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PÄÄJOHTAJA PHILIPPE MAYSTADTIN PUHE 

EUROOPAN INVESTOINTIPANKIN VALTUUSTON VUOSIKOKOUKSESSA 
LUXEMBURGISSA 4.6.2002 

 
 
Arvoisat osanottajat, 
hyvät naiset ja herrat, 
 
Toivotan teidät tervetulleiksi Euroopan investointipankin valtuuston vuosikokoukseen. Haluan 
aluksi kuvata pankin viime vuoden toimintaa summittaisesti. Sitten siirryn tarkastelemaan 
strategisen toimintakehyksen tärkeimpiä kannattimia, joiden varaan pääomankorotusesitys 
tukeutuu, toisin sanoen niitä prioriteetteja ja perusperiaatteita, joiden mukaisesti on toimittava. 
 
 
I TOIMINTA VUONNA 2001 
 
Kuten viime vuonna annoin jo ymmärtää, painopiste suunnattiin yhä enemmän pankin varsinaisiin 
ydintehtäviin, mistä johtuen luotonanto kasvoi varsin vaatimattomasti. Lainananto nousi 36,8 
miljardiin euroon, kun se vuonna 2000 oli 36 miljardia euroa. Lainasummasta 31,2 miljardia 
suuntautui Euroopan unioniin ja 5,6 miljardia unionialueen ulkopuolelle. 

LUOTONANTO EUROOPAN UNIONISSA 
 
Lainananto EU:ssa säilyi erittäin korkealla tasolla pankin ydintehtäväalueella, eli jäsenvaltioiden 
välisen taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistämisessä. Pankin yksittäisistä lainoista 70 
prosenttia käytettiin kehitysalueiden hankkeisiin (2000: 73 prosenttia). Kasvu oli erityisen 
voimakasta tavoite 1 -alueilla, jotka saivat 56 prosenttia yksittäisistä lainoista (2000: 50 prosenttia). 
 
Etenimme myös merkittävästi Innovaatio 2000 -aloitteen (i2i) toteuttamisessa. Vuoden aikana 
allekirjoitetuilla 5 miljardin euron lainasopimuksilla meillä on vahvat mahdollisuudet päästä 
asetettuun 12-15 miljardin euron tavoitteiseen vuoden 2003 loppuun mennessä. Merkille pantavaa 
vuonna 2001 oli myös luotonanto tutkimus- ja kehitystoimintaan, inhimillisen pääoman eri lohkoille 
(koulutus ja terveydenhuolto) sekä lainoituksen käynnistäminen audiovisuaalisen alan i2i-ohjelman 
perusteella. 
 
Luonnonympäristön ja asuinympäristön säilyttämiseen tähtäävien hankkeiden rahoitus jatkui 
vilkkaana yksittäisten lainojen noustessa 5,9 miljardiin euroon (29 prosenttia yksittäisistä lainoista). 
Lisäksi globaalilainoista annettiin arviolta 2 miljardin euron luotot. Vaikka lainasumma jäi 
edellisvuotta alhaisemmaksi, se sijoittuu silti tavoitehaarukkaan, joka unionin alueelle 
myönnettävien yksittäisten lainojen kohdalla on 25–33 prosenttia. 

LUOTONANTO EUROOPAN UNIONIN ULKOPUOLELLA 
 
EU:n ulkopuolelle suuntautuvan toiminnan osalta lainananto hakijamaissa supistui hieman 
allekirjoitettujen lainojen ollessa 2,7 miljardia euroa. Luotonannon hidastumisen syynä olivat osaksi 
poliittiset muutokset joissakin maissa, osaksi valittu talous- ja rahapolitiikka, joka tähtäsi julkisen 
sektorin alijäämään ja joissakin tapauksissa ulkomaisen lainanoton rajoittamiseen unionin 
jäsenyyttä lähestyttäessä. Pankin panostus keskittyi infrastruktuurihankkeisiin (liikenne, 
televiestintä ja ympäristö). Lisäksi hakijamaihin myönnettiin ensimmäiset koulutus- ja terveysalan 
lainat. 
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Välimeren alueella EIP:n lainananto kasvoi edelleen vuoden aikana ja kipusi 1,4 miljardiin euroon. 
Lainasummasta merkittävällä osalla tuettiin infrastruktuurihankkeita huomion kohdistuessa 
erityisesti ympäristön suojeluun (34 prosenttia lainasummasta). Lainoitus AKT-maissa ja Etelä-
Afrikassa (670 milj. euroa) sekä Balkanin maissa (319 milj. euroa) pääsi uudestaan hyvään 
kasvuun. Luotonanto Aasiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan säilyi vakaana, ja oli 543 miljoonaa 
euroa. 

LAINANOTTO 
 
Viime vuoden varainhankinta nousi 32,3 miljardiin euroon, mikä on 11 prosenttia enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Varat hankittiin 148 järjestelyllä 13 valuuttana. Kolmen tärkeimmän 
lainavaluutan, euron Englannin punnan ja Yhdysvaltain dollarin, osuus oli 94 prosenttia koko 
varainhankinnasta. Ennusteidemme mukaisesti otolliset lainamarkkinat siivittivät merkittävästi US-
dollarimääräistä emissiotoimintaa (40 prosenttia lainanotosta ilman swapeja). Dollarilainoilla ja 
lisääntyneellä eurolainanotolla korvattiin myös puntaemissioiden supistumista. Tavoitteena oli 
merkittävien viitelainojen järjestäminen kaikissa päävaluutoissa painopisteen suuntautuessa 
erityisesti likviditeetin kasvattamiseen ja sähköiseen kaupankäyntiin. 
 
Pyrkimyksenämme oli vireyttää hakijamaiden pääomamarkkinoiden kehittymistä, missä 
tarkoituksessa pankin varainhankintaa korotettiin 50 prosentilla vuodesta 2000. Rahoitusta kerättiin 
yhdeksällä lainalla, jotka laskettiin liikkeeseen Tšekin kruunuina, Unkarin forintteina ja Puolan 
zloteina. 

TASE JA TULOSLASKELMA 
 
Taseen loppusumma tilivuoden päättyessä oli 209,4 miljardia euroa. Kasvua edellisestä vuodesta 
kertyi 9,6 prosenttia valuuttaswapien siirtojen jälkeen taseen ulkopuolisiin eriin. Myönnetyt lainat ja 
takaukset olivat yhteensä 223,3 miljardia euroa, kun lainanannon yläraja perussäännön mukaan on 
250 miljardia euroa. 
 
Liiketoiminnan bruttoylijäämä oli 1 456 miljoonaa euroa (kasvua 8,25 prosenttia), mikä vastaa 6,25 
prosentin oman pääoman tuottoa. Liikevoiton kasvu johtui anto- ja ottolainauksen 
nettokorkoerosta, jolla on suurin vaikutus pankin toimintakatteeseen. Se myös tasoitti treasury-
toiminnan katteen supistumista, josta heijastui läpi vuoden jatkunut korkojen aleneminen kaikissa 
päävaluutoissa. 

II TÄRKEIMMÄT TOIMINTATAVOITTEET 
 
Kuten edellisessä valtuuston kokouksessa sovittiin, tämän päivän asialistalla on hallintoneuvoston 
esitys pääoman korottamiseksi ja hallintoneuvoston mietintö koskien pankin politiikan 
linjakysymyksiä. 
 
Ennen kuin ryhdyn tarkastelemaan itse pääomankorotusesitystä, haluan selventää pankin viittä 
toimintakohtaista prioriteettia, jotka sisältyvät vuosien 2002–2004 toimintasuunnitelmaan. 
 
Ensinnäkin, perustavanlaatuisena strategisena prioriteettinamme on pysyvästi alueellinen 
kehittäminen. Tavoitteenamme on tällä haavaa Euroopan unioniin kohdistuvien yksittäisten lainojen 
osuuden pitäminen vähintäänkin 70 prosentissa tuetuilla alueilla. Tälle vuodelle olemme asettaneet 
lisätavoitteeksi varata 50 prosenttia globaalilainoistamme tuetuille alueille. Komission kanssa 
tehtävä tiivis yhteistyö toimeenpanossa on edelleen keskeisessä asemassa, jotta pankin lainat ja 
unionin budjettirahoitus täydentäisivät toisiaan mahdollisimman tehokkaasti. Viime vuonna tämän 
yhteistoiminnan tuomat hyödyt näkyivät erityisesti yhteisön tukikehyksen nojalla toteutuneena 
hankkeiden yhteisrahoituksena Italian eri alueilla, sekä yhteisinä toimina hankkeiden onnistumisen 
mittareiden määrittelemiseksi. 
 
Toiseksi, i2i-aloitteen toteuttamista on jatkettava reippaalla vauhdilla. Tavoitteenamme on edistyä 
tasapainoisesti eri aloilla rakentamalla kehitys erityisesti pankin ja Euroopan komission 
tehostuneilla yhteistyösopimuksilla tutkimustoiminnassa ja audiovisuaalisella alalla. Koetamme 
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päästä parhaillaan rakentavaan yhteisymmärrykseen komission kanssa tieto- ja viestintäverkoista 
niin, että pankki voi toimia mahdollisimman tehokkaasti EU-politiikan mukaisesti tällä sektorilla, 
johon tänä päivänä kohdistuu paineita. 
 
Kolmanneksi, ympäristönsuojelu ja ympäristön tilan parantaminen pysyvät toiminnassa etusijalla. 
Tämän alan lainastrategiamme mietittiin uusiksi. Pohdinnan antina julkaisimme uudet 
ympäristöpoliittiset periaatteet sekä tutkielmia ilmastonmuutosten torjumisesta ja kestävästä 
kehityksestä. Uudelleenarviointityöhön liittyen hallitus myös päätti muodostaa ympäristöasioiden 
yksikön, jonka tehtävänä on erityisesti tehostaa ympäristönäkökohtien huomioimista hankkeiden 
arviointityössä ja tuottaa pohjatietoa laajemmille ympäristöpoliittisille toimenpiteille. 
 
Neljänneksi, hakijamaiden valmistaminen unionin jäsenyyteen on jatkuvasti toimintamme 
keskiössä. Sen jälkeen kun hallintoneuvostolle oli esitelty arvio lainanantomme keskipitkän 
aikavälin strategioista hakijamaissa, luotonannon tavoitteita tarkistettiin ylöspäin 
toimintasuunnitelmaa koskevan käsittelyn yhteydessä. Tämä on täysin linjassa päätöksen kanssa, 
jonka mukaisesti unioniin suuntautuvan luotonannon kasvutavoitetta rajoitetaan, jotta hakijamaiden 
rahoittamista varten jäisi enemmän liikkumavaraa. Me teemme myös perusteellista työtä 
valmistautuessamme niihin institutionaalisiin vaikutuksiin, joita laajentumisella on pankkiin. 
 
Viimeiseksi, unionin kumppanuusmaissa pankki tukee EU:n kehitysyhteistyöpolitiikkaa eri 
lainavaltuuksilla, jotka olemme saaneet neuvostolta hoidettavaksemme. Cotonoun sopimukseen 
liittyvän investointijärjestelmän pystyttämisessä on edistytty merkittävästi. Minun on silti haettava 
kannatustanne sen varmistamiseksi, että kansalliset parlamentit ratifioivat ripeästi tämän 
sopimuksen.  
 
On päivänselvää, että näiden prioriteettien, jotka kuvastavat sääntömääräistä tehtävämme sekä 
Eurooppa-neuvoston asianomaisia päätöksiä, on otettava huomioon mahdolliset uudet 
valtuutukset, jotka neuvosto saattaa jatkossa antaa pankin hoidettavaksi. 
 
Tässä suhteessa haluaisin kiinnittää huomiotanne kolmeen aihealueeseen, jotka sisältyvät 
hiljattaisiin Barcelonan päätöksiin. 
 
Ensinnäkin, neuvosto oli erityisen ilahtunut Gentin huippukokouksen jälkeisistä aloitteistamme. 
Näihin lukeutuu käynnistämämme nopeutettu rahoitusohjelma, jolla tähdätään rahoituksen 
vauhdittamiseen määräalueilla (liikenne, ympäristö, turismi sekä i2i-ohjelma-alueet). Tämä 
tapahtuu EIP-rahoituksen enimmäisrajan korottamisella 50 prosentista 75 prosenttiin hankkeen 
kustannuksista, sekä ottamalla käyttöön nopeahkossa tahdissa uusia rahoitusratkaisuja, joita ovat 
erityisesti strukturoitu rahoitusjärjestely ja EIR:n erilaiset rahoitusinstrumentit. 
 
Toiseksi, neuvosto kehotti pankkia, Euroopan komissiota ja EU:n jäsenmaita etsimään 
mahdollisimman ripeästi ratkaisuja, joilla voidaan ottaa käyttöön Göteborgin Eurooppa-neuvoston 
päätöksiin kirjattu pohjoisen ulottuvuuden ympäristöyhteistyö. Tässä tarkoituksessa tapasin 
Venäjän pääministerin ja toivon, että löytyy ratkaisu, joka tyydyttää sekä venäläisiä että pankin 
omistajia. 
 
Kolmanneksi, neuvosto hyväksyi ylimääräisen Ecofin-neuvoston päätöksen luoda EIP:n sisälle 
Euroopan unionin ja Välimeren alueen investointijärjestely ja -kumppanuus, joka sisältää seuraavat 
toimintakohtaiset sitoumukset: 
 
• muodostetaan investointijärjestelylle hallintoneuvosto, johon osallistuvat edunsaajavaltiot 
• perustetaan erityinen investointirahasto, jolle EU:n jäsenvaltiot voivat osoittaa vapaaehtoisesti 

varoja 
• kehitetään ja tehostetaan teknistä apua 
• kehitetään toimintaa, joka keskittyy erityisesti yksityissektoriin. 
 
Velvoite on kunnianhimoinen, ja EIP:n tavoitteena on saada järjestely täysimittaiseen toimintaan 
vuoden loppuun mennessä. Valmistelutyöt ovat hyvässä vauhdissa, kuten varapääjohtaja Francis 
Mayer saattoi viime viikolla esittää talous- ja rahoituskomitealle. Haluan painottaa aivan erityisesti 



 

 4

tarvetta sopia komission, Ecofin-neuvoston ja edunsaajavaltioiden kanssa saumattomasta 
yhteistoiminnasta sen varmistamiseksi, että investointijärjestely saadaan käyntiin ripeästi. 
 
III HUOMIOON OTETTAVAT PERIAATTEET 
 
Tärkeimpien toimintakohtaisten tavoitteiden selvittelyn jälkeen haluan nyt tarkastella neljää 
toimintaamme ohjaavaa perusperiaatetta, joita tosin pitää jatkuvasti kehittää ja joiden merkitystä 
korostaa tulevaisuudessa. 
 
Ensimmäinen periaate on läheisyysperiaate, toisin sanoen EIP:n toimintojen lisäarvon maksimointi. 
Tämä periaate on kirjattu valtuuston hyväksymään strategiakehykseen sekä hallintoneuvoston 
hyväksymiin toimintasuunnitelmiin. Tiedän, että tämä on asia, jota te pidätte hyvin tärkeänä 
erityisesti yrityslainojemme ja globaalilainojemme osalta. 
 
Mitä tulee antolainaukseen suuryrityksille, hallintoneuvosto on hiljattain miettinyt toimintaa uusiksi 
seuraavin johtopäätöksin: vahvistettiin säännöt koskien ulkopuolisen rahoituksen 
maksimiosuuksia; hyväksyttiin entistä kohdennetumpi ja valikoivampi lähestymistapa keskittymällä 
kohteisiin, jotka sijoittuvat tuetuille alueille ja hankkeisiin, jotka sisällöltään ovat sekä strategisesti 
innovatiivisia että vastaavat EU:n ensisijaisia tavoitteita (i2i-ohjelma erityisesti). Hallintoneuvosto on 
myös sopinut, että sen käsiteltäväksi saatetaan ennen vuoden loppua keskikokoisia yrityksiä 
koskevat ehdotukset. Edelleen, hallitus teki viime vuoden lopussa päätökset koskien yksittäisen 
yrityksen luottolimiittejä ja lainoituksen hinnoittelupolitiikkaa. Näiden tekijöiden vaikutuksesta 
pankin luotonanto suuryrityksille tulee vähenemään; luotot nousivat 8,1 miljardiin euroon vuonna 
2001. Olen sitä mieltä, että voimme sitoutua tällaiseen vähenemiseen edellyttäen, että 
väheneminen ei kohdistu tukialueiden hankkeisiin, joiden tulee säilyä ensisijaisina kohteina, kuten 
hallintoneuvosto on jo nyt päättänyt. 
 
Laajentumista ajatellen valtuuston tulisi tarkastella tilannetta uudelleen ottamalla huomioon uusien 
jäsenvaltioiden erityisvaatimukset huomioimalla samalla, etteivät "vanhat" tuetut alueet joudu 
millään tapaa kärsimään. 
 
Mitä tulee globaalilainoihin, haluaisin muistuttaa teitä siitä, että ne ovat ainoa käytännöllinen tapa 
yhteistoimin pankkien kanssa tukea pk-yrityksiä ja pienehköjä infrastruktuurihankkeita. 
Hallintoneuvosto tarkistaa säännöllisesti tätä toimintaa. Pyrkimyksemme lisätä välittäjien määrää 
globaalilainojen kohdentamisen tehostamiseksi ja läpinäkyvyyden parantamiseksi maksimoimaan 
lopullisten edunsaajien nettohyötyä ovat alkaneet kantaa hedelmää. Hallintoneuvosto oli 
yksimielinen siitä, että meidän tulee jatkaa panostuksiamme näiden linjojen mukaisesti. 
 
Toinen periaate koskee hyvää ja tehokasta riskien hallintaa ja valvontaa. Tämä on alue, jolla 
leväperäisyys ei tule kysymykseen ja jolla on kehityttävä jatkuvasti alan parhaimpien menettelyjen 
ja vallitsevien lakien ja määräysten mukaisesti. 
 
Kuten viime vuonna luvattiin, me olemme lähettäneet teille kaksi selontekoa, joista toinen kuvaa 
pankin riskienhallinnan perusteita ja toinen yksittäisten pankki- ja yritysriskien kehittymistä. Voin 
vahvistaa teille, että hallitus, hallintoneuvosto ja tarkastuskomitea, kukin vastuunsa mukaisesti, 
valvovat tarkasti riskienhallintaa. Seuraava riskienhallintaa koskeva selonteko toimitetaan teille 
ennen seuraavaa valtuuston kokousta, joka pidetään kesäkuussa 2003. 
 
Hallituksen tavoitteena on jatkaa varovaista riskipolitiikkaa pankissa. Se ei suinkaan tarkoita, 
etteikö pankin tulisi ottaa lainkaan riskejä; tämä olisi aikaisemmin ilmaisemienne toivomusten 
vastaista ja myös vastoin lisäarvon maksimointia. Se merkitsee kuitenkin, että pankin ottamat riskit 
pitää arvioida asianmukaisesti ja niiden on sovittava tehokkaisiin riskienhallintajärjestelmiin, jotka 
mahdollistavat huolellisen seurannan ja asianmukaiset toimet ongelmien syntyessä. Tämän 
politiikan olennainen osa on hinnoittelupolitiikkamme, jota ajantasaistetaan säännöllisesti niin, että 
varauksiimme voidaan tehdä riittävät siirrot kattamaan antolainaus- ja rahoitustoimintaamme 
liittyvät riskit. 
 
On päivänselvää, että tämä politiikka on palvellut pankkia hyvin, kuten tähänastinen kokemus 
kertoo. Samaa todistaa hallintoneuvoston tarkastuksen yhteydessä saatu vahvistus siitä, että 
pääomakatesuhde, mikäli sitä sovellettaisiin pankkiin, olisi huomattavasti korkeampi kuin 
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vastaavasti yksityisillä parhaan luokituksen rahoituslaitoksilla. Pitää kuitenkin muistaa, että 
leväperäisyys ei tule kysymykseen, ja parannamme jatkuvasti riskienhallintajärjestelmiämme, 
valvontakeinojamme ja menettelytapojamme myös tulevaisuudessa. 
 
Kolmas periaate on avoimuus ja toiminnan selkeys. Minulla on jo ollut tilaisuus aikaisempien 
kokousten yhteydessä kertoa toiminnastamme, mitä tulee avoimuuteen. 
 
Merkittävin vastuumme kohdistuu teihin, jotka edustatte omistajiamme. Uskon myös, että EIP:n 
pääjohtajan säännöllinen osallistuminen Ecofin-neuvoston kokouksiin parantaa osaltaan 
yhteydenpitoa ja tiedonkulkua pankin toiminnoista pankin omistajien korkeantason toivomusten 
mukaisesti. 
 
Olemme myös tehostaneet vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa sekä osallistumalla 
yksittäisten valiokuntien kokouksiin että parlamentin täysistuntoon sen käsitellessä pankin 
toimintakertomusta. Vuoropuhelun avulla Euroopan parlamentti voi perehtyä lähemmin pankin 
toimintaan. Samalla pankilla on mahdollisuus saada parempi käsitys parlamentin EU-politiikkoja 
koskevista prioriteeteista. 
 
Avoimuutta kansalaisyhteiskunnan suuntaan on lisätty erityisesti läheisimmillä yhteyksillä talous- ja 
sosiaalikomiteaan, mikä sopii sen korostuneeseen välittäjän rooliin EU:n toimielinten ja 
kansalaisyhteiskunnan kesken. Kuten viime vuonna ilmoitin, vuoropuhelua kansalaisjärjestöjen 
kanssa jatkettiin osallistumalla kokouksiin ja järjestämällä paneeleja, joihin oli kutsuttu jäseniä 
hallintoneuvostosta. Tämä on tuottanut arvokasta kokemusta, kun olemme voineet vastata 
kysymyksiin ja kritiikkiin sekä myös vastaanottaa kiinnostavaa, ja joissain tapauksissa rakentavaa 
palautetta. Edelleen, EIP julkaisee tätä nykyä Internet-sivuillaan toimintastrategiansa (pankin 
toimintasuunnitelman) ja toimialakohtaiset politiikkansa (tärkeässä asemassa ovat etenkin 
ympäristöpolitiikka, kestävä kehitys ja ilmastonmuutoksen hallinta). Tämän lisäksi 253 hanketta oli 
julkisessa projektiluettelossamme sen ensimmäisen verkkoesittelyvuoden aikana. 
 
Tätä "ulospäin suuntautuvaa" avoimuutta on täydennettävä "sisäisellä" avoimuudella. Kuten teille 
on jo esitetty, tähän pyritään kehittämällä balanced scorecard -mittausjärjestelmää (tuloskortti-
seurantajärjestelmä), joka on määrä ottaa käyttöön tämän vuoden aikana. Sillä parannetaan 
toimintapolitiikkojemme täytäntöönpanoa ja pankin sisäistä tiedonkulkua. 
 
Neljäs periaate on rahoituksellinen itsenäisyys. Pankin tulee kyetä tuottamaan riittävästi ylijäämää, 
jotta voidaan luoda vararahastoja (joilla rahoitetaan tulevia pääomankorotuksia sekä 
osakkeenomistajien päättämiä uusia aloitteita) ja tehdä varauksia (kattamaan riittävässä määrin 
pankin toimintaan liittyvät riskit). Tämä on perusehto sen varmistamiseksi, ettei omistajille tarvitse 
tulevaisuudessa määrätä maksettavaksi lisää omaa pääomaa. 
 
Jotta pankki kykenee tukemaan uusia aloitteita, hallintoneuvosto esitti, että vuoden 2001 
ylijäämästä siirretään 750 miljoonaa euroa uuteen rahastoon. Valtuusto päättää siitä osuudesta, 
joka rahastosta määrätään siirrettäväksi riskipääomasijoituksina tai strukturoidun 
rahoitusjärjestelyn nojalla käytettäviin varoihin taikka muihin tarkoituksiin (mukaan lukien siirto 
muihin rahastoihin). Teitä, valtuuston jäsenet, ei tänään pyydetä tekemään rahastoa koskevia 
päätöksiä. 
 
IV EHDOTUS PÄÄOMAN KOROTTAMISEKSI 
 
Ottamalla huomioon ne periaatteet, joiden mukaisesti on toimittava sekä tulevaisuuden 
toimintatavoitteet, hallintoneuvosto on laatinut useita luotonannon skenaarioita. Näitä skenaarioita 
ei pidä pitää tavoitteina, vaan ennusteina lainanannon mahdollisesta kehityksestä, jotka 
pohjautuvat tuoreimmassa toimintasuunnitelmassa esitettyihin lukuihin. Merkille pantavaa on 
erityisesti, että luotonantomme vähäinen kasvu Euroopan unionissa luo lisäkapasiteettia 
lainanannon kasvattamiseen unionin ulkopuolella, nimenomaan jäsenyyttä hakeneissa maissa, 
mutta myös Välimeren maissa Barcelonan päätösten toimeenpanoa silmällä pitäen. 
 
Koska perussäännön mukainen lainanannon yläraja tulee vastaan vuonna 2003, hallintoneuvosto 
on esittänyt teille suosituksen koskien pääoman korottamista seuraavasti: 
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• Pääomankorotus tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2003. 
• Merkittyä pääomaa korotetaan 50 prosentilla 150 miljardiin euroon. 
• Pääoman maksettu osuus lasketaan 6 prosentista 5 prosenttiin. 
• Pääomankorotus rahoitetaan siirrolla muista rahastoista. 
• Pääomankorotuksen pitää olla riittävän suuri kattamaan pankin antolainaus ainakin viisi 

seuraavaa vuotta edellyttäen, että te ette anna pankille uusia tehtäviä. 
 
Hallintoneuvosto käsitteli perinpohjaisesti seuraavat kolme aihealuetta. 
 
Ensinnäkin, vaatimus sen varmistamiseksi, että pääomankorotus kattaa vähintäänkin viisi 
seuraavaa vuotta. Toimintasuunnitelman hyväksymistä edeltävien vuosittaisten käsittelyjen lisäksi 
pääomankorotusesitykseen liittyy kiinteästi määräys jättää vuonna 2005, eli puolivälissä, valtuuston 
kokouksen käsiteltäväksi strategian toimeenpanoa koskeva virallinen selvitys. 
 
Toiseksi, tosiasia on, että 10 prosentin suuruista pakollista vararahastoa ei ole kokonaisuudessaan 
katettu pääomankorotuksen tullessa voimaan. Pankin lakiasiainosasto on vahvistanut, että tämän 
suhteen ei ole mitään sääntömääräistä velvoitetta, ja että vastaava tilanne on ollut aikaisemminkin. 
Sillä ei myöskään ole vaikutusta pankin luottoluokitukseen. Esityksen sanamuoto tosin korostaa, 
että on annettava ehdoton etusija pakollisen vararahaston luomiseksi uudelleen 
pääomankorotuksen jälkeen. 
 
Viimeiseksi, asia, josta on käyty vilkkaita lisäkeskusteluja hallintoneuvoston viimeisen kokouksen 
jälkeen, koskee luotonantoa suuryrityksille, jotka voivat helposti suunnata pääomamarkkinoille. 
 
Haluan alleviivata, että hallintoneuvosto valtuustolle lähettämässään pääoman korotusta 
koskevassa raportissaan on jo hyväksynyt näkemyksen, että aluekehitys on ja pysyy pankin 
lainanannon päätavoitteena. Tämän ohella kehitetään entistä kohdennetumpi ja valikoivampi 
lähestymistapa pankin lainoituksen alentamiseksi suuryrityksille Euroopan unionin sisällä. 
 
Täsmennyksissä, jotka esitin teille viime viikolla lähettämissäni kahdessa kirjeessä, painotetaan 
näitä näkökohtia. Toukokuun viimeiselle päivälle päivätyssä kirjeessäni lisään vielä, että valtuuston 
päätös on tarpeen käydä uudelleen läpi laajentumista ajatellen. Uudelleentarkastelun – vaadin, että 
tämä kirjataan pöytäkirjaan – pitää pitää huolta siitä, että EU:n nykyisiä tukialueita kohdellaan 
yhdenveroisesti uusien jäsenmaiden kanssa. 
 
Voin siten vakuuttaa valtuustolle, että lainanannon kohdentamisella pankilla on edellytykset vastata 
huolenaiheeseenne. Siksi pyydän Teitä, arvoisat valtuuston jäsenet, hyväksymään 
pääomankorotusehdotuksen sisällyttäen siihen tekstini 31. päivältä toukokuuta 2002. 
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