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EIP numeroin

(miljoonaa euroa) 2000 1999 

Allekirjoitetut lainasopimukset 36 033 31 800 

Euroopan unionin alueelle 30 644 27 765 

Hakijamaat 2 948 2 373
(josta EU:n jäsenyyteen valmistava 
rahoitusjärjestelmä) (1 618) (1 467) 

Kumppanuusmaat 2 441 1 662 

• Välimeren alueen maat (paitsi Kypros ja Malta) 1 214 802
• Afrikka, Karibia, Tyynimeri ja MMA 401 341
• Etelä-Afrikka 140 150
• Aasia ja Latinalainen Amerikka 532 310
• Balkanin maat 154 60

Tilivuoden aikana myönnetyt lainat 40 940 35 117
Euroopan unionin alueelle 35 003 30 380
Hakijamaihin 3 268 2 677
Kumppanuusmaihin 2 669 2 060

Nostetut lainat 29 994 27 612
Omista varoista 29 809 27 449
Muista varoista 185 163

Varainhankinta 29 038 28 355
Yhteisövaluutoissa 23 764 5 273
Muissa valuutoissa 19 658 8 697

Lainakannat ja varaukset
Omista varoista myönnetyt lainat 198 918 178 775
Takaukset 223 277
Rahoitus budjettivaroista 2 386 2 352
Maturiteetiltaan pitkät, keskipitkät ja lyhyet lainat 159 860 146 223

Omat varat 21 840 20 494

Taseen loppusumma 219 196 201 104

Merkitty pääoma 31. joulukuuta 100 000 100 000
josta maksettu 6 000 6 000
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Pääjohtajan
katsaus

Vuonna 2000 Euroopan investointipankki

jatkoi Euroopan unionin tavoitteiden

tukemista sekä lainanottonsa että luo-

tonantonsa avulla. Varainhankinta vuo-

den aikana oli 29 miljardia euroa ja lai-

nananto 36 miljardia euroa.

EIP ei pyrkinyt pelkkään toimintavolyymin

kasvattamiseen, vaan keskitti panostuk-

sensa pikemminkin ydintehtäväänsä, eli

Euroopan unionin sosiaalisen ja taloudel-

lisen yhteenkuuluvuuden edistämiseen.

Yhteensä 73 prosenttia Euroopan unionin

lainoituksesta käytettiinkin muita hei-
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kommassa asemassa olevien alueiden

tukemiseen.

Toinen viime vuoden prioriteeteista oli

Innovaatio 2000 -aloitteen käynnistämi-

nen. Tällä ohjelmalla EIP tukee investointe-

ja, jotka edistävät Euroopan kehittymistä

innovaatio- ja tietoyhteiskunnaksi, Lissabo-

nin Eurooppa-neuvoston maaliskuussa

2000 asettaman tavoitteen mukaisesti.

Tärkeä elementti tämän tehtävän toteut-

tamisessa oli Euroopan investointipankki-

ryhmän perustaminen kesäkuussa 2000.

Uudistuksella Euroopan investointirahas-

tosta tuli pääomasijoittamiseen ja pk-yri-

tystoiminnan rahoitukseen erikoistunut

yhtiö. EIP-ryhmä sai samalla mahdollisuu-

det tarjota pienille ja keskisuurille yrityk-

sille kattavan valikoiman rahoitusalan

tuotteita, jotka ovat välttämättömiä nii-

den kehittymiselle nopeasti muuttuvassa

talousympäristössä.

Euroopan unionin ulkopuolella toimin-

tamme kohdistui EU:n ulkorajoilla oleviin

maihin niin idässä kuin etelässä, joissa kes-

kityimme tukemaan maiden EU-jäsenyy-

teen johtavaa prosessia sekä lujittamaan

Euroopan unionin ja Välimeren alueen

yhteistyötä. Tämä toiminta oli Eurooppa-

neuvostojen – erityisesti Helsingissä joulu-

kuussa 1999 ja Nizzassa joulukuussa 2000

– antamien suositusten mukaista. EIP

uudisti jäsenyyteen valmistavan rahoitus-

järjestelmänsä, joka tuli voimaan vuonna

2000. Samalla yhdistettiin EU-maiden ja

jäsenehdokasmaiden rahoituksesta vas-

taavat ryhmät saman pääosaston alaisuu-

teen. Samoja kriteereitä sekä hankkeiden

valinta- ja luotonantomenettelyä sovelta-

malla EIP pyrkii helpottamaan uusien

jäsenmaiden integroitumista unioniin.

Pääomamarkkinoilla EIP noudatti innova-

tiivista ja hajauttavaa varanhankinnan

strategiaa, kuvastaen pankin asemaa

yhtenä johtavana ei-valtiollisena AAA- lai-

naajana. EIP:n tavoitteena oli ennen

muuta omien rahoituskustannusten opti-

mointi, mikä mahdollistaa edulliset ehdot

rahoitettaville hankkeille.

Tulevaisuudessa tavoitteena on toiminnan

kohdentaminen niille alueille, missä EIP

tuottaa eniten lisäarvoa edistäessään

Euroopan unionin politiikkaa oman

perussääntönsä ja Eurooppa-neuvoston

päätösten mukaisesti. Tämä merkitsee

sisäisten menettelyjen uudelleen arvioin-

tia ja EIP:n luotonannon uudenlaista

suuntaamista sekä entistä suurempaa

avoimuutta.

EIP:n hallitus

Philippe Maystadt 

EIP:n pääjohtaja ja hallintoneuvoston puheenjohtaja
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Merkittävimpiä tapahtumia vuoden aikana oli Euroopan investointipankkiryh-
män (EIP-ryhmä) perustaminen. Pankin toiminnan suuntautumiseen vaikuttivat
myös huomattavasti Eurooppa-neuvostojen Helsingissä (joulukuussa 1999) ja Lis-
sabonissa (maaliskuussa 2000) antamat suuntaviivat, joissa korostettiin valmis-
tautumista EU:n laajentumiseen sekä tieto- ja innovaatioyhteiskunnan rakenta-
mista.

Kesäkuussa 2000 EIP:n valtuusto hyväksyi Euroopan investointirahastoa (EIR) kos-
kevan uudistuksen, jossa siitä tuli pääomasijoituksiin ja pk-yritysten takauksiin
erikoistunut EIP-ryhmän yksikkö. EIR:n toimintakenttänä on koko unioni, ja
asteittain sen toimintaa laajennetaan myös hakijamaihin. Niissä edistetään pää-
omasijoitusmarkkinoiden kehitystä ja huipputeknologiayritysten perustamista.

Vastauksena Eurooppa-neuvoston kehotuksiin EIP-ryhmä käynnisti useita ohjel-
mia, joilla lisätään sen valmiuksia tukea entistä tehokkaammin Euroopan ja
hakijamaiden talouselämän tarpeita.

• Rakenteita mukautettiin niin, että lainanantoon ja hankkeiden valintaan voi-
daan soveltaa yhdenmukaisia menettelyjä ja käytäntöjä sekä unionissa että
unionialueen ulkopuolella. Uudistuksen tarkoituksena on ennen kaikkea
nopeuttaa yhteisön säännöstön siirtämistä hakijamaihin. Se on yksi EIP:n pää-
tavoitteista Euroopan unionin laajentumisen valmistelussa.

Rahoitus itäisen Keski-Euroopan hakijamaissa lisääntyi voimakkaasti (2,9 mil-
jardia eli 24 %). Yli puolet lainoista myönnettiin EU-jäsenyyteen valmistavasta
rahoitusjärjestelmästä, jota toteutetaan pankin omilla riskeillä.

• Lissabonin Eurooppa-neuvoston (maaliskuussa 2000) jälkeen EIP-ryhmä käyn-
nisti uuden ohjelman tukemaan investointeja, jotka edistävät Euroopan kehit-
tymistä innovaatiovetoiseksi ja tietopohjaiseksi yhteiskunnaksi. Ohjelma sai
nimen Innovaatio 2000, ja se täydentää EIP:n perinteistä rahoitustoimintaa.
Sillä kanavoidaan tuntuvassa määrin rahoitusta seuraaville viidelle pääalueel-
le: inhimillisen pääoman edistäminen (koulutus), tutkimus ja kehitys, tietotek-
niikka- ja viestintäverkot, innovaatioiden levittäminen sekä yrittäjyyden vah-
vistaminen innovatiivisissa pk-yrityksissä.

Toiminnan tausta ja 
yleiskatsaus vuoteen 2000

Kaikki tässä esitteessä esitetyt rahasummat on ilmaistu miljoonina euroina, ellei toisin ilmoiteta.
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Allekirjoitetut lainasopimukset olivat
36 miljardia, kun ne edellisenä vuonna
olivat 31,8 miljardia (kasvua 13 %).
Euroopan unionia koskevat allekirjoite-
tut lainat olivat 30,6 miljardia, eli 10 pro-
senttia edellisvuotta enemmän. Alueke-
hitykseen myönnetyt yksittäiset lainat
olivat lainasummasta 73 prosenttia.

Ulosmaksetut lainat olivat 30,2 miljar-
dia, joista 26,8 miljardia nostettiin
Euroopan unionissa. Lainoista 58 pro-
senttia maksettiin ulos euroina.

Pankki arvioi vuoden aikana noin 310
investointihanketta, joita varten laina-
sopimuksia hyväksyttiin 40,9 miljardia

(edellisenä vuonna 35,1 miljardia, kas-
vua 17 %).

Omista rahoitusvaroista myönnetyt käy-
tössä olevat lainat ja takaukset olivat
vuoden lopussa 199 miljardia. Liikkeessä
olevat omat lainat olivat 159,9 miljar-
dia. Taseen loppusumma kasvoi 9 pro-
senttia ja oli 219,2 miljardia.

Lainanotto swap-sopimusten jälkeen oli
29 miljardia. Varat hankittiin 136 laina-
operaatiolla ja 11 eri valuuttana. Euron,
Englannin punnan ja Yhdysvaltain dol-
larin osuus varainhankinnasta pääoma-
markkinoilta swap-sopimusten jälkeen
oli yhteensä 94 prosenttia.

Innovaatio 2000 -ohjelmaan on varattu 12-15 miljardin euron lainasumma kolmeksi seuraavaksi vuodeksi.
Valtuuston päätöksellä EIP sai samassa yhteydessä myös mahdollisuudet kaksinkertaistaa pieniin ja keski-
suuriin yrityksiin tehtävät pääomasijoitukset 2 miljardiin euroon.

• EIP-ryhmän huomio kohdistui erityisesti myös sellaisten hankkeiden rahoituskysymyksiin, joilla on suo-
tuisa vaikutus ympäristöön. Ympäristörahoitus kasvoi selvästi. Hankkeet-osaston toiminnassa korostui-
vat investointihankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnin menetelmät ja strategian määrittely tuke-
maan Euroopan unionin velvoitteita ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

• Pankki laajensi rahoitusalan tuotevalikoimaansa entistä monipuolisemmaksi ja kehitti strukturoituja
rahoitusmuotoja voidakseen mitoittaa rahoituspanokset paremmin hankkeiden erityisvaatimusten
mukaisesti varsinkin liikenteen ja televiestinnän infrastruktuurien alalla.

Tarkemmat tilastot vuodelta 2000 sekä vuosilta 1996-2000 ovat tämän julkaisun liitteenä. Liitteessä on
myös luettelo vuoden aikana rahoitetuista hankkeista. Samat tiedot löytyvät esitteeseen kuuluvalta 
cd-rom-levyltä sekä EIP:n Internet-sivuilta: www.eib.org.

Ulosmaksetut lainat, allekirjoitetut 

lainasopimukset ja hyväksytyt 

rahoitushankkeet (1996-2000)

(milj. euroa)

10 000

1996 1997 1998 1999 2000
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Allekirjoitetut lainat

Hyväksytyt lainat



"EIP-ryhmän toiminta vuonna 2000"
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Luotonantoa varten määriteltiin viisi
päätavoitetta:

• taloudellisen ja sosiaalisen yhteen-
kuuluvuuden sekä aluekehityksen
tukeminen; tässä tarkoituksessa pan-
kin ja komission yhteistyötä pyritään
lisäämään;

• Innovaatio 2000 -ohjelman toteutta-
minen, jossa tavoitteena on edistää
tieto- ja innovaatioyhteiskunnan edel-
lyttämiä investointeja;

• hakijamaiden valmistautuminen unio-
nin jäsenyyteen;

• kehitys- ja yhteistyöpolitiikan tukemi-
nen unionin kumppanuusmaissa;

• ympäristönsuojelun ja kestävän kehi-
tyksen edistäminen, mukaan lukien
osallistuminen Kioton pöytäkirjassa
määriteltyjen tavoitteiden toteutuk-
seen.

