituspöytäkirjaon,

Liikenteeseen myönnetyt 180 miljeenaa

Näihin käytettiin yhteensä 197 miljoenoo

joissa

ecuo köytettiin tukemoon investointeja,

ecuo Antiguossa jo Borbudosse, Beho-

määrötöön

EIP:n

luototuksesto

joilla kunnostetoon Norsunluuronnikon jo

melle,

1 9 9 1 - 2 0 0 0 . Pankin valtuusto hyväksyi

Burkina Fasen välistö routetietö, kehi-

Coyman-soorillo, Gombiosso, Guineas

EIP:n

tetöön

Verdessö

so, Grenodosso, Guyonosso, Malewisse,

(Port Louis),

Mouritiuksello, Namibiosso, Senegollsse

5,3

miljardiin

ecuun

omislo

osti

vuesino

roheitusvoroislo

myon-

nettövöstö 1 6 5 8 miljoonan ecun sum-

satomoloitteito

Cap

(Mindelo), Mauritiu<sella

Borbadokselle,

Botswonosso,

ja Zimbabwesso.

mosto lokakuusso 1995 Ecofin-neuvoston
pöötöksen jälkeen. Rahoituksen takoajino

Kaivosteiminnon

ovot EU:n jäsenvaltiot.

jo

teollisuuden kehittäminen on mäöritelty

EIP:N TÄHÄNASTINEN RAHOITUS

Lomén sepimukses-

LOMÉ IV-SOPIMUKSEN NOJALLA

so yhdeksi ElP-rohoiNeljännen Lomén sopimuksen mukoisesti

tuksen

myönnetyt EIP:n luotot ovot kohdisluneet

olueeksi. Kehittömis-

energiahuelteen

toimillo

(sähköntuotannen

ja

keskeiseksi

usein

-jokelun infrastruktuurit, öljyn jo maakaa-

pyritään
lisäämään

sun käyttö), liikenteen ja tietoliikenteen

paikallisten

infrostruktuuriin,

eineiden jolostusor-

ympöristönsuojeluun

voo

(vesihuolto jo viemöröinti), teollisuuden
kehittämiseen, motkoiluun sekö niihin liitty-

Namibiosso

viin

Saint

(Lüder Iz ja Wa\v'\s Boy),

jo

rookoporonte-

moon siten kohdemaiden moksutosetto.

Grenodiineillo

Yhteensä 140 miljoonaa ecuo kohdistet-

tuspöytökirjan nejalle EIP rohoitti 7 7 han-

(Kingstown) sekö lansaniosso (Dar-es-

tiin kaivoshankkeisiin, joisso on mukono

ketta omista rahoitusvaroista ja 166 ris-

Saloom)

Angorochosin groniittilouhos Angolossa,

kipöäomalainoino yhteensä 56:ssa AKT-

Etiepiesso, Fidjillö, Gobonisso, Mauritiuk-

Sodiolon

valtiossa jo MMA:sse. Noin 30 prosenttio

sello sekä Saint Kitts ja Nevisillö. Erityisen

M'Hooudotin routomolmiesiintymö Μαυ-

rohoituksesto

palveluihin.

Ensimmöisen

rohoi-

Vincentissö
jo

ja

porannetaan

lentokenttiö

kultoesiintymö

Molissa,

törkeä alueellinen hanke oll lentoase-

ritoniosso, Ancueben suemugrafiittiesiin-

pankkien jo rahoituslaitosten kautta, jotko

mien jo lennenvormistusloitteiden uudista-

tymö Mosombikisso, Sanyatin kuporiovo-

EIP:n periootteiden mukoon tällöin vastoa-

minen ja nykyaikaistaminen 15:ssä AKT-

louhos Zimbobwesso jo kobeltin louhinlo

vot yksittöisistö investointipöötöksistö.

moassa, jotka ovot ASECNAn (') jöseniö.

Ugandan Kilembessë.

myönnettiin

paikallisten

Lisäksi rahoitettiin yhteensä 125 miljooEnergiasektorin 6 5 5 miljoonan ecun lai-

nalla ecullo televiestintäverkkojen Ιαα-

nat suunnattiin voimoloitosten rakentami-

jentomisto ja kunno:;lamista moisso kuten

LISÄÄ PAINOARVOA YKSITYISILLE

seen jo nykyaikaistamiseen, joita ovot

esimerkiksi Djibouti, Eritrea, Eliopio, Fidji,

YRITYKSILLE

Tokorodin vesivoimalaitoksen rakentami-

Jamaika, Mauritius, Namibia, Senegal ja

nen jo Akosombon

Tonga.

vesivoimalaitoksen

EIP on olusta osti raheittanut sekö julkisen

nykyoikoistominen Ghonosso Vollo-joello,

Gorofirin

TEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN:

etto yksityisen sektorin hankkeita. Viime

padon

rakentaminen

EIP en oino pyrkinyt rahoittamaan erityi

vuosino

ja Muelon

vesivoimalaitos

sesti selleisio henkkeita, jotko edistävät

enemmän yksityisiin yrityksiin, kesko ne

Lesothosso. Lisäksi rahoitettiin söhkönsiir-

ymparistonsuojelua ja ympäristön tilan

pystyvät piristömöön nousevien moiden

to- je jokelukapositeetin

kohentamista. Versinaisten ympäristön-

tolouskosvuo jo edistämään kilpoilukykyi-

Guineesso

useissa
doksella,

moisso:

laaientamisto

Bahomallo,

Belizessö,

Borbo-

Coymon-saorillo,

poinepiste

on

siirtynyt

suojeluhankkeiden rahoituksen ohello se

sen taloudellisen toimintaympöristön syn-

on

tymistä.

myös torkkojen

orviointimenettely-

Komoreillo, Dominikaonisesso tasavallas-

jensö koutto

sa, Grenodosso, Jamaikaila jo Ραρυα-

kaikki sen tukemot

Uudesso-Guineosso, sekö Norsunluuron-

ovot ympöristövoikjtuksiltaan hyvöksyttö-

tuspöytäkirjan

nikon jo Burkina Fasen sahköverkkojen

viö.

rohoituksesto 4 0 prosenttia

yhleenliittömistö

je

Botswonon,

yhö

holunnut vormistaa, että

AKT-maissa

investeintihankkeet

rahoitetut

ympöristö-

Lomé IV -sopimuksen ensimmäisen rahoinojollo

onnetusto

EIP:n

suuntautui

Etelö-

honkkeet koskivat pöäosiosso kaupunki-

yksityissektorille.

Afrikon, Zimbobwen jo Mesombikin verk-

alueiden uudistamista, kuten juomoveden

kekoisten yritysten investointeja. Suuriin

kojen yhdistömistä. EIP myönsi laineja

jokeluo, viemöröintiä, jäteveden kösitte-

teollisuushonkkeisiin myönnettiin suoria

myös Norsunluuronnikon öljy- jo moo-

lyö

loinojo

jo

kiinteön

jätteen

hävittömistö.

198

Siilo

miljoenen

tuettiin

ecun

kolken

edestä

kaosuesiintymien hyödyntömiseen sekö

pööosiosso kemikoolien tuetentoon, elin-

öljyjohtojen rakentamiseen jo kunnostuk-

tarviketeollisuuteen, tekstiili- jo nohka-olol-

seen Keniasso, Trinidodisso ja Tobogossa
sekä Sombiosso.
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(') Agence pour Ια Sécurité de Ια Navigation
Aérienne en Afrique €·1 à Madagascar

le sekö metallin, kumin jo muevin jolosteiden je puolijalosteiden volmistukseen.
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Pienempiö honkkeito pankki en roheitto-

Tömön yhteistyömuodon piirissö on je

EU:n puoleste, völilllset pööemosiieitukset

nut

noin 20 poikollista pankkia ja rohoituslai-

pk-yrityksiin

testo.

mukoon

EIP käyttöä riskipääomaa myös pööemo-

lomiseksi ennen yksitylstömistö, eurooppo-

kollisia rohoituslaitoksia jo outtao niitö

rohoitukseen. Sen eri muetoje ovat suora

loisten yritysten pööemosiieitukset AKT-

lisöömöön hallinto- jo roheitusedellytyk-

osokkuuksien hankinta rohoitusvälittöjistä

maiden yrityksiin (yhteisyritykset) jne.

limiittiluotoillo

{globaaiilainoilla],

jotko myönnetöön AKT-maiden kensollisille

ponkeille

jo

rohoitusloitoksille.

Torkoilukseno on somollo vahvistaa poi-

roheitusvölittöjien

lukien

kautta,

riskipäöomorohostot,

raheitus voltionyhtiöiden tilonteen kohen-

i

siöön. EIP on myöntänyt rahoitusta myös
monien Euroopan kehitysrahoitusloitosten
(EDFI) (") kautta. Yhteensä 5 4 9 miljoenan
ecun kokonoissumme

jeettiin 65

glo-

baalilainana 41:een AKT-moahon. Globoalilainajörjestelyissö paikallinen pankki

vastoo

rohoitettovien

AKT-moisto vastaava EIP:n hallituksen vorapuheeny ^

.^-^-*«

kehitystä jo tulevoisuudennökymiö seuroovasti:

hankkeiden

möärittelystö, orvieinnisto, valinnosta ja

^ ^ ^ ^ F J ^ ^ ^

seuronnosto, jo ElP valvoo tötö teimintoo

^^^^I^O^^H

voihtelevosso

möörin.

johtoja Cloes de Neergoord torkastelee viimeaikoista

'^mfS

Menettelyteven

"Viime vuesina EIP:n toiminnassa on voitu havoito
useita kehityssuuntio. Yksityissektorille

^ ^ ^ I ^ H ^ I ^ I

etuno on, etto pöötökset tehdään lähellä

instrumenttien ανυΙΙα tehtävä luototus ja investoinnit ovot

morkkinoito, missö myös ideot, teiveet jo
mohdellisuudet syntyvöt.

myönnettävät

luotot ovat kasvussQ ja rahoitusvölittöiien kautta eri
lisöäntyneet.

infrastruktuurihankkeiden

tukemisto,

Samanaikaisesti
mikä

on

EIP

tärkeää

on

sekä

jatkonut

AKT-maiden

tolouskehitykselle että niissä toimiville yksityisille yrityksille.
Käytettövissöön olevien varejen joustovuuden vuoksi penkki on voinut torjoto
paikollisille rahoitusvälittäjille suuren volikeimon instrumentteje. Suoria lainoja on
töydennetty

EIP:n

riskipääomovoroisto

etetuillo pääemoloinoillo, ehdollisillo lainoilla, voihdettovilla lainoilla, osinkoon
oikeuttovillo lainoilla jo osokoslainoillo.
Keniasso jo Ugondossa pankki on ottonut käyttöön niin sonotun "Apex" -järjestelmän. Siinä luotot myönnetöön korkotuettuina osionomoisen valtien hallituksen
kautta keskuspankille, joko loinoo vorot
edelleen paikallisille ponkeille ja kehitysroheituslaitoksille

niiden

investointihankkeiden

osiokkoiden

rohoittomiseen.

Nämä kehityssuunnat luultavosti vielä vohvistuvot tulevino vuesino. Painopisteen
siirtyminen

julkisella

sekterilla

yksityiselle

on

mooilmanlaojuinen

yksityissektori tuottaa yhö useampio polveluito

ja hyödykkeitö

ilmiö:

esimerkiksi

televiestinnässä, söhköntuotannossa, jäteveden kösittelyssä ja menille muilla
aloilla. Meidän on sopeuduttovo muuttuviin morkkineihin. EIP:n en öärimmäisen
törkeöä

syventöö

yhteistyötään

paikallisten

rahoituslaitosten

konsso,

jotta

voisimme outtaa niitä sekä pienten että suurten yritysten rohoituksesso.
Markkinat ovat myös yleisesti muuttuneet porempaon suuntoon. Afrikassa on
hovoittovisso lupoovia merkkejä talouskasvusto, olueellisesto yhteistyöstö ja
poliittisen

vekauden

lisööntymisestä,

mikä

lisöö

eurooppaloisten

yritysten

kiinnostusto investointeihin. Nyt on erittäin törkeäö tukea prosessin jatkuvuutta. EIP
vaikuttaisi tämän kehityksen luonnolliselta rahoituskumpponilto, kosko siila on
oinutloatuinen kokemus toiminnasta nousevilla markkinoilla ja myös yhteyksiä
moniin eurooppaloisiin yrityksiin.

Viimeksi moinitut leinet ovat morkkinokorkoisio, jotta völtettöisiin rahoitusmorkki-

Koska neljännen Lernen sopimuksen toisen rahoituspöytäkirjan rotifiointi EU:n

neiden vöäristyminen. Keskusponkit toimi-

jäsenvaltioissa on ollut hidosta, EIP on voinut toimia AKT-maissa voin rajoitetusti.

vat hallituksen osiamiehinö

(vostoavot

Uusia loinojo on ollekirjoitettu jo nostettu hyvin vöhön. Töllö völin on kuitenkin

maksuvaotimuksiste ja -suorituksisto sekö

orvioitu je hyväksytty melkoinen möörö lainoja, joten pankki pystyy nopeasti

loinon

lisäämään luotonontooan nyt kun pöytäkirjan rotifiointi on saatu pöötökseen.

takoisinperimisestö

pankeilta),

mutto pankit orvieivot hankkeet itse jo
vastoovat

kaikkien

lainojen

riskeistä.

Pankin kiireellisiö ja tärkeitä tehtäviä on suunnitello Lernen sopimusten jälkeisen
keskipitkän aikavälin rahoitusjöriestelmön rakenne tiiviissö yhteistyössä Euroopan
komission

kanssa.

Suunnittelu

perustuu

komission

vihreään

kirjaan

ja

loojomittaisiin neuvotteluihin niin AKT-maiden ja EU:n jäsenvaltioiden välillä kuin
myös näiden meiden kesken. Pankki on avainasemassa, kun suunniteiloan
(') Ensimmäisen rahoituspöytäkirjan nojalla:
Cofides (ESP), Commonwealth Development
Corporation (UK), Financierings-Maatschappij
voor Ontwikkelingslanden NV (NL), Industrialiseringsfonden tor Undviklingslandene (DK) ja
Proparco (FR).

nykyisen riskirahoituksen korvoavoo outomoottisesti uudistettavaa investointien
rohoitusjörjestelmäö.

Olen

vokuuttunut

siitö,

että

nykyoikoistettu

Lernen

sopimusten jölkeinen jörjestely, joka on vähitellen syntymössä, tulee vostoomaon
hyvin sekä AKT-maiden että EU:n torpeita ja etujo."

EIP
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EIP tukee itäisen Keski-Euroopan
pääomamarkkinoiden kehitystä
H
Euroopon investointipenkki en jo nyt
tärkeimpiä itäisen Keski-Euroopan hankkeiden luotottojio. Viiden viime vuoden
aikana eil vuesino 1 9 9 3 - 1 9 9 7 sinne
myönnetyt lainat olivat yhteensä 5,4 miljordio ecuo. EIP, joko on meeilman pääomamarkkinoiden suurin monenkeskinen
lainanottojo, on nykyisin ulottomosso loinanottoteimintonse keskemaan myös useita itäisen Keski-Euroopan molta. Nöillö
toimillo penkki pystyy konavoimoan kohdemaiden kotimoisio säästövaroja tuetonnollisiin hankkeisiin. EIP loinoo vorot edelleen poikollisino voluuttoino, jolloin myös
hankkeiden toteuttojien voluuttokurssiriskit
häviövöt. Mutta ennen koikkee AAAorveiseksi luokitetun EIP:n koltaisen suuren ja kekeneen toimijon lösnöolo itäisen
Keski-Euroopan pääomamarkkinoilla on
omioon edistämään tehokkaasti morkkinoiden kehittymistö jo syvenemistä.
URANUURTAJA ULKOMAISTEN
LIIKKEESEENLASKIJOIDEN
MARKKINOILLA
Vuesikymmen sitten EU:n loojentumisen
jälkeen Kreikkaon, Espanjaan ja Portugaliin EIP oli ensimmöisten joukosso kehittömössö näiden maiden päöomomorkkinolto jo edistömössä niiden kosvuo jo
konsoinvölistymislö.
Somaen
topoon
pankki on olkonut jo toimia kolmen itäisen Keski-Eureepen hakijomoon - Tsekin
tosovollon, Unkarin jo Puolan - voluutoisso. Se en henkkinut rohoitusto Tsekin
kruunuino (CZK), "synteettisesti" Puolan
zlotyino (PLN) je viimeksi myös forintteino (HUF) Unkorin konsollisilto pööomomorkkinoilto.
TSEKIN TASAVALTA:
TSEKIN KRUUNU-VARAT
Vuodesta 1996 lähtien EIP on laskenut liikkeeseen Tsekin kruunun euromorkkinoillo
seitsemön Tsekin kruunu -joukkoloinoo,
yhteensä CZK 7 5 0 0 miljoonaa (nein
200 miljoonaa ecuo). Viimeisin oll 15-vuotinen emissie, jollo voitiin perustoo
ensimmäinen treosury-pooli lainojen ulosElf
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meksuun Tsekin tasavallassa oleville pankin osiakkoille hyvin edullisesti heidän
omesso valuutossaon.
Voikko CZK-mööräinen varainhankinta
Tsekin kruunun euromerkkinoilto voidoon
tehdö mitä edullisimmin, EIP suunnittelee
loinonottoa myös kruunun konsollisilte
morkkineilte köynnis'ömällä velkaemissieehjelmen Tsekin tosovallossa.
PUOLA: DEM-INDEKSISIDONNAISET
SYNTEETTISET ZLOTYEMISSIOT
EIP toi markkinoille myös koksi synteettistä
Puolan zlotyn (PLN) eurolainoa, jotko en
sidettu D-merkkoen. Ensimmäinen oli 100
miljoonan zlotyn kaksivuotinen laina.
Toisen emission möörä oll 3 0 0 miljoonaa
zietye (noin 7 7 miljoenoo ecuo), nimelliskorko 17 % jo loine-oika seitsemön vuetto.
Se en kaikkien loinanottojien töhön mennessä liikkeeseen leskemisto Saksan markkaan kytketyistö zloty-loinoisto pisin ja
nimellismääröltäön suurin. Tällaisen synteettisen zloty-joukkoloman liikkeeseenlosku, jossa korko je pööoma moksetoon
kokonaisuudessaan Saksan morkkoino, en
merkki ulkemeisten sijoittajien lisööntyvöstö zloty-sijoitusten kysynnöstö ja riskinottoholukkuudesto.
EIP:n painopiste en tällö hetkellä konsollisten pööemomerkkinoiden kehittämisessä
erltoten Tsekin tosovallossa, Unkorisso jo
Puolassa. Somalia se pyrkii slirtömäön
tömön olen loejao rehoitusesiontuntemustoon näille maille.
VELKAKIRJAOHJE.MA UNKARIN
FORINTEISSA
Törkeä edistysaske' eli EIP:n ensimmäisen
Unkorin forintti -moäräisen joukkeloinaohjelman käyttöönotto LJnkorisso. Tämä 20
miljardin forinttin (noin 100 miljoonan
ecun) ehjelme oli ensimmäinen laatuaan
kaikissa itäisen Keski-Euroopan maissa.
Ohjelman kehittämiseen osollistuivat tiiviisti kaikki osionomaiset hollintoelimet jo Unkarin pankit. EIP:n ja Unkarin tasovallon

välisen puitesopimuksen rolifioinnin jälkeen pankki voi tuoda Unkarin pääomamarkkinoille erilaisia HUF-mööröisiä jeukkoloinojo jo torjoto Unkarissa toimiville
honkkeiden toteuttajille forintti-loineja.
Sillä välin penkki en loskenut liikkeeseen
5-vuetisie veihtuvokorkoisio jvk-lainoja,
jotko on sidettu Budapestissa päivittöin
noteerottovaon viitekerkoon (Budopest
Interbonk Offered Rote). Tömö en οίναη
uusi tuete Unkorin markkinoilla, joilla on
töhön osti ollut torjollo voin Unkarin vollion velkositoumusten tuettoon toi inflootioprosenttiin sidottujo
vaihtuvekorkoisia
jeukkeloinoja. EIP:n vaihtuvokorkoisten lainojen tuonli Unkarin markkinoille ilmentöä
toes kerron ponkin uroauurtoveo osemea
uusien markkinoiden kehittöjönö ja kansallisten pääomamarkkinoiden syventöjönö,
joko ottoo ensimmäisenä käyttöön uusia
liikkeeseenlaskutopoia.
RAHOITUSASIANTUNTEMUSTA
KANSALLISTEN MARKKINOIDEN
KEHITYKSEEN
Unkarin velkoemissio-ehjelmesto je useiden jäsenvaltioiden valuutoissa toteutetuisto vostaovista ohjelmisto soetuo kokemusto käytetään hyvöksi, kun EIP köynnistöö
semonkoltoisen honkkeen Puelesse. Myös
tömö hanke toteutetaan läheisessä yhteistyössä Puelen ponkkiyhleisön je osionemeisten hollintoelinten konsso.
EIP:stä on nopeasti muedostumosso viiteloinojen liikkeeseenlaskija Unkorisso,
Puolassa ja Tsekin tasavallassa. Tömä
onkin törkeä edellytys siile, etto pankki voi
edistää olemosso elevien morkkinarakenteiden kosvuo, syvenemistä ja monipuolistumisto jo soodo ne Euroopan unionin
nykyisiö rokenteilo vostooviksi. Itäisen
Keski-Euroopon moisso toimivien hankkeiden toteuttojien erityisteiveito silmällö
pitäen EIP on jo ottonut yhteyttä poikon
pööllö moniin kensallisiin vironomoisiin ja
ponkkeihin, joten se voi luultavosti honkkio rahoitusta yhö useampien KIE-moiden
voluuttoino jo löhitulevoisuudesso. Β
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Nyt neljännen kerran

jörjestettövö

ASAP-ohjel-

ElP-foorumi kösittelee oihetto, joko on rot-

man

koisevan

töönponosta

tärkeö

talous-

jo

roholiiton

töytön-

onnistumiselle jo on sen vuoksi nostettu

soatuun

käy-

Euroopon unienin osiolistojen körkeen.

tännön

keke-

Emun kolmonnen vaiheen

mukseen.

kynnyksellö

EU:n on töytettövö makrotolouden vokeuden ehdot jo tuettovo Euroopon taloudel-

Feerumi

lista

kooo

yhdentymiskehitystö.

Samanaikai-

ko-

yhteen

sesti siilo on vostassoon pitköön korkeo-

runsoot

no

e d υs t0 j0ο

pysyttellyt

työttömyysaste.

Töstö

300

syystä Amsterdamin Eurooppo-neuvosto

ponkeisto

loeti kesäkuussa 1997 kosvu- jo työlli-

muista rohoitusloitoksisto, yrityksistö jo

misesso. Honen leolimoonso

syysstrotegian, jossa investointien edislä-

ammattiliitoisto, parlamenteista, hallituk-

kirjaa kasvusta, kilpailukyvystä ja työlli-

misellö en keskeinen merkitys.

sista, aluehallinnesta, kansoinvölisistö jär-

syydestä voidaan pitöö unionin nykyisen

jestöistä,

kosvu- je työllisyysstretegion perusteno.

ja

yliopisteista

jo

Euroopan unionin reheilusloitokseno EIP

neistö.

en sitoutunut veimokkeosti unionin kosvu-

voltiovaroinministeri ja EIP:n valtuuston

ElP-foorumi 1998 esuu EIP:n 40-vuotis-

ja työllisyyspolitiikkoon, jote se tukee

jösen Gordon Brown, joko pitöä ovous-

juhlovuodelle. Koksi edellistö foorumio

investeintihankkeisiin myönnettövillö pit-

puheenvuoron,

kouppojör-

omistettiin olueellisille kysymyksille. Tuk-

köeikoisillo leineille. Vuoden 1997 keski-

jestön

Renato

holmesso 1997 pidetty foorumi, joko eil

vaiheillo pankki käynnisti Amsterdamin

Ruggiero pöivöllistiloisuuden juhlopuhu-

jörjestyksessö kolmas, käsitteli yhdenty-

toimintaohjelman

jano, sekö sisömorkkineisto jo rohoilus-

mistä jo yhteistyötä Pehjeis-Eurooposso je

konevoimiseksi ennen koikkee työveima-

polveluisto

Itämeren

voltoisten alojen terveisiin investointeihin.

Mario

Ohjelmoan sisältyy myös EIP:n luoton-

nökemykset. Tiloisuudessa kuulloon myös

unionin

ennon ulottominen

terveydenhuoltoen,

monia multo orvovoltoisio puhujio, jotko

työhön. Ensimmäinen ElP-foorumi pidettiin

koulutukseen ja kaupunkialueiden sonee-

edustavat erilaisia toloudellisio, raheituk-

Amsterdamissa

roukseen,

sellisia ja poliittisie näkökanteja jo tuevot

oiheeno oll yksityissektorin osallistuminen

struktuurihankkeiden rahoituksen lisäämi-

tiloisuuteen

suurten

nen sekö riskipäöomoraheituksen onto-

tönnön esiontuntemusto. Heidän joukes-

Edellisten lopohtumien topoan (') myös

minen innovatiivisille pk-yrityksille.

soon ovot muun muassa BMW:n hallituk-

tömön vuoden foorumin pöytäkirjat jul-

sen puheenjohtoje Bernd Pischetsrieder,

koistoon jo annetaan leojoen jakeluun

(ASAP)

työpaikkojo

ElP-foorumin

rehoituksen

luovien

pöämöärönö

on

infra-

edistöö

Euroopon konnolto törkeiden kysymysten
pohdintoo jo loimie esiontuntijeiden kohtouspoikkono edistämään yhteistyötä foerumisse

käsiteltävillä

aloilla.

Vuoden

1998 ElP-foorumisso kösitellöän inves-

Pööpuhujio

tiedotusvöll-

ovot

Valkoista

Mooilmon

WTO:n

pööjohtoja

vostoava

Monti,

Britannian

joko

sekö

EU-komissoori

esittöö

tieteellistö

komission

etto

köy-

olueello

jo

sito

edeltönyt

Madridin foorumi vuonna 1996 keskittyi
ja

Välimeren

maiden

vuonno

infrastruktuurien

Ison-Britonnion ommottiliittojen keskusjör-

EU:ssa

jestön Trade Union Cengressin pöösih-

aiheesta kiinnostuneille. •

jo

sen

1995.

yhteisSilloin

rahoitukseen.

ulkopuolella

foorumin

teeri John S. Monks, Periisin orvopoperipörssin
Vienot ja

EUROPLACEn
AB

johtoja

Asesoresin

Marc

pääjohtaja

Salvador Garcia Atance.

tointien ja työllisyyden välistö yhteyttä
Euroopan unionissa keskittymöllö erityi-

EIP:lle en suuri kunnio saodo Euroopan

sesti rahoituksen honkkimiseen Emu-olois-

komission entinen puheenjohtaja Jacques

so ja innovatiivisten yritysten riskirahoitus-

Delors pitömöön olustuspuheen ensim-

huelteon. Pankin omo pones foerumin

mäisen pöivön istuntoon, josso pohditoon

keskusteluihin

investointien merkitystä työpaikkejen lue-

perustuu

muun

muosso

( ) ElP-foorumin 1997 pöytäkirjat on julkoistu
huhtikuusso 1998. Ne ovat maksutto tilottavissa
EIP:n tiedotus- ja viestintöosastolta, faksi (-1-352)
4379-3189.
EIP

T I E D O T E
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I N V E S T O I N T I P A N K K I

Video EIP:n 40-vuotisesta toiminnasta
1958

(valtuusto,

VHS-kopioite (Betocom tv-osemille) voi

leenso kunnioksi lyhyen videon, Josse

hollintoneuvosto, hallitus, pääjohtaja), toi-

tiloto maksutto osoitteesto Sophie De-

kuvotaon pankin toimintaa informotlivisel-

mitiloisto, aluekehityksen

celle, EIB, 100 Bd. Konrad Adenauer,

lo jo kiinnostavolla tavalla. Filmi on soo-

sekö

tovono englonnin, ronskon, sokson, Ita-

kassa ja Portugalissa. · -

I

EIP on tuotlonut 40-vuetisen toipo-

lian, espanjan ja portugolin kielillö. Se

EIP:n pöötöksentekoelirnistö

pankin

rahoituksesta

rohoitLStoiminnosto

Krei-

L-2950 Luxembourg, puh. (+352) 43793135, foksi (+352) 4379-3189, söhköpesti: S.DECELLE@eib.org.

peikkeoa EIP:n muista oudiovisueolisisto
yritysesittelyistö, jotko on enimmäkseen
suunnottu pankki- ja raheitusolon osiontuntijeille. Heitö varten en vielökin soolovillo

yritysvideo

Integration'

'Financing

("Euroopan

rahoittomossa"),

jota

European

yhdentymistä

ojontosoistetaan

söönnöllisesti.

EIP tiedote on Euroopan investointipankin
toimittatna kausijulkaisu, j o k a iltnestyy
samanaikaisesti 1 1 :llä eri kielellä (englanti,
espanja, hollanti, Italia, kreikka, portugall,
ranska, ruotsi, saksa, suoini ία tanska),

Uudella 40-vuotisjuhlafilmillä on torkoitus
saovuttoe suuri yleisö. Videoto voivat
hyödyntöö erityisesti tv-konovat, kouppa-

Tämän julkaisun aineisto on vapaasti käytettävissä. Lähde on lainattaessa mainittava
ja artikkellleike toimitettava julkaisijalle.

jo teollisuuskomorit, EU:n toimielimet jo
ulkomoiset edustuslot, eurooppoleiset jörjestöl, ammatilliset yhdistykset, yliepistot
ja koulut selittöessöön EIP:n oinutlaotuisto
1 00, bd Konrad Adenauer
L • 2 9 5 0 Luxembourg
Pulie/in; 4 3 7 9 - 1 - Te/ekopio. 43 7 7 04
H 3 2 0 V/deoneuvotte/u 43 93 6 7

osemoo sekö Euroopan unionin toimielimenö etto ponkkina.
Filmin historiallinen osuus en jaettu neljöön vuesikymmeneen, joiden tunnettujo

Italian osasto:
Vio Sardegna, 38 - I 0 0 1 8 7 Rome
Puhelin; 4 7 1 9 - 1 - Telekopio: 4 2 8 7 34 38
H 3 2 0 Videoneuvottelu 4 8 9 0 55 26

mooilmon topohtumio jo merkkihenkilöitä

Ateenan kontion:
Amalias, 12 - GR J 0 5 5 7 Athens
Puhelin: 3 2 2 0 7 7 3 / 7 7 4 / 7 7 5
Telekopio, 3 2 2 0 776

esitellöön EIP:n somonaikaisen toiminnan
rinnollo. Videon loppupuolello EIP:n pöö-

Lissabonin kontton;
Avenido do Liberdade, 144 -156, 8°
P. 1250 Lisbon
Puhelin: 3 4 2 89 8 9 lai 3 4 2 88 48
Teieicopio: 3 4 7 04 8 7

johtoja Sir Brian Unwin kertoo pankin
käynnistömöstö Amsterdomin toimintaehjelmosto (ASAP), joko on EIP:n vostous

Lontoon kontton:
68, Pali M o l l - London S W I Y 5ES
Puhelin: 01 71 343 1200
Telekopio: 0 1 7 1 - 9 3 0 9 9 2 9

Eurooppe-neuvoston huippukokouksesso
kesäkuussa 1997 julkistettuun kosvuo jo
työllisyyttä koskevoen päötösleuselmeen.
Filmi kuveo vauhdikkoosti jo tyylikkäösti
sekö rahoitettavio honkkeito, pööomamorkkinoito etto pankin köytönnön toimintaa. Se poinottoo EIP:n roolia elintoson

jo

elömön

loodun

Modridin konttori:
Calle José Ortega y Gösset, 2 9
E - 28006 Madrid
Puhelin: 4 3 1 1 3 4 0 - Telekopio: 4 3 1 13 83
Brysselin edustusto:
Rue de la Loi 2 2 7 - Β 1040 Brussels
Puhelin: 2 3 0 98 9 0 - Telekopio: 2 3 0 5 8 2 7
H 3 2 0 Videoneuvolfelu 2 8 0 I 1 4 0

porontojono

Euroopan unionissa ja muuollo mooil-

Internet h t t p : / / w w w . e i b . o r g

mosso.
Valokuvat, EIP:n valokuva-arkisto, EC,
Sue Cunningham Fotostock,

Tömön

40-vuotisjuhlafilmin

ja yritysviPainettu Arctic Silk-paperille ("Nordic Swon")

deon lisäksi EIP tuottaa filmimaterioolio
tv-toimittojien käyttöön "raoka-aineeksi".
Töllö hetkellä on sootovono
LIP

TIEDOTE

298

oineistoo

Ceuterick B.3000 Leuven
a

IX-AA-98-002-FI-C