Rahoitusvälineiden valikoiman laajenta-
mista ja nykyaikaistamista jatketaan
EIP:ssä niin, että voidaan ottaa huomi-
oon markkinoiden kehitys ja täyttää
entistä paremmin asiakkaiden tarpeet.
EIP jatkaa myös lainojen hinnoittelupo-
litiikan tarkistusta.

Lisäarvon tuottaminen EIP-ryhmän toi-
menpiteillä, joilla se on sitoutunut
Euroopan unionin palvelukseen, on
lähivuosien toiminnan keskeinen pää-
määrä. Pelkän liikevaihdon kasvattami-
sen sijasta tavoite on siten arvonkehi-
tyksessä.

Ensimmäinen toimintasuunnitelma laadittiin sen jälkeen, kun pankin valtuusto oli hyväksynyt EIP:n strategi-
sen toimintakehyksen kesäkuussa 1998. Toimintasuunnitelman avulla määritellään pankin keskipitkän aika-
välin toimintapolitiikka. Siinä myös vahvistetaan toiminnan painopistealueet, jotka noudattavat valtuuston
pankille asettamia tavoitteita. Toimintasuunnitelmaa voidaan lisäksi hyödyntää EIP:n toiminnan jälkiar-
vioinnissa. Suunnitelma tehdään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Pankki voi kuitenkin muuttaa strategisia
suuntaviivoja kolmivuotisjakson aikana ottaakseen huomioon uudet valtuutukset ja talousympäristön muutok-
set. Joulukuussa 2000 hyväksytty toimintasuunnitelma koskee vuosia 2001-2003.

Toimintasuunnitelma
vuosille 2001-2003

EIP:n
pääkonttori

Luxemburgissa
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73 prosenttia yksittäisistä lainoista alueke-
hitykseen

Vuonna 2000 EIP myönsi yksittäisiä lainoja
13,7 miljardia eli 73 prosenttia unionin alu-
eella myönnetyistä yksittäisistä lainoista.
Lainat myönnettiin tiiviissä yhteistyössä ja
täydentävästi unionin rakennerahastojen
kanssa hankkeisiin kehityksestä jälkeen jää-
neillä alueilla tai jatkuvista rakenneongel-
mista kärsivillä alueilla.

Kun otetaan lukuun globaalilainojen osuus
tukialueiden pienissä investoinneissa, alue-
kehitykseen myönnettiin kaikkiaan noin
20 miljardia.

Pankin ensisijaisiin tavoitteisiin alikehitty-
neillä alueilla kuuluivat myös liikenne- ja
viestintäverkkojen rakentaminen, joka on
ehdoton perusta taloudellisen toiminnan ja
kasvun varmistamiselle, sekä ympäristön-
suojeluhankkeiden rahoitus.

Elämänlaadun parantamiseen käytettiin 2,8
miljardia. Lainat kohdistuivat luonnonym-
päristön suojeluun, kaupunkialueiden

vireyden elvyttämiseen, joukkoliikenteen
kehittämiseen sekä terveydenhuoltojärjes-
telmien rakentamiseen ja nykyaikaistami-
seen.

Liikenteen, televiestinnän ja energiahuol-
lon perusrakenteita rahoitettiin 8,8 miljar-
dilla. Tähän tarkoitukseen myönnettiin eni-

Euroopan unionin tasapainoinen kehittäminen on EIP:n tärkein tehtävä, joka määrättiin
Rooman sopimuksessa ja vahvistettiin toistamiseen Amsterdamin sopimuksessa kesäkuussa
1997. Keskimäärin runsaalla kahdella kolmasosalla pankin yksittäisistä lainoista edistetään
monenlaatuisten hankkeiden rahoittamista kehityksestä jälkeen jääneillä alueilla tai jat-
kuvista rakenneongelmista kärsivillä alueilla.

EIP toimii tiiviissä yhteistyössä EU:n rakennerahastojen kanssa synergiaetuja tavoitellen.
Yhteistoiminnalla se täydentää talousarviosta maksettavien tukien vaikutusta ja edistää
varojen jakautumista parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteistyötä on tarkoitus lisätä Agen-
da 2000 -ohjelman toimeenpanossa. Ohjelma sisältää asetusluonnoksen Euroopan unionin
rakenne- ja koheesiotuesta vuosille 2000-2006.

Tukea unionin tasapainoiselle
kehitykselle

(2000)

(milj. euroa)

Yhteensä

summa %

Energia 2 216 16

Liikenne ja viestintä 6 613 48

Vesihuolto ja muut 1 096 8

Kaupunkisuunnittelu 644 5

Teollisuus ja palvelut 2 109 16

Koulutus ja

terveydenhuolto 1 031 8

Yksittäiset lainat

yhteensä 13 709 100

Globaalilainat 6 000

Aluekehitys

Yksittäisten lainojen 

jakautuminen toimialoittain

Alueellinen kehittäminen
1996–2000: 94 miljardia

2000

1999

1998

1997

1996

5000 15 00010000 20 000

Tavoite 1

Tavoite 2

Useita alueita koskevat lainat

Globaalilainat
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EIP-foorumi: Aluekehitys -
taloudelliset resurssit käyttöön tuloksellisesti

EIP-foorumi järjestettiin 19. ja 20. lokakuuta 2000 jo kuudennen kerran. Tilaisuus keräsi yhteen
noin 350 ammattilaista, jotka edustivat valtionhallintoa ja politiikkaa, Euroopan unionin toi-
mielimiä, eri hallinnonaloja, teollisuutta sekä pankkeja. Foorumissa pohdittiin menestystekijöitä
ja vajavaisuuksia, jotka ovat johtaneet Euroopan alueiden erilaiseen kehitykseen.

EIP:n pääjohtaja Philippe Maystadt korosti avauspuheenvuorossaan sitä, että Agenda 2000, joka
määrittelee rahoituskehyksen EU:n budjetille vuoteen 2006 asti, ei sisällä merkittäviä korotuksia
aluekehityksen rahoitukseen. Tämä merkitsee sitä, että aluepolitiikassa voidaan lähivuosina päästä
parempiin tuloksiin ainoastaan käyttämällä nykyisiä rahoitusvaroja entistä tehokkaammin.

Keskusteluissa tuli esiin tehokkaan koordinoinnin tarve kaikkien alueen toimijoiden kesken, toi-
mijoiden ja valtion keskushallinnon välillä sekä Euroopan komission kanssa. Lisäksi korostettiin
EIP:n ja komission tiiviin yhteistyön merkitystä, koska se on edellytyksenä aluetukien mahdolli-
simman tehokkaalle käytölle. Tietoyhteiskunnan tuomiin uusiin haasteisiin voidaan tehokkaasti
vastata vain keskittämällä unionin toimielinten, kansallisen ja paikallisen hallinnon sekä käytän-
nön toimijoiden voimat. Suurin haaste on kuitenkin unionin laajentuminen, joka väistämättä
nostaa EU:n alueelliset erot uudenlaiselle tasolle.

Kunniavieraana oli Günter Grass, joka sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon vuonna 1999. Hän
käsitteli illallispuheessaan pankin roolia myös yhteiskunnallisten tavoitteiden tukijana, joka
sijoittaa pääomia sinne, missä tarve on suurin: "Tämän päivän Eurooppa, jossa rikkaiden ja köy-
hien välinen elintasokuilu on valtava, tarjoaa todellakin monia mahdollisuuksia alikehittyneiden
alueiden tukemiseen".

Tilaisuuden päätti EIP:n varapääjohtaja Wolfgang Roth, joka tiivisti foorumin annin sanoihin:
"Tärkeintä on koordinaatio". Onnistuneen hankkeen edellytyksiä ovat selkeä visio, strategia sen
toteuttamiseksi, kaikkien voimavarojen käyttö strategian hyväksi sekä osapuolten yhteistoiminta:
"Menestykseen tarvitaan aina selvä päämäärä ja tehokas organisaatio. Sama pätee myös onnistu-
neeseen aluekehitystoimintaan: toiminnan on oltava organisoitua".

Erityisesti Keski- ja Itä-Euroopan osalta ei pidä olettaa, että unionin aluepolitiikkaa huomattavine
tukineen voidaan soveltaa sellaisenaan hakijamaihin. Rahoitusvaroja on siksi käytettävä entistä
tehokkaammin. Tämä merkitsee kuitenkin vain sitä, että EIP:n on unionin rahoituslaitoksena
otettava entistä keskeisempi rooli kaikkien EU:n epäsuotuisten alueiden kehityksen edistäjänä.

EIP-foorumin puheenvuorojen tii-
vistelmät on julkaistu EIP Tiedot-
teessa N:o 106 joulukuussa 2000.
Sitä voi tilata EIP:n tiedotus- ja
viestintäosastolta, s-posti
info@eib.org.

Wolfgang Roth, 
EIP:n varapääjohtaja
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ten lainoja Espanjassa, Kreikassa, Italiassa,
Portugalissa ja Britanniassa.

Pankki myös edisti taloudellista dynamiik-
kaa noin 2,1 miljardilla, joilla tuettiin teol-
lisuusyritysten perustamista, laajentamista
ja nykyaikaistamista.

Rahoitetuilla hankkeilla edistetään euroop-
palaisten yritysten kansainvälistä kilpailu-
kykyä ennen kaikkea autoteollisuudessa,
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistuk-
sessa, metalliteollisuudessa sekä paperi- ja
kumiteollisuudessa.

Euroopan talouskehityksessä rakennetaan
menestys rahoittamalla teollisuuden
mukauttamista, parantamalla kilpailukykyä
ja edistämällä tehokkaiden yritysten kehi-
tystä, jotka kykenevät selviytymään kan-
sainvälisestä kilpailusta ja luomaan uusia
työpaikkoja.

50 prosenttia aluekehityslainoista tavoite
1 -alueille

Vuoden aikana kehityksestä jälkeen jää-
neille alueille eli ns. tavoite 1 -alueille
annettiin yksittäisiä lainoja 6 875 miljoo-
naa. Saksan itäiset osavaltiot saivat 1 101
miljoonaa, koheesiomaat eli Espanja, Por-
tugali, Irlanti ja Kreikka, 4 081 miljoonaa ja
Etelä-Italia 955 miljoonaa.

Liikenne- ja viestintäverkkojen sekä ener-
gianjakeluverkkojen osuus oli 60 prosenttia
lainoista, joilla lievennetään alueiden syr-
jäisestä sijainnista aiheutuvia haittoja. 13
prosentilla edistettiin luonnon ja kaupunki-
ympäristön parantamista ja 16 prosentilla
teollisuutta. Tämän lisäksi 11 prosentilla
yksittäisistä lainoista tuettiin koulutus- ja
terveydenhuoltohankkeita.

Taloudellista mukauttamista vauhditettiin

Yksittäiset lainat tavoite 2 -alueille, joilla
tuetaan rakenteellisissa vaikeuksissa ole-
vien alueiden taloudellista ja yhteiskunnal-
lista rakennemuutosta, olivat yhteensä
5 247 miljoonaa. Lainojen jakautuminen
toimialoittain osoittaa, että liikenneverk-
kojen osuus oli suurin (35 %) ja että luon-
non- ja kaupunkiympäristön suojelun
asema oli erittäin tärkeä (16 %). Teollisuus
ja palvelut saivat lainasummasta 18 pro-
senttia, koulutus ja terveydenhuolto 7 pro-
senttia.

Merkille pantavaa on, että 80 prosenttia
näillä toimialoilla rahoitetuista hankkeista
toteutettiin kehitysalueilla, mikä osaltaan
auttoi niitä saavuttamaan unionin kehitty-
neimpiä alueita.

Televiestintäverkkojen rahoitusta tuettiin

Yhteensä 1 585 miljardin lainasummalla
rahoitettiin televiestinnän verkkohankkei-
ta, jotka koskivat useita tuettuja alueita tai
kokonaista maata.

Synergiaa komission kanssa

EIP:n ja Euroopan komission toiminnallisia
suhteita tiivistettiin komission kanssa alle-
kirjoitetuilla yhteistyö- ja puitesopimuksil-
la. Näillä pankki voi olla entistä tiiviimmin
mukana avustettavien hankkeiden arvioin-
nissa ja sovittaa rahoituksensa entistä
paremmin yhteen komission tukien kanssa.

Pankki myös antoi panoksensa rakennetoi-
mien ohjelmointiin vuosille 2000-2006.
Lisäksi se osallistuu muiden osapuolten
pyynnöstä uuden Eta-rahoitusjärjestelmän
toteutukseen.
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"i2i" pähkinänkuoressa

Ohjelma kestää kolme vuotta ja jakau-
tuu viiteen toimintakokonaisuuteen:

• Pk-yritysten toimintaedellytysten ja
yrittäjyyden kehittäminen. Tarkoituk-
sena on erityisesti lisätä riskipääomi-
na annettavaa tukea innovatiivisten
pk-yritysten kehittämiseksi unionissa.
Toiminnasta vastaa käytännössä
Euroopan investointirahasto (EIR),
joka on EIP-ryhmän pääomasijoituk-
siin erikoistunut yksikkö.

• Innovaatioiden levittäminen. Tämä
tavoitteen puitteissa rahoitetaan kai-
kensuuruisia investointeja, joilla pyri-
tään edistämään innovaatioiden hel-

pompaa käyttöön saamista ja hyödyn-
tämistä sekä kehittämään uuden tek-
nologian käyttöön tarvittavia val-
miuksia. Investointien toteuttajina
voivat olla sekä yritykset että julkisyh-
teisöt.

• Tutkimus ja kehitys. Rahoituksella
tuetaan julkisia ja yksityisiä tutkimus-
ohjelmia, varsinkin sellaisia, joihin
osallistuu yhteisesti sekä yrityksiä että
julkishallinnon yksiköitä. Tavoitteena
on myös kehittää tutkimuksen inf-
rastruktuuria, osaamiskeskuksia ja
rakenteita, joilla helpotetaan pk-yri-
tysten pääsyä tutkimusohjelmiin.

• Tieto- ja viestintäverkot: Ohjelman
puitteissa rahoitetaan koko Euroopan

kattavia laajakaista- ja multimedia-
verkostoja sekä niitä laitteita ja ohjel-
mia, jotka mahdollistavat verkkoon
pääsyn. Etusijalla ovat unionin muita
heikommassa asemassa olevat alueet.

• Inhimillisen eli tietopääoman lisäämi-
nen. Rahoituskohteena on koulujen,
ammattioppilaitosten ja yliopistojen
nykyaikaistaminen ja tietokoneistami-
nen. Lisäksi luototetaan tietoteknii-
kan alan koulutuskeskuksia.

EIP-ryhmä käynnisti oman Innovaatio 2000 -ohjelmansa tukeakseen niitä suosituksia, jotka valtion- ja hallitusten
päämiehet antoivat Lissabonissa 23. ja 24. maaliskuuta 2000. Tavoitteena on rakentaa Euroopasta tietoon ja inno-
vaatioon perustuva talous.

Kolmen seuraavan vuoden aikana EIP-ryhmä tukee Lissabonissa määriteltyä strategiaa erityisellä lainaohjelmalla,
johon kuuluu pitkäaikaisia ja keskipitkiä lainoja yhteensä 12-15 miljardia euroa.

Innovaatio 2000 ei niinkään kasvata rahoituksen kokonaismäärää, vaan suuntaa EIP-ryhmän toimintaa laadullises-
ti enemmän sellaisille tärkeille tulevaisuuden aloille, jotka tuottavat huomattavan suurta lisäarvoa uuden teknolo-
gian vaikutuksella.

Innovaatio 2000 -ohjelma
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Ensimmäiset tulokset

Innovaatio 2000 -ohjelman käynnistyksen
jälkeen EIP on hyväksynyt rahoitettavaksi
hankkeita, jotka koskevat yliopistojen ja
koulujen nykyaikaistamista, televiestintä-
ja Internetverkkojen kehittämistä, audio-
visuaalisia välineitä sekä lääkealan tutki-

musta ja kehittämistä.

Vuoden aikana lainasopimuksia allekirjoi-
tettiin yhdessätoista EU-maassa yhteensä
1,6 miljardin arvosta. Tästä 214 miljoonaa
kohdistui riskirahoitukseen, 448 miljoonaa
koulutukseen sekä 965 miljoonaa televies-
tintään ja televisiotoimintaan.

"i2i" audiovisuaalisella alalla

Koulutuksesta ja kulttuurista vastaava EU-komissaari Viviane Reding ja EIP-ryhmän pääjohtaja
Philippe Maystadt esittelivät 19. joulukuuta 2000 Brysselissä komission, EIP:n ja EIR:n uuden
yhteistyöstrategian audiovisuaalisen alan rahoituksessa. Tämä on EIP-ryhmälle uusi toimiala, joka
sijoittuu i2i-ohjelman yhteyteen.

Strategia koostuu neljästä konkreettisesta toimintamuodosta:

• EIP:n limiittiluotot ("globaalilainat") audiovisuaaliseen alaan erikoistuneille pankeille. Niistä
rahoitetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka tuottavat audiovisuaalista materiaalia, käyttävät
audiovisuaalitekniikkaa tai tekevät alan alihankintatöitä. Jotkut näistä globaalilainoista voivat
täydentää audiovisuaalisen tuotannon valtiontukia, kun taas toisiin voi sisältyä riskinjakoa ja
ulkopuolisia takauksia, joista vastaa etenkin EIR.

• EIP:n pitkäaikainen ja keskipitkä rahoitus, joka annetaan yhteistyössä pankkien kanssa, televi-
sioalan tai audiovisuaalisen tuotannon ja jakelun suuryksityisille ja valtionyrityksille. Lainat
suunnataan rakenneinvestointeihin (studiot, digitaalilaitteet, lähetysasemat jne.) sekä tuotan-
toon ("filmipakettien" valmistus, tuotteiden ja luetteloiden jakelu).

• Audiovisuaaliseen alaan erikoistuneiden pääomasijoitusrahastojen rahoitus, joka toteutetaan
EIR:n sijoitusten kautta. EIR toimii rahastojen rahastona ja laajentaa näin toimintansa hyvin
erikoistuneelle alalle, jolla rahoituksen ja yleiseurooppalaisten toimijoiden puute haittaa tehok-
kaiden pääomasijoitusmarkkinoiden syntymistä. Muutamia sijoituksia on jo tehty ja toisia on
valmisteilla: useimmat liittyvät erityisten "TIME" (Telecom - Internet - Media - Entertain-
ment) -rahastojen perustamiseen.

• EIP-ryhmän ja Euroopan komission yhteistoiminta audiovisuaalisen tuotannon kehittämiseksi.
Tärkeimpiä rahoituskohteita ovat elokuva- ja televisiotuotanto sekä alan taloudellisten toimijoi-
den koulutus. Yhteistoiminnan tarkoituksena on varmistaa, että EIP-ryhmän pankkirahoitus ja
yhteisön Media Plus -ohjelman tuet täydentävät toisiaan parhaalla mahdollisella tavalla. Media
Plus -ohjelmaan on varattu viideksi seuraavaksi vuodeksi 400 miljoonaa euroa.
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Hakijamaihin lainattiin vuonna 2000
kaikkiaan 2 948 miljoonaa, jotka käy-
tettiin kokonaisuudessaan Keski- ja
Itä-Euroopan maihin. Lainasummasta
1 618 miljoonaa myönnettiin jäsenyy-
teen valmistavan rahoitusjärjestelmän
nojalla.

Liikenne ja viestintä etusijalla

Kehittynyt ja yhteisön normien mukai-
nen liikenne- ja viestintäverkosto on
ehdoton edellytys hakijamaiden talous-
kasvun ja onnistuneen yhdentymisen
varmistamiselle. Sen vuoksi EIP:n tär-
keimpiä rahoituskohteita ovat rautatie-
ja maantieyhteydet, satamat, lentoken-
tät, lennonjohtolaitteet sekä televiestin-
täverkot.

Liikenteen ja viestinnän perusrakentei-
ta rahoitettiin vuoden aikana yhteensä
1,5 miljardilla. Lainat käytettiin rauta-
teihin, maantieverkon parantamiseen
ja uusien moottoriteiden rakentami-
seen, meri- ja lentoliikenteeseen sekä
televiestintään.

Lisää tukea luonnon- ja kaupunkiympä-
ristön suojeluun

Huomion kohteena ovat enenevästi sel-
laiset hankkeet, jotka edistävät luon-
non- ja kaupunkiympäristön kohenta-
mista. Tähän tarkoitukseen myönnettiin
496 miljoonan lainat, jotka käytettiin
vesi- ja jätehuollon ohjelmiin, metrojen
ja raitioteiden nykyaikaistamiseen sekä
erilaisiin kaupunkien infrastruktuureihin.

Pankki rahoitti lisäksi Romanian tulvis-
sa vaurioituneiden perusrakenteiden 
korjaamista 250 miljoonalla ja antoi
500 000 euron lahjoituksen pelastustoi-
miin katastrofialueilla.

Tukea teollisuudelle

EIP myös antaa jatkuvaa tukea hakija-
maiden teollisuudelle lähinnä globaali-
lainoilla, jotka myönnetään yhteistyö-
kumppaneina toimivien rahoituslai-
tosten, alueelle sijoittuneiden unionin
pankkien sekä kotimaisten pankkien
kautta.

Pankki on vuodesta 1990 asti lainannut hakijamaihin yli 14 miljardia, joista 2,9 mil-
jardia vuonna 2000. Rahoituksen tarkoituksena on edistää yhteisön säännöstön siir-
tämistä jäsenyyttä hakeneisiin maihin ja auttaa niitä saavuttamaan jäsenvaltioiden
talouskehitystä siten, että ne ovat valmiita liittymään unioniin.

Lainat myönnettiin osaksi Euroopan unionin antamista lainavaltuuksista Keski- ja
Itä-Eurooppaa varten, johon on varattu 8,7 miljardia vuoteen 2007 asti. Toisaalta
käytettiin jäsenyyteen valmistavaa rahoitusjärjestelmää, johon on varattu 8,5 mil-
jardia käytettäväksi vuoteen 2003 mennessä. Järjestelmä perustettiin pankin omas-
ta aloitteesta ja sitä toimeenpannaan pankin omilla riskeillä.

Hakijamaita valmistellaan 
EU-jäsenyyteen

(milj. euroa)

Puola 941

Romania 853

Tsekin tasavalta 385

Slovakian tasavalta 242

Unkari 240

Bulgaria 160

Slovenia 65

Viro 42

Latvia 10

Liettua 10

Hakijamaat * 2 948

* josta jäsenyyteen valmistava 
rahoitusjärjestelmä: 1 618 miljoonaa

Hakijamaat:

Luotonanto 2000

Rahoitus hakijamaissa
1996–2000: 10 miljardia

2948

2373

2375

1541

1158

2000

1999

1998

1997

1996

v
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Vuoden 1990 jälkeen EU-jäsenyyttä hank-
keisiin kymmeneen Itä-Euroopan maahan
sekä Kyprokselle ja Maltalle myönnetyt lai-
nat nousevat 14,2 miljardiin. Lainasummas-
ta 4,5 miljardia on myönnetty jäsenyyteen
valmistavan lisärahoitusjärjestelmän nojal-
la, jonka EIP käynnisti vuoden 1998 alussa.
Pankista on nopeasti tullut Itä-Euroopan
hankkeiden tärkein kansainvälinen rahoit-
taja.

Liikenne- ja viestintähankkeet etusijalla

Liikenne on suurin rahoitustoiminnan alue,
ja sen osuus oli 47 prosenttia EIP:n lai-
nanannosta. Rautateihin käytettiin 1,7 mil-
jardia ja kaupunkiliikenteeseen 700 miljoo-
naa. Teleala oli toinen merkittävä
EIP-rahoituksen saaja yhteensä 2 miljardin
lainoilla.

Liikenne- ja viestintäverkot parantavat
fyysisiä yhteyksiä unioniin. Samalla ne luo-
vat pohjaa alueen talouskehitykselle ja
onnistuneelle yhdentymiselle.

Ympäristöluotot kasvussa

Liikenteen ja energiahuollon alalla tuettiin
lukuisia hankkeita, jotka edistävät luon-
non- ja kaupunkiympäristön parantamista.
Pankki rahoitti varsinkin suuria joukkolii-
kennehankkeita, kuten Budapestin ja Pra-
han metroa sekä Krakovan, Timisoaran ja
Bukarestin raitioteitä.

Toisaalta EIP rahoitti useita kunnallisia inf-
rastruktuurihankkeita, joilla ehkäistään ja
vähennetään ympäristön pilaantumista.
Hankkeet koskivat etenkin vesihuoltoa, vie-
märöintiä ja kunnallista energiahuoltoa.

Yhteisön rahoitusyhteistyötä tehostettiin

Pankin ja komission välisen yhteistyön
ansiosta unionin rahoitusvälineiden syner-
giaa voitiin hyödyntää parhaalla mahdolli-
sella tavalla ja maksimoida käytettävissä
olevien instrumenttien vaikutus. EIP:n ja
komission yksiköt tekivät tiivistä yhteistyö-
tä varsin lukuisten hankkeiden valmiste-
lussa ja rahoituksessa kaikilla pankin
rahoitukseen soveltuvilla aloilla. Pankki
toimii kohdealueella yhteistyössä myös
muiden kansainvälisten rahoituslaitosten,
erityisesti Euroopan jälleenrakennus- ja
kehityspankin (EBRD) sekä Maailmanpan-
kin kanssa aina kun rahoitettava hanke
sitä vaatii.

Keski- ja Itä-Euroopan pääomamarkkinoi-
den kehittäjänä

Vuodesta 1996 asti EIP on hankkinut rahoi-
tusta Keski- ja Itä-Euroopan maiden valuut-
toina. Se on ollut läsnä euromarkkinoilla
laskemalla liikkeeseen joukkovelkakirja-
lainoja Tsekin kruunun sekä Viron ja Slova-
kian kruunun määräisinä, sekä Puolan zloty
-lainoilla. Näiden jvk-lainojen avulla on
ohjattu länsimaisia sijoituspääomia Keski-
ja Itä-Eurooppaan. Vuodesta 1997 pankki
on järjestänyt velkaemissio-ohjelmia Unka-
rin forintin ja myöhemmin Tsekin kruunun
kotimaisilla markkinoilla. Menettelyllä
pankki loi tälle markkinasektorille pitkäai-
kaisia benchmarkeja ja veti samalla mukaan
paikallisia sijoituksia. Aina kansallisen lain-
säädännön salliessa pankki on voinut tarjo-
ta luottoja paikallisissa valuutoissa, jolloin
voidaan välttää lainanottajien valuutta-
kurssiriskit.

EIP luo pohjaa unionin laajentumiselle

v

v
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Praha

Warszawa

Tallinn

Riga

Vilnius

Bratislava

Budapest

Bucuresti

Sofia

Ljubljana

Nicosia

Hakijamaat ja ympäristö

Vuodesta 1990 asti varsinaisia ympäristönsuojelun hankkeita on tuettu 2,3 miljardin lainoilla
tai 16 prosentilla koko 10-vuotiskauden luotonannosta. Hankkeet ovat koskeneet sekä luonnon
suojelua (jätevedenpuhdistus, jätteiden käsittely, metsitys) että kaupunkiympäristöä (metrot ja
raitiotiet, kaukolämpö, muut kaupunkisuunnittelun hankkeet). Vuonna 2000 ympäristöhank-
keiden osuus oli jo lähes neljännes kokonaisrahoituksesta. Pankin toiminnan kasvu ympäristö-
alalla heijastaa sekä maiden yleistä asennemuutosta kestävän kehityksen hyväksi että paikalli-
sen osaamisen kehittymistä, jota tuetaan komission PHARE-ohjelmilla. 

Ympäristöongelmiin puuttuvien hankkeiden rahoitus edistää laajalti unio-
nissa voimassa olevien säännösten huomioimista ja parantaa siten
hakijamaiden edellytyksiä valmistautua EU-jäsenyyteen. Monet
hakijamaat ovatkin jo ottaneet käyttöön ympäristölainsää-
dännön, joka pohjautuu suoraan unionin säädöksiin.
Lisäksi jokaisen investointihankkeen arvioinnin yhtey-
dessä EIP tutkii huolellisesti hankkeen ympäristövai-
kutukset ja vaatii tarvittaessa toimenpiteitä unionin
normien perusteella.

Hakijamaissa rahoitetut 

ympäristönsuojeluhankkeet

1990–2000

Kaukolämpö/
sähkön/lämmön tuotto

Kaupunkiliikenne

Vesihuolto

Kaupunkien infrastruktuuri

Metsitys

Tulvien  
korjaustyöt
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Unioni ja Välimeren kumppanuusmaat

Unionin ja Välimeren maiden yhteistyön
tavoitteena on luoda alueelle taloudellisen
vakauden ja vaurauden vyöhyke. Vuonna

2000 EIP tuki alueiden välisen kump-
panuusohjelman tavoitteita 1 214 mil-
joonalla, joista 21 miljoonaa oli riskipää-
omina unionin budjettivaroista annettavaa
rahoitusta. Summasta 375 miljoonaa myön-
nettiin Turkkiin TERRA-lainajärjestelmästä,
jonka pankki perusti maan talouden jäl-
leenrakentamiseen vuoden 1999 maanjäris-
tysten jälkeen.

Pääpaino oli yksityissektorin ja etenkin pk-
yritysten modernisoinnissa, rahoitussekto-
rin kehittämisessä sekä infrastruktuurien ja
ympäristön tilan kohentamisessa.

EIP:n rahoitustoiminta käynnistettiin uudel-
leen Syyriassa, missä tuettiin sähkönsiirto-
järjestelmiä ja muuntamoita.

Yhteistyö kumppanuusmaiden
kanssa
EIP on jo 1960-luvulta alkaen osallistunut aktiivisesti Euroopan unionin noin 150 EU:n
ulkopuolisen maan kanssa harjoittamaan yhteistyöpolitiikkaan.

Välimeren alueen kumppanuusmaissa EIP tukee Barcelonan prosessina tunnetun hank-
keen tavoitteita, joihin kuuluu Euroopan unionin ja Välimerenmaiden yhteisen vapaa-
kauppa-alueen perustaminen. Pankki osallistuu myös EU:n solidaarisuushankkeisiin Afri-
kan, Karibian ja Tyynenmeren maissa sekä Kaakkois-Euroopan vakauspakettiin. Tämän
lisäksi rahoituskohteina on unionin sekä Latinalaisen Amerikan ja Aasian yhteisen edun
mukaisia hankkeita.

EIP:n yhteistyötoimiin käytettävät summat määritellään unionin antamissa monivuotisissa
valtuutuksissa (1).

EIP:n hallintoneuvoston kokous
pidettiin 10. huhtikuuta 2001 Kai-
rossa. Egyptin valinta tämän vuosit-
tain järjestettävän kokouksen pitopai-
kaksi pankin pääkonttorin sijasta
osoittaa, että EIP pitää maata tärkeä-
nä taloudellisena ja poliittisena vai-
kuttajana. Varapääjohtaja Mayer, joka
vastaa pankin toiminnasta Välimeren
alueen kumppanuusmaissa, ilmaisikin
EIP:n halukkuuden rahoituksen lisää-
miseen Egyptissä ja koko Välimeren
alueella.

(1) Katso tämän julkaisun tilastoliitteessä oleva taulukko G:"Voimassa tai neuvoteltavina olevat sopimukset, rahoi-
tuspöytäkirjat ja päätökset 1. huhtikuuta 2000". Samat tiedot löytyvät esitteeseen kuuluvalta cd-rom-levyltä sekä
EIP:n Internet-sivuilta: www.eib.org.

Välimeren maat:
Luotonanto 2000

Kumppanuusmaat
1996-2000 : 9 miljardia

(milj. euroa)

josta
riskira-

Yhteensä hoitusta

Turkki 575

Tunisia 155 5

Algeria 143 3

Egypti 100

Marokko 83

Syyria 75

Jordania 70 10

Gaza/

Länsiranta 13 3

Välimeri 1214 21

 

2000

1999

1998

1997

1996

500 2 0001000 2 5001 500

Välimeren alueen maat

AKT

Etelä-Afrikka

Latinalainen Amerikka ja Aasia 

Balkanin maat
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Afrikka, Karibia, Tyynimeri ja MMA

Pankki myönsi rahoitusta 25:een AKT-
ja MMA-maahan (merentakaiset maat
ja alueet) sekä viiteen alueelliseen
hankkeeseen. Käyttöön annettiin
yhteensä 401 miljoonaa, joista 215 mil-
joonaa oli riskirahoitusta. EIP:n toimin-
ta keskittyi varsinkin yksityissektorin
kehittämiseen.

EIP tuntee yhteisvastuuta kaikkein köy-
himmistä kehitysmaista. Tässä tarkoi-
tuksessa se päätti osallistua 70 miljoo-
nan osuudella niiden kahdentoista
maan velkahelpotuksiin, jotka kuuluvat
voimakkaimmin velkaantuneiden mai-
den velanvähennysohjelman eli niin
sanotun HIPC-ohjelman piiriin.

AKT-MMA:

Luotonanto 2000

(milj. euroa)

josta

riskira-

Yhteensä hoitusta

Afrikka 265 171

Eteläinen 120 67

Keski- ja

päiväntasaajan 37 26

Länsi-Afrikka 83 53

Alueelliset hankkeet 25 25

Karibia 77 42

Tyynimeri 3 3

AKT-maat yhteensä 50

MMA 7

AKT-MMA 401 215

Latinalainen Amerikka ja Aasia:

Luotonanto 2000

(milj. euroa)

Latinalainen Amerikka 400

Brasilia 205

Argentiina 147

Meksiko 48

Aasia 132

Indonesia 70

Bangladesh 36

Thaimaa 26

LATINALAINEN AMERIKKA JA AASIA 532

Etelä-Afrikka

Yhteensä 140 miljoonan lainoilla tuet-
tiin televiestintää, teollisuutta ja pieniä
paikallisia infrastruktuurihankkeita.

Latinalainen Amerikka ja Aasia

Vuonna 2000 allekirjoitettujen lainaso-
pimusten määrä oli 532 miljoonaa, jois-
ta 400 miljoonaa suuntautui Latinalai-
seen Amerikkaan ja 132 miljoonaa
Aasiaan.

Lainoista yli kolme neljännestä käytet-
tiin yksityissektorin investointeihin. Niil-
lä tuettiin sellaisia yhteisyrityksiä, joissa
oli paikallisten yhteistyökumppaneiden
rinnalla mukana eurooppalaisia toimi-
joita ja pankkeja.

Balkanin maat

EIP edisti Kaakkois-Euroopan vakausso-
pimusta alueelle myönnetyillä 154 mil-
joonan lainoilla. Se oli mukana rahoitta-
massa sillan rakentamista Tonavan yli
Bulgarian ja Romanian välille, sähkön-
siirtoverkon kunnostamista Bosnia-Hert-
segovinassa sekä pohjois-eteläsuuntai-
sen tärkeimmän maantiekuljetuskäy-
tävän parannusta Albaniassa.

Pikaisesti käynnistettävistä Quck-Start-
paketin neljästätoista hankkeesta on
rahoitettu jo viittä yhteensä 548 mil-
joonalla.
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Vuoden aikana ympäristönsuojeluun myön-
netyt yksittäiset lainat kasvoivat voimak-
kaasti edellisestä vuodesta (40 %) ja olivat
6,4 miljardia. Globaalilainoista annettiin
lisäksi noin 2 miljardin luotot vesijohto- ja
viemäröintihankkeisiin ja kaupunkisuunnit-
teluhankkeisiin lähinnä Saksassa. Ympäris-
tönsuojeluun käytettiin siten vuoden aika-
na yhteensä yli 8,4 miljardia.

56 prosenttia lainoista luonnonympäristöön

Luonnonympäristön suojeluun myönnetyt
yksittäiset lainat olivat 3,6 miljardia. Hank-
keet koskivat jätevedenpuhdistusta, vesi-
huoltoa, kaupunkijätteiden käsittelyä
(johon yleensä liittyi lämmön- ja sähkön-
tuotantoa) sekä haitallisten teollisuuspääs-
töjen vähentämistä.

Kaupunkisuunnittelun ja joukkoliikenteen
rahoitusta jatkettiin

Elinympäristön parantaminen kaupungeis-
sa merkitsee ennen kaikkea liikenteen
aiheuttamien haittojen vähentämistä. Siksi
pankki on jo vuosia pyrkinyt kehittämään
puhtaita joukkoliikennemuotoja kaupun-
geissa. Vuonna 2000 EIP-rahoituksella tuet-
tiin raitiotie-, metro- ja kaupunkiratahank-
keita noin kymmenessä asutuskeskuksessa.
Lisäksi tuettiin ohikulkuteiden ja tunnelien
rakentamista ruuhkien vähentämiseksi kau-
punkikeskustoissa.
EIP tuki myös useita kaupunkialueiden
uudistushankkeita sekä sosiaalisten vuokra-
asuntojen perusparannuksia syvimmissä
vaikeuksissa olevilla alueilla Britanniassa.

Luonnon- ja 
kaupunkiympäristön suojelu
Ympäristöalalla pankin toimintakenttään kuuluvat sekä luonnonympäristön suojelu –
vesihuolto, jätteiden käsittely, ilmakehän saasteiden torjunta, saastuttamattomien tuotan-
tomenetelmien käyttöönotto, maaperän suojelu – että kaupunkiympäristön kohentami-
nen: puhtaat joukkoliikennemuodot, kaupunkialueiden uudistukset, mukaan lukien
sosiaalinen asuntotuotanto ja korjausrakentaminen.

EIP edistää hyvin konkreettisesti unionin ympäristöpolitiikkaa paitsi rahoittamalla varsi-
naisia ympäristöhankkeita, myös ottamalla ympäristönäkökohdat järjestelmällisesti huo-
mioon kaikkien rahoittamiensa hankkeiden arvioinnissa. EIP:n lainojen myöntämisen edel-
lytyksenä on voimassa olevien ympäristönormien huomioiminen ja parhaimpien
käyttökelpoisten ympäristönsuojelutekniikoiden käyttö yhteisön säännöksiä noudattaen.

Ympäristölainojen osuus vuodesta 1996 lukien on noin 25 prosenttia Euroopan unionin
lainoista. Vuonna 2000 ympäristörahoitus kasvoi selvästi, ja ympäristönsuojeluun käytet-
tiin 34 prosenttia Euroopan unionin alueelle myönnetyistä yksittäisistä lainoista. Pankki
piti lisäksi erityisen tärkeinä sellaisia hankkeita, jotka edistävät ympäristön tilan paranta-
mista jäsenyyttä hakeneissa maissa.

Luonnon- ja
kaupunkiympäristö (2000)

(milj. euroa)

Yhteensä

Luonnonympäristö 3620

Vesien suojelu

ja vesihuolto 1575

Jätehuolto 771

Ilmakehän saastumisen

torjunta 1274

Kaupunkiympäristö 2801

Kaupunki- ja

esikaupunkiliikenne 1389

Kaupunkisuunnittelu 1412

Yksittäiset lainat yhteensä 6422

Globaalilainat 2000
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1996–2000: 34 miljoonaa
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Ympäristönsuojelu hakijamaissa

EU-jäsenyyttä hakeneissa maissa huo-
mio kohdistuu erityisesti hankkeisiin,

jotka vaikuttavat edullisesti ympäris-
töön: vesihuolto, jätevedenpuhdistus,
kaupunkijätteiden käsittely, liikenne ja
kaupunkisuunnitteluhankkeet.

Vuonna 2000 näiden hankkeiden osuus
hakijamaiden luotonannosta oli lähes
neljännes.

EIP:n toiminta ilmastonmuutosten torjumiseksi

Ympäristönsuojelu, ympäristön tilan parantaminen ja unionia koskevien velvoitteiden tukeminen
ilmastonmuutoksen torjunnassa (Kioton strategia) ovat tärkeällä sijalla pankin toimintasuunnitel-
massa.

EIP on säännöllisesti tukenut hankkeita, jotka edistävät uusiutuvien energialähteiden käyttöä, ener-
giansäästöä, yhdistettyä lämmön- ja sähköntuotantoa, kiinteän jätteen käsittelyä sekä joukkoliiken-
nettä.

Vuosina 1997–2000 uusiutuvaan energiaan, mm. vesi-, tuuli-, maalämpö- ja biomassavoimaloihin
(lukuun ottamatta jätteiden käsittelyä) myönnettiin yhteensä 800 miljoonan lainat, joista 535 mil-
joonaa unionissa. Lainananto joukkoliikenteeseen, paikallisiin ja kaupunkien välisiin rautateihin,
metroihin ja raitioteihin oli 10,9 miljardia, joista 9,6 miljardia kohdistui unionin alueelle.

Rion ympäristökonferenssissa vuonna 1992 asetettiin tavoitteeksi pitää kasvihuonekaasujen päästöt
vuoden 1990 tasolla. Vaatimusta tiukennettiin vuonna 1997 allekirjoitetulla Kioton pöytäkirjalla,
jossa teollistuneimmat maat saivat velvoitteekseen leikata päästöjään vuosina 2008–2012 viisi pro-
senttia vuoden 1990 tasosta.

Pankki tukee aktiivisesti ilmastonmuutosta ehkäisevää EU:n politiikkaa. Toimenpiteet toteutetaan
tiiviissä yhteistyössä Euroopan komission, jäsenvaltioiden, rahoitussektorin ja muiden kansainvälis-
ten laitosten kanssa.

Tässä tarkoituksessa EIP pyrkii rahoituksen lisäämiseen ennen kaikkea kahdella alueella: energian-
säästö (joukkoliikennejärjestelmät, lämmön ja sähkön yhteistuotanto) sekä vaihtoehtoiset energia-
lähteet (fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen ja niiden korvaaminen uudistuvilla ener-
giamuodoilla).

Rahoitusta voidaan myöntää sekä yksittäisinä lainoina että globaalilainoista myönnettävinä luot-
toina. Lisäksi pankki on halukas kehittämään äärimmilleen ne synergiat, joita sen ympäristöluo-
toista ja Innovaatio 2000 -ohjelman nojalla myönnettävistä lainoista voidaan saada. Tähän sisälty-
vät etenkin innovatiivisten tutkimus- ja kehityshankkeiden rahoittaminen aloilla, joilla on suotuisa
vaikutus ympäristöön, sekä tällaisten tutkimusten teolliseen soveltamiseen perustuvien investoin-
tien tukeminen.
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EIP-ryhmän perustaminen

Pankin valtuusto päätti EIP-ryhmän perus-
tamisesta kesäkuussa 2000 Lissabonin
Eurooppa-neuvoston johtopäätösten mukai-
sesti. EIR:stä tuli EIP-ryhmän tytäryhtiö.
Rahaston omistuksen kolmijako EIP:n,
Euroopan komission ja liikepankkien kes-
ken säilyy, mutta sen pääomasta yli 60 pro-
senttia on nyt EIP:n omistuksessa.

EIR:n tehtävänä on toteuttaa jatkossa kaik-
ki uuden EIP-ryhmän pääomasijoitukset ja
antaa pk-yritysten käyttöön erilaisia
takausinstrumentteja. EIP:n ja EIR:n uuden-
laiset suhteet mahdollistavat toimintojen
suuntaamisen entistä tehokkaammin näillä
pitkälle erikoistuneilla toimintakentillä.
Uudenlaiset suhteet myös kasvattavat EIP-
ryhmän toimintojen katalysaattorivaikutus-
ta Euroopan pankki- ja rahoitusyhteisölle
pk-yritysten hyväksi.

Uudistuksesta oli seurauksena EIP:n pää-
omasijoitussalkun siirto vuosilta 1997–2000
eli ajanjaksolta, jolloin se itse vastasi sijoi-
tustoiminnasta.

EIP-ryhmästä saatavien synergioiden paran-
tamiseksi EIP:lle siirtyi joitakin hallintoteh-
täviä niin, että EIR voi keskittyä käytännön
toimintaan.

EIP:n valtuusto lisäksi hyväksyi enintään
2 miljardin euron vapauttamisen pankin
toiminnan ylijäämistä käytettäväksi EIR:n
pääomasijoituksiin vuoteen 2003 asti.

Pk-yritysten rahoitus EIP:n globaalilaina-
toiminnalla

Vuonna 2000 EIP allekirjoitti globaalilaina-
sopimuksia 11,4 miljardin arvosta. Globaali-
lainat ovat eräänlaisia limiittiluottoja, jotka
annetaan pankkien ja rahoituslaitosten

EIP-ryhmä ja pk-yritykset
Pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten kehittäminen rahoituksen saata-
vuutta parantamalla on jo yli 30 vuoden ajan ollut EIP:n ensisijaisia tehtäviä. Euroopan
yksityisistä yrityksistä pk-yrityksiä on 98 prosenttia, ja niillä on merkittävä rooli taloudelli-
sessa toiminnassa ja uusien työpaikkojen luomisessa. Lisäksi ne ovat oleellisessa asemassa
uusien tehokkaiden tekniikoiden käyttöönottajina.

EIP-ryhmän monipuolisilla rahoitustuotteilla – pitkäaikaisilla ja keskipitkillä lainoilla, pää-
omasijoituksilla ja takauksilla – voidaan tehokkaasti tukea pk-yritysten kehitystä ja
mukautumista Euroopan talouden muutoksiin.
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tutioner. Samarbejdet med de lokale
finansielle formidlere sikrer de mindre
og mellemstore virksomheder direkte
adgang til finansieringspartnere, der
råder over oplysninger af høj kvalitet og
har et reelt kendskab til virksomheder-
nes behov.

Halvdelen af globallånenes endelige
modtagere er mindre og mellemstore
virksomheder. I 2000 stillede EIB således
5,7 mia til rådighed for den videre
udvikling af ca. 27 000 mindre og
mellemstore virksomheder.

De mindste – dvs. med under 100 løn-
modtagere – tegnede sig for to tredje-
dele af de nævnte beløb.

Venturekapital

EIB-Gruppen har beskæftiget sig med
venturekapital siden 1997, nemlig inden
for rammerne af det særlige program
for fremme af økonomisk vækst og
beskæftigelse.

Det Europæiske Råd styrkede på mødet
i Lissabon den 23. og 24. marts 2000
denne opgave yderligere, idet det
opfordrede EIB-Gruppen til at øge sin
indsats for styrkelse af innovative min-
dre og mellemstore virksomheders kapi-
talgrundlag i Unionen via EIF.

I 2000 indgik 450 mio i finansieringen af
24 venturekapitalfonde i 10 EU-lande.

Disse fonde har til formål at erhverve
kapitalandele i innovative mindre og
mellemstore virksomheder inden for
højteknologi og bidrage til at styrke
deres kapitalgrundlag. 

Siden 1997 har EIB indgået forpligtelser
på over 1,2 mia i form af 80 forretnin-
ger. Sideløbende hermed repræsenterer
EIF’s venturekapitalforretninger 296
mio. Oprettelsen af EIB-Gruppen har
gjort det muligt at koncentrere alle
disse forretninger i EIF.

EIF’s portefølje af garantier til fordel
for mindre og mellemstore virksomhe-
der

Garantiordningen for mindre og mel-
lemstore virksomheder er udformet
med henblik på at lette adgangen til
lånefinansiering for mindre, europæi-
ske virksomheder med evne til at skabe
beskæftigelse.

EIF råder ligeledes over garantiordnin-
ger, der hovedsagelig dækker bankers
og finansieringsinstitutioners risici i for-
bindelse med mindre og mellemstore
virksomheder. Ultimo 2000 administre-
rede Fonden således 54 ordninger på
knap 1,4 mia. I betragtning af disse ord-
ningers multiplikatorvirkning har dette
beløb gjort det muligt at dække formid-
lerkreditter til mindre og mellemstore
virksomheder på over 5,5 mia.



side   

6,6 mia i EU

I 2000 beløb aktiviteten til fordel for
transeuropæiske net i EU sig til 6,6 mia
fordelt på net for transport (4 mia), ener-
gioverførsel (0,4 mia) og telekommunika-
tion (2,2 mia). Finansieringsbidragene til
disse projekter var for over to tredjedeles
vedkommende koncentreret i udvik-
lingsområder. Aktiviteten i Grækenland,
Spanien og Portugal var særlig omfatten-
de (over 50%). 

På transportområdet kan især nævnes
broen over den vestlige ende af Korin-
terbugten i Grækenland, en højhastigheds-
jernbane i Italien og istandsættelsen af
Mont Blanc-tunnelen.

I energisektoren var finansieringsbidragene
fordelt på distribution af naturgas og
sammenkoblinger af elnet.

Finansieringsbidragene til telenet var især
koncentreret i Spanien, efterfulgt af Italien

og Portugal, hvorved de bidrog til at
afhjælpe visse udviklingsområders isolere-
de beliggenhed.

1,5 mia i ansøgerlandene

I ansøgerlandene, der har et betydeligt
behov for udbygning og istandsættelse af
infrastrukturer for transport, beløb finansi-
eringsbidragene sig til 1,5 mia. De var for-
delt på jernbane-, vej- og motorvejsprojek-
ter i de prioriterede korridorer samt på
havne og tele- eller mobiltelfoninet.

Projekter til en samlet værdi af 244 mia

Siden 1993 har EIB givet tilsagn om lån på
73 mia til transeuropæiske net. De samlede
projektudgifter kan anslås til 244 mia.

Der blev indgået aftaler om lån på 51 mia.
Fordelingen på sektorer over hele perioden
viser, at lånene til transportnet repræsente-
rede 60%. Herefter følger udbygninger af

Finansiering af 
transeuropæiske net
Effektive net for kommunikation og energioverførsel er en nødvendig forudsætning for
Unionens økonomiske integration og forberedelserne til udvidelsen.

Efter at Det Europæiske Råd på mødet i Essen i december 1994 havde udvalgt de priorite-
rede transeuropæiske net for transport, telekommunikation og energioverførsel og deres
forlængelse til Unionens naboområder, især i ansøgerlandene i Centraleuropa, har
Banken i høj grad styrket sin aktivitet til fordel for transeuropæiske net.

EIB er den førende kilde til lånefinansiering af disse omfattende net og befinder sig der-
for i centrum af etableringen af disse store infrastrukturer. Den formår ikke blot at tilvej-
ebringe de betydelige beløb, som deres gennemførelse kræver, på de bedst mulige vilkår,
men kan også tilbyde løbetider og finansieringsformer, der er gearet til projekterne, samt
fungere som katalysator for andre finansieringskilder. Det fremgår især af det stigende
antal partnerskaber med offentlig og privat deltagelse, som EIB har fremmet, og som
kombinerer de to sektorers respektive fordele til gavn for etableringen af disse infra-
strukturer.
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Transeuropæiske net 
1996-2000: 43 mia 
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telenet med 30% og af nettene for
energioverførsel med 10%.

I alt 11 af de 14 prioriterede transport-
projekter og 7 af de 10 prioriterede
energiprojekter har hidtil opnået låne-
tilsagn (heraf den østfranske højhastig-
hedsbane og den nederlandske del af
PBKAL-højhastighedsbanen i 2000).

Ordningen for struktureret finansiering

For at kunne tilpasse sine finansierings-
former til de krav, der stilles af projekter
med høj risikoprofil, og for at kunne
fortsætte sin ydelse af lån med egne
midler eller garantier til fordel for etab-
leringen af omfattende infrastrukturer
har Banken oprettet en ordning for
struktureret finansiering, hvortil der er
afsat i alt 750 mio i de kommende tre år.
Den skal muliggøre en omsætning på
mellem 1,5 og 2,5 mia, hvilket vil gøre
det muligt at tilbyde meget forskelligar-
tede finansielle produkter, såsom

• lån med første prioritet og garantier,
inklusive afdækning af risikoen inden
færdiggørelsen og i forbindelse med
den indledende driftsfase;

• underordnede lån med højere priori-
tet end underordnede aktionærlån

• mezzaninfinansiering, herunder låne-
instrumenter med højt afkast udstedt
af industrivirksomheder, der vokser
sig ud af gruppen af mindre og
mellemstore virksomheder eller er
under omstrukturering;

• derivater i forbindelse med projekter.

Formålet med ordningen for strukture-
ret finansiering er at tilføre prioriterede
projekter merværdi ved at supplere for-

retningsbankerne og kapitalmarkeder-
ne. Disse forretninger vil hovedsagelig

blive gennemført i EU-landene, men
også i tredjelande
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Kollokvium om udbygning af de transeuropæiske net for transport -
Strasbourg, den 14. februar 2001

Medens Europa-Kommissionen styrker sine overvejelser om udformningen af en transportpolitik
for Unionen for de kommende årtier, samlede EIB ca. 300 transportspecialister fra medlemslande-
ne og ansøgerlandene, industrien, finansverdenen og civilsamfundet til drøftelse af, hvilke mål og
hovedpunkter der bør opstilles for den udvidede union.

Drøftelserne blev ledet af Francis Mayer, næstformand i EIB, der sammenfattede drøftelserne og
specialisternes indlæg således:

• Udbygningen af de transeuropæiske net for transport vil fortsat være Unionens og EIB’s for-
nemste opgave med henblik på at undgå en tiltagende mætning af de vigtigste hovedfærdselsårer
og forberede udvidelsen af EU.

• Der er fortsat behov for betydelige investeringer, men de bør rettes kvalitativt mod projekter,
der ikke blot skaber nye hovedfærdselsårer, men også muliggør en optimal udnyttelse af de
eksisterende forbindelser, især for at give skinnetransport en øget andel af markedet for gods-
transport.

• Investeringerne skal ligeledes rettes mod udvikling af intelligente transportsystemer med sigte på
at forbedre den logistiske effektivitet. Deltagerne glædede sig over, at Banken inden for rammer-
ne af sit innovation 2000-initiativ ligeledes kan deltage i finansieringen af forsknings- og udvik-
lingsaktiviteter på dette væsentlige område.

• Omfanget af de forestående investeringer vil fortsat i høj grad nødvendiggøre inddragelse af den
private sektor i form af oprettelse af partnerskaber med offentlig og privat deltagelse, som EIB
kan fremme takket være sit brede udbud af finansielle produkter, især inden for rammerne af sin
nyoprettede ordning for struktureret finansiering.

• Både medlemsstaterne og de økonomiske aktører på området må indarbejde miljødimensionen
på strategisk plan i deres overvejelser og tilrettelæggelsen af deres politik for prioriterede investe-
ringer. Dette indebærer især, at brugeren skal erlægge en betaling, der afspejler de reelle trans-
portomkostninger, inklusive følgeomkostningerne i form af miljøpåvirkninger, opretholdelsen af
sikkerheden og energiforbruget.

Ewald Nowotny, næstformand i EIB med ansvar for Bankens aktivitet til fordel for transeuropæi-
ske net, afsluttede kollokviet, idet han især understregede det offentliges ansvar. »Hverken den pri-
vate sektors investeringer eller anvendelsen af innovative investeringsformer kan erstatte den
offentlige sektors rolle i forbindelse med transeuropæiske net. Inddragelsen af den private sektor er
ikke desto mindre afgørende som bidrag til virkeliggørelsen af Unionens prioriterede mål på områ-
det. EIB er for sin del fast besluttet på at optræde som katalysator for de disponible midler for at
opnå det ønskede resultat«.

Talernes indlæg kan ses på EIB’s hjemmeside, www.eib.org.

Philippe Maystadt

Loyola De Palacio

Henning Christophersen

Konstantinos Hatzidakis

Jaromir Schling

Ewald Nowotny
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I 2000 beløb EIB’s finansieringsbidrag i
uddannelses- og sundhedssektoren sig
til 1,2 mia.

536 mio gik til uddannelsessektoren i
seks EU-lande, nemlig universiteter og
skoler.

Sundhedssektoren tegnede sig for
652 mio, fordelt på serumlaboratorier i

Danmark samt hospitaler i Spanien og
Tyskland.

Desuden blev der finansieret talrige
mindre skoler og hospitaler via globallå-
nene til regioner eller lokale myndighe-
der.

Over 80% af finansieringsbidragene var
koncentreret i udviklingsområder og

sikrede derfor indbyggerne bedre ad-
gang til infrastrukturer for sundhed og
uddannelse af tilsvarende kvalitet som i
resten af Unionen.

Investering i humankapital
Ud fra ønsket om at fremme to områder af væsentlig betydning for den europæiske økonomis fremtid, nem-
lig uddannelses- og sundhedssektoren, har EIB finansieret humankapital siden 1997.

Denne indsats, der oprindelig var koncentreret om finansiering af infrastrukturer i disse sektorer, er blevet
udvidet via innovation 2000-initiativet, der sætter Banken i stand til at investere i medicinsk eller videnskabe-
lig forskning samt i forbedring af humankapitalen gennem dels informatisering af skoler, gymnasier og uni-
versiteter, dels udvikling af uddannelsescentre for informationsteknologi.

EIB støtter partnerskaber med offentlig og privat deltagelse

Med henblik på at fastholde et højt investeringsniveau søger EU-staterne finansieringsordninger, der

forener den offentlige og den private sektor, ikke blot for at reducere budgetudgifterne, men også for

at drage fordel af de to sektorers kombinerede knowhow. Banken har nu god erfaring med oprettelse af

sådanne partnerskaber.

EIB har allerede i en årrække ydet en betydelig støtte til partnerskaber med offentlig

og privat deltagelse i forbindelse med projekter for infrastrukturer for transport.

Blandt de vigtigste finansierede projekter kan nævnes Athens lufthavn, højhastigheds-

jernbanen London - Kanaltunnelen, Øresundsforbindelsen mellem Danmark og

Sverige, Elbtunnelen i Hamborg og talrige motorvejsafsnit i Det Forenede Kongerige

og Portugal.

EIB lægger ligeledes stor vægt på at finansiere partnerskaber med offentlig og privat

deltagelse til fordel for sociale infrastrukturer. Den har således især deltaget i finansie-

ringen af dels istandsættelsen og moderniseringen af skoler i Falkirk, Glasgow,

Liverpool, Sheffield og Kirklees i Det Forenede Kongerige, dels moderniseringen og

renoveringen af hospitaler i Jena, Nordhausen og Eisenberg samt udvidelsen af et

ingeniørakademi i Tyskland.
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Takket være sin stilling som ikkestatslig, verdensomspændende låntager med kredit-
værdigheden AAA lånte Banken 29 mia. Denne låntagning, der fandt sted på marke-
der præget af flygtighed, afspejler hovedpunkterne i EIB’s politik for låntagning, som
er styrkelse af dens obligationers likviditet og reduktion af omkostningerne ved
middeltilvejebringelsen. Med henblik herpå søger Banken at harmonisere udviklingen i
sine vigtigste strategiske målsætninger med den forventede udvikling i kapitalmarke-
dernes globalisering og at tilpasse sine foranstaltninger for kontrol og risikostyring til
de højeste standarder i bankverdenen. Dens opgave om at udvikle markederne i EU,
især euromarkedet, har i øvrigt fået Banken til at fremme åbningen og udviklingen af
ansøgerlandenes markeder. Takket være sin tilstedeværelse på flertallet af kapitalmar-
kederne uden for Europa underbygger EIB desuden sin position som førende låntager,
idet den samtidig diversificerer både sine investorer og sine medkontrahenter.

Banken lagde hovedvægten på innovation og en diversificeret distribution af sine
papirer. Således udbød den sine første elektroniske e-obligationer i EUR, GBP og USD.
For at forbedre aktivitetens transparens og likviditeten på det sekundære marked blev
disse emissioner ledsaget af en oplysningskampagne som opfølgning på de indgåede
aftaler med markedsførerne i GBP, nemlig med EARN-programmet som forbillede.
Endvidere blev udbuddet af strukturerede produkter – der bidrager til at sænke
omkostningerne ved middeltilvejebringelsen – styrket for at imødekomme behovene
hos de investorer, der foretrækker papirer med højt afkast. Samtlige strukturerede lån
underkastes en nøje undersøgelse af deres risikograd, ligesom der sker en passende
risikoafdækning.

Som i 1999 repræsenterede EUR, GBP og USD tilsammen over 90% af den samlede lån-
tagning, idet de især tjente til opbygning af toneangivende lån på de respektive
afkastkurver i form af enten nyemissioner eller tilføjelse af fungible trancher.

EUR spillede en mindre rolle end i 1999 på grund af markedsvilkårene, men forbliver
den førende udbetalingsvaluta takket være provenuerne af valutaswaps. EIB var den
første ikkestatslige emittent til at få hele kurven af eurolån optaget i MTS for elektro-
nisk behandling af papirerne på det sekundære marked. EARN-emissionernes forfalds-
tider spændte fra 2003 til 2010 og repræsenterede et samlet udestående på 29 mia.

GBP var den mest lånte valuta på grund af de gode vilkår, der blev udnyttet via en
overordentlig dynamisk strategi. Den styrkede Bankens position som toneangivende
låntager som et alternativ til den britiske stat, især takket være udarbejdelsen af en
aftaleprotokol med en gruppe finansielle formidlere. Dens referencekurve strækker sig
nu frem til år 2039.

I USD, hvis andel aftog i forhold til 1999, udbød Banken to nye toneangivende emissio-
ner, ligesom den udnyttede de gunstige markedsvilkår gennem forøgelse af eksisteren-
de lån på hele afkastkurven.

En vidtspændende aktivitet på
kapitalmarkederne
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Inden swaps blev der indgået aftaler
om lån på 29 002 mio, hvilket er en
mindre tilbagegang i forhold til 1999
(29 295 mio, herunder 961 mio inden
for rammerne af et tilbud om
gældsombytning til EUR), medens den
samlede låntagning steg med 2%
(28 334 mio i 1999). EU-valutaernes
andel udgjorde 72% (68% i 1999). De
samlede tilvejebragte midler var for-
delt på 10 forskellige valutaer (16 i
1999) og 136 forretninger.

Efter swaps beløb middeltilvejebrin-
gelsen sig til 29 038 mio, fordelt på 11
valutaer (28 335 mio i 1999). Anven-
delsen af swaps var med et beløb på
24 197 mio (inden konvertering fra vari-
abel til fast forrentning) fortsat omfat-
tende (83% af middeltilvejebringelsen
mod 87% i 1999, 24 581 mio). Den skyld-
tes dels tilpasningen af enten lånenes
valutaer eller forrentning til låntager-

nes eller likviditetsforvaltningens be-
hov, dels omdannelsen af de strukture-
rede emissioner til simple, generelt vari-
abelt forrentede produkter.

De variabelt forrentede midler (24 006
mio mod 21 850 mio i 1999) repræsen-
terede 83% af middeltilvejebringelsen,
medens de fast forrentede faldt fra
6 506 mio i 1999 til 5 032 mio. Lånenes
gennemsnitlige varighed blev øget til
12,5 år (fra 10,1 år i 1999), hvorved de
individuelle løbetider spændte fra 2 til
knap 40 år. De lange løbetider var over-
vejende knyttet til lån i GBP.

Som et led i sin gældsforvaltning fore-
tog Banken førtidige indfrielser af lån
og tilbagekøb på i alt 828 mio.

Aktivitet på markederne

Banken forblev den førende låntager i
EUR i forhold til de supranationale

organisationers samlede emissioner.
Ligesom EIB oplevede de supranationa-
le organisationer og organer under ét
et fald i emissionsaktiviteten i EUR i
2000 for andet år i træk på grund af, at
andre markeder – som f.eks. GBP og
USD – var omkostningsmæssigt mere
attraktive. Fra investorernes synspunkt
var indførelsen af EUR en succes, der
skabte en enorm mængde aktiver og i
høj grad øgede mangfoldigheden af de
låntagere, der søgte at tilvejebringe
midler på gunstige vilkår.

Indgåede aftaler om optagelse af lån i 2000 (i millioner euroer)

Tredje-

EU- landes

valutaer valutaer

EUR DKK GBP GRD SEK i alt CHF CZK HKD JPY NOK PLN TWD USD ZAR i alt TOTAL

Før swaps 6 607 0 14 352 0 0 20 959 641 111 524 182 0 93 390 5 975 126 8 042 29 002

22,8% 0,0% 49,5% 0,0% 0,0% 72,3% 2,2% 0,4% 1,8% 0,6% 0,0% 0,3% 1,3% 20,6% 0,4% 27,7% 100,0%

Efter swaps 12 366 108 11 105 0 185 23 764 641 139 0 363 78 51 0 3 891 110 5 273 29 038

42,6% 0,4% 38,2% 0,0% 0,6% 81,8% 2,2% 0,5% 0,0% 1,2% 0,3% 0,2% 0,0% 13,4% 0,4% 18,2% 100,0%

I Central- og Østeuropa udbød Banken sine første lån i polske zloty (PLN) på euromarkedet, rammeemissionsaf-
talen i HUF blev udvidet til 50 mia, og der blev tilvejebragt CZK på det nationale marked. Endelig var EIB særlig
aktiv på markederne i Sydafrika, Asien og Stillehavet. 



side   

EUR: 6 607 mio inden swaps/12 366 mio
efter swaps

- Toneangivende EARN-emissioner: 5 681
mio før og efter swaps

Efter at have udbudt mellemstore forret-
ninger på 2 181 mio fortsatte Banken med
at optimere sine omkostninger og øge de
eksisterende liniers likviditet ved at genåb-
ne to lån og øge dem med i alt 500 mio.
Desuden styrkede den sin indsats for at
fremme afsætningen med sigte på at nå
det fornødne likviditetsniveau på lang sigt
sidst på året. Den største EARN-emission var
på 3 mia til den vigtige termin 2010. 

Ultimo 2000 var der placeret otte tonean-
givende emissioner med regelmæssige
mellemrum på afkastkurven mellem 2003
og 2010. Dermed er 29 mia i EIB-obligatio-
ner omfattet af stramme aftaler om market
making, der gør det muligt at styrke såvel
papirernes likviditet som deres synlighed
for investorerne. Den juridiske og tekniske
infrastruktur blev betydelig forbedret for
toneangivende emissioner og afdæknings-
forretninger såvel som for forretningerne
på det sekundære marked.

Årets første forretning i EUR fandt delvis
sted på elektronisk vis, hvilket nu er en
almindelig fremgangsmåde for Bankens
vigtigste forretninger på det primære mar-
ked. EARN-emissionen 2004 blev optaget i
Euro-MTS og de syv andre EARN-emissioner
i Supranational MTS, som er en anden del
af MTS-nettet. Det gjorde Banken til den
førende ikkestatslige emittent, der mulig-
gør elektronisk handel af papirer for samt-
lige lån på afkastkurven. EIB’s finansielle

formidlere kan udveksle obligationer via
MTS uanset deres fysiske hjemsted og for-
skellige regler. Derved er der skabt en spire
til et falleseuropæisk elektronisk marked. 

- Andre forretninger i EUR: 926 mio før og
efter swaps

Med henblik på dækning af efterspørgslen
fra europæiske investorer, der ønsker pro-
dukter med højt afkast, udbød EIB med for-
sigtighed lån med komplekse strukturer,
såsom papirer, der følger udviklingen i
aktieindekserne. Et nyt produkt, der blev
udbudt i samarbejde med et forsikringssel-
skab, knyttede et obligationslån til en livs-
forsikringspolice med henblik på investorer,
der ønskede at oprette en privat social sik-
ringsordning.

GBP: 8 730 mio før swaps/6 757 mio efter
swaps

GBP-markedet forblev en regelmæssig tap-
pet kilde til arbitragemidler, især for AAA-
emittenter og finansielle foretagender. Her
udbød EIB omfattende og likvide tonean-
givende obligationer, der udgør et alterna-
tiv til de britiske statspapirer, hvilket under-
byggede dens stilling som fremtrædende
emittent.

Inden for rammerne af sin strategi for lån-
tagning i GBP udarbejdede Banken gen-
nem en aftale med en gruppe finansielle
formidlere en prispolitik for sine emissio-
ner, der sigter mod betydelig transparens
og konsekvens samt indfører foranstalt-
ninger for at styrke GBP-obligationernes
likviditet på det sekundære marked.

Udestående på EARN-
emissioner pr. 31.12.2000

Kupon (%) Udløbsdato Mio EUR

4,500 15.02.2003 3 360

5,250 15.04.2004 6 100

3,875 15.04.2005 2 000

4,875 15.04.2006 2 000

5,750 15.02.2007 2 578

5,000 15.04.2008 5 082

4,000 15.04.2009 4 538

5,625 15.10.2010 3 000

28 658
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I forhold til 1999 steg det samlede ude-
stående på GBP-lån fra 18 til 27 mia.
Heraf har 20 mia form af toneangiven-
de emissioner på hele afkastkurven (ter-
miner 2009, 2014, 2021 og 2028 samt
fire nye, nemlig 2011, 2025, 2032 og
2020, i sidstnævnte tilfælde koblet til
forbrugerprisindekset). Bankens strate-
gi blev suppleret gennem udbydelse af
den første elektroniske emission af GBP-
obligationer samt af den første emission
af inflationsindekserede EIB-obligatio-
ner. Formidlernes omsætning af tone-
angivende EIB-obligationer på det
sekundære marked blev på 40 mia, hvil-
ket er betydeligt i forhold til årets gen-
nemsnitlige emissionsomfang. Den
deraf følgende likviditet tilskynder i høj
grad institutioner til at købe EIB-papi-
rer. Knap en fjerdedel af disse midler
indgik i swaps mod andre valutaer.

USD: 5 603 mio før swaps/3 734 mio
efter swaps

Den første forretning på 1 mia med en
løbetid på 3 år fandt sted allerede i
januar.

Banken udnyttede de gunstige vilkår på
euromarkedet for USD til at genåbne 10
eksisterende toneangivende lån og til-
føje beløb på mellem 100 og 250 mio
USD med løbetider på 2, 3, 5, 7, 8 og 9
år. Takket være en forhåndsplacering
hos institutionelle investorer blev disse
forretninger gennemført overordentlig
gnidningsløst. De bidrog til at bedre
likviditeten på markedet. I juni vendte
Banken tilbage med et nyt toneangi-
vende lån på 1 mia med en løbetid på 5
år, der blev udbudt via lead managernes
hjemmesider.

To emissioner i USD, der var rettet mod
mindre, japanske investorer, blev udbudt
i årets løb og gjorde det muligt at fort-
sætte diversificeringen af Bankens inve-
storkreds.

De øvrige europæiske markeder

De skandinaviske landes valutaer, DKK,
SEK og NOK, blev tilvejebragt via swaps.
Dette muliggjorde back-to-back-udbe-
talinger i den valuta, som de lokale
kunder ønskede. I CHF sigtede middel-
tilvejebringelsen mod refinansiering af
obligationsemissioner ved udløb.

Vækstmarkederne i Central- og
Østeuropa

- Efter indgåelsen af en emissionsram-
meaftale om HUF – der blev øget med
50 mia – og en tilsvarende om CZK på
de respektive nationale markeder vil et
program af denne art i Polen om PLN
sikre Bankens tilstedeværelse på det
nationale marked i 2001. Det vil bidra-
ge til at udvikle markederne i ansøger-
landene. I 2000 optog Banken for før-
ste gang lån i PLN på euromarkedet,
som den anvendte til back-to-back-
udbetalinger til polske kunder, der
ønskede midler med forholdsvis lang
løbetid.

- På det nationale marked i CZK gjorde
to emissioner – heraf en toneangivende
emission på 15 år – det på ny muligt for
Banken at udvide afkastkurven i CZK.
De tilvejebragte midler indgik i likvidi-
tetsforvaltningen, inden de blev udbe-
talt til tjekkiske låntagere. Desuden var
Banken aktiv på denne del af euromar-
kedet.

Markederne i Sydafrika, Asien og
Stillehavet

Hvad ZAR angår, var hovedbegivenhe-
den i 2000 etableringen af en likvidi-
tetsbeholdning, og der blev optaget lån
på 800 mio på meget gunstige vilkår. I
JPY gjorde strukturerede forretninger
det muligt at tilvejebringe midler på
gunstige vilkår efter swaps samt at
højne EIB’s profil yderligere på dette
delmarked. På markedet for HKD styr-
kede Banken sin position som toneangi-
vende emittent ved at tilbyde 3, 5 og 10
års løbetider på afkastkurven, medens
den på markedet for TWD tilvejebragte
et rekordstort beløb trods markedets
betydelige volatilitet. Samtlige midler i
disse to valutaer blev tilvejebragt på
gunstige vilkår, og de indgik i swaps
mod USD eller EUR.



En effektiv finansiel formidler
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EIP:n ja pankkien yhteistyössä myöntä-
mät lainat ovat pääasiassa globaali-
lainoja. Globaalilainajärjestelmä on pk-
yritysten ja paikallisten viranomaisten
tarpeiden mukaisesti suunniteltu välilli-
nen ja hajautettu rahoitusjärjestelmä,
joka on tarkoitettu pieniä ja keskisuuria
investointihankkeita varten. Toiminnal-
lisen tehokkuuden vuoksi EIP:n ei ole
mahdollista rahoittaa tällaisia hankkei-
ta suoraan. Globaalilainat vastaavat
todellista tarvetta, ja ne välitetään
yhteistyöpankkien kautta, joita nykyisin
on noin 180. Yli neljännes yhteistyöpan-
keista on tullut mukaan toimintaan
vasta kolmen viime vuoden aikana. Glo-
baalilainojen osuus on jatkuvasti kasva-
nut, ja vuonna 2000 ne kattoivat lähes
40 prosenttia EU:n alueen rahoitustoi-

minnasta. Niitä myönnetään vuosittain
kymmenilletuhansille pk-yrityksille ja
paikallisille viranomaisille.

Vuodesta 1997 alkaen EIP:n toiminta on
tähdännyt myös pääomasijoitusraken-
teiden kehittämiseen koko unionin alu-
eella. Tässä toiminnassa ovat kiinteästi
mukana pankit ja muut rahoituslaitok-
set. Tavoitteena on vahvistaa innovatii-
visten huipputekniikan alalla toimivien
pk-yritysten omaa pääomaa. EIR:n
uudistamisen seurauksena näiden sijoi-
tusten hoito siirtyi investointirahastolle.

Kolmansissa maissa EIP tekee yhteistyö-
tä myös liikepankkien, kansallisten ja
eurooppalaisten pankkien sekä monen-
keskisten tai kahdenkeskisten rahoitus-
laitosten kanssa. Kumppaneina voivat

myös olla EU:n laitokset, joiden varat
tulevat EU:n varsinaisesta budjetista tai
suoraan jäsenvaltioilta.

EIP haluaa jatkaa yhteistyötään eri lai-
tosten kanssa niin, että voidaan taata
käytettävissä olevien varojen mahdolli-
simman tehokas yhteisvaikutus kohtee-
na olevien investointien tarpeiden
mukaisesti. Tällä tavoin pyritään muun
muassa edistämään mahdollisimman
tehokkaita rahoitusjärjestelyjä, jaka-
maan riskit ja varmistamaan yhteistyö-
kumppaneina toimivien eri rahoituslai-
tosten tarkoituksenmukainen yhteistoi-
minta ja keskinäinen täydentävyys.

Yhteistyössä pankkiyhteisön
kanssa
EIP:llä on vankkaa yhteistoimintaa pankkien kanssa, joka koskee sekä pääomamarkkinatoimintoja että
lainanantoa. Yhteistyön ansiosta EIP pystyy:

• osallistumaan lukuisten suurten yksittäisten hankkeiden rahoittamiseen turvautumalla sopivissa
tapauksissa välittäjien kautta tapahtuvaan rahoitukseen;

• saamaan riittävät vakuudet yksityisten yksittäisten hankkeiden rahoitukselle, sillä kolmannes EIP:n
takuista on pankkien tai rahoituslaitosten antamia;

• toimimaan katalysaattorina kokemuksensa ansiosta pitkäaikaista rahoitusta vaativien projektien
arvioinnista muodostamalla taloudellisesti vankkoja rahoitussyndikaatteja, jolloin hankerahoituksen
korot ja laina-ajat saadaan mahdollisimman edullisiksi;

• edistämään pk-yritysten sekä pienten ja keskisuurten infrastruktuurihankkeiden toteuttajien rahoituk-
sen saantia antamalla pankkien käyttöön globaalilainoja.
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Eurooppa-neuvosto kääntyy yhä useammin
EIP-ryhmän puoleen unionin talouspolitii-
kan strategioiden muuttamiseksi ripeästi
käytännön toimiksi. Näin esimerkiksi maa-
liskuussa 2000 pidetyn Lissabonin Euroop-
pa-neuvoston pyynnöstä EIP on käynnistä-
nyt Innovaatio 2000 -aloitteen.

Pankin toiminnan merkitys unionin tär-
keimpien toimintaperiaatteiden toteutta-
miselle on sitä paitsi edistänyt pankin ja
Euroopan parlamentin välisten suhteiden
kehittymistä sekä Euroopan parlamentin
halua ottaa EIP:n toiminta huomioon unio-
nin tavoitteiden saavuttamista koskevassa
arvioinnissaan. Merkittävä edistysaskel oli
helmikuussa 2001 hyväksytty parlamentin
ensimmäinen kertomus EIP:n toiminnan
seurannasta. Kertomuksen hyväksymisen
yhteydessä pankin pääjohtaja puhui Euroo-
pan parlamentin täysistunnossa.

Euroopan komission ja EIP:n välinen yhteis-
työ on myös tiivistymässä pankin toiminta-
alueella yleisesti. Komissio ja EIP ovat esi-
merkiksi allekirjoittaneet yhteistyösopi-

EIP laajentaa ja uudistaa jatkuvasti rahoi-
tusvälineidensä valikoimaa siten, että se voi
tarjota asiakkailleen parhaimmat rahan
lähteet sekä huomioida markkinaympäris-
tön kehityksen.

Keskipitkien ja pitkäaikaisten lainojen, glo-
baalilainojen ja pääomasijoitusten lisäksi

EIP-ryhmällä on strukturoidun rahoitusjär-
jestelynsä (SFF) ansiosta kattava valikoima
tuotteita yritys- ja hankerahoitukseen.

Pk-yrityksiä koskevien pääomasijoitus- ja
takaustoimintojen yhdistämisellä EIR:ään
EIP-ryhmä pystyy myös palvelemaan kaikkia
pk-yritysten rahoitustarpeita.

muksen, jonka tarkoituksena on lujittaa
pankin toimintojen ja yhteisön talousar-
viosta myönnettävien tukien keskinäistä
täydentävyyttä rakennetoimien ja laajentu-
misen valmistelun aloilla vuosina 2000-
2006.

Myös kolmansissa maissa EIP tekee yhteis-
työtä monenkeskisten tai kahdenkeskisten
rahoituslaitosten sekä unionin toimielinten
kanssa edistääkseen yhä tehokkaampien
rahoitusjärjestelyjen käyttöönottoa ja var-
mistaakseen, että eri kumppanien toimet
täydentävät toisiaan entistä kattavammin.

Muiden toimielinten rinnalla pankki kantaa
huolta unionin taloudellisten intressien
suojelemisesta. Tämän takia Euroopan tilin-
tarkastustuomioistuin valvoo EIP:n toimin-
taa silloin, kun on kyse Euroopan yhteisön
talousarviosta tulleista varoista. Samasta
syystä pankki on hyväksynyt sisäisen pää-
töksen, jonka nojalla Euroopan unionin
petostentorjuntayksikkö OLAF pääsee tut-
kimaan EIP:n toimintaa.

Yhteistyö toimielinten kanssa

Laaja tuotetarjonta
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EIP:n valtuuston muodostavat kunkin
EU:n jäsenmaan nimeämät ministerit,
tavallisesti valtiovarainministerit. Val-
tuusto vahvistaa luotonantopolitiikan
yleiset suuntaviivat, vuosittaisen tilin-
päätöksen, päättää unionin ulkopuolel-
le suuntautuvista rahoitustoimista ja
pääoman korottamisesta. Se myös
nimittää hallintoneuvoston, hallituksen
ja tarkastuskomitean jäsenet.

Hallintoneuvosto vastaa siitä, että
pankkia johdetaan perustamissopimuk-
sen ja EIP:n perussäännön määräysten
sekä valtuuston vahvistamien yleisten
suuntaviivojen mukaisesti. Sillä on
yksinomainen toimivalta päättää anto-
lainauksesta, takauksista ja ottolai-
nauksesta. Valtuusto nimittää hallinto-
neuvoston jäsenet viideksi vuodeksi
kerrallaan jäsenvaltioiden ehdotukses-
ta, ja he ovat vastuussa yksinomaan
pankille. Sama jäsen voidaan valita
uudeksi toimikaudeksi. Hallintoneuvos-
to koostuu 25 jäsenestä ja 13 varajäse-
nestä, joista jäsenvaltiot nimeävät vas-

taavasti 24 ja 12. Euroopan yhteisöjen
komissio nimeää yhden jäsenen ja
yhden varajäsenen.

Hallitus on kollegiaalinen, kokopäivä-
toiminen toimeenpaneva elin. Se vastaa
puheenjohtajan alaisena ja hallintoneu-
voston valvonnassa EIP:n juoksevien
asioiden hoitamisesta. Se tekee hallinto-
neuvostolle päätösesityksiä ja varmistaa
niiden toimeenpanon. Puheenjohtaja
tai hänen ollessa estynyt, yksi varapu-
heenjohtajista, toimii hallintoneuvoston
puheenjohtajana. Hallituksen jäsenet
ovat vastuussa yksinomaan pankille.
Valtuusto nimittää jäsenet hallintoneu-
voston esityksestä kuudeksi vuodeksi
kerrallaan.

Hallinto- ja valvontarakenteet

Hallintoneuvosto



sivu  

Tarkastuskomitea koostuu kolmesta jäse-
nestä, jotka valtuusto nimittää kolmivuotis-
kaudeksi kerrallaan. Sama jäsen voidaan
valita uudeksi toimikaudeksi. Tarkastusko-
miteaan on kuulunut vuodesta 1996 lähtien
myös huomioitsija, joka nimitetään vuosit-
tain yhden vuoden toimikaudeksi. Tarkas-
tuskomitea on itsenäisessä asemassa ja
työstään suoraan valtuustolle vastuussa

oleva toimielin, joka tarkastaa pankin toi-
minnan ja kirjanpidon säännönmukaisuu-
den. Valtuusto ottaa huomioon tarkastus-
komitean kertomuksen ja johtopäätökset
sekä tarkastuskomitean lausunnon ennen
hallintoneuvoston laatiman vuosikerto-
muksen hyväksymistä.

Hallintokollegio ja 

valvonta-alueiden

jakautuminen

Philippe MAYSTADT
EIP:n pääjohtaja ja hallinto-
neuvoston puheenjohtaja

- Suhteet Euroopan parla-
menttiin

- Institutionaaliset kysymyk-
set

- Talousohjaus
- Henkilöstö
- Talousarvio
- EIR:n hallintoneuvoston

puheenjohtaja
- EBRD:n hallintoneuvoston

jäsen

- Rahoitus Itävallassa, Ruot-
sissa, Suomessa, Islannissa,
Norjassa, Sloveniassa, Tur-
kissa ja Balkanin maissa;
suhteet Sveitsiin

- Talous- ja rahoitustutkimus
- Euroopan laajuiset verkot
- NIB-yhteydet

- Rahoitus Italiassa, Kreikas-
sa, Kyproksella ja Maltalla

- Luottoriskit ja lainahallinta
- Laskenta ja rahoitusohjaus
- EIR:n hallintoneuvoston

jäsen
- Pk-yritysten tuki 

- Rahoitus Saksassa sekä
Keski- ja Itä-Euroopan
jäsenyyttä hakeneissa
maissa

- Tiedotus ja viestintä
- EBRD:n hallintoneuvoston

varajäsen

- Rahoitus Ranskassa,
Maghreb- ja Machreck-
maissa sekä Gazan ja Län-
sirannan alueilla

- Rahapolitiikka
- Pääomamarkkinat
- Varainhallinta 

- Rahoitus Yhdistyneessä
kuningaskunnassa ja
Etelä-Afrikassa

- Ympäristönsuojelu
- Suhteet kansalaisjärjestöi-

hin; toiminnan avoimuus
ja läpinäkyvyys

- Sisäinen ja ulkoinen
tarkastus sekä suhteet
tarkastuskomiteaan

- Suhteet Euroopan tilin-
tarkastustuomioistuimeen

- Rahoitus Espanjassa, Por-
tugalissa, Belgiassa,
Alankomaissa, Luxembur-
gissa, Aasiassa ja Lati-
nalaisessa Amerikassa

- Strukturoitu rahoitus ja
uudet lainausvälineet

- Lakiasiat (operaatiot)
- IADB- ja AsDB-yhteydet

- Rahoitus Irlannissa, Tan-
skassa ja AKT-maissa

- Rahoitettavien hankkei-
den arviointi ja hankkei-
den jälkiarviointi

- Aluekehitys
- AfDB-yhteydet

Wolfgang ROTH
Varapääjohtaja

Massimo PONZELLINI
Varapääjohtaja

Ewald NOWOTNY
Varapääjohtaja

Francis MAYER
Varapääjohtaja

Peter SEDGWICK
Varapääjohtaja

Isabel MARTÍN CASTELLÁ
Varapääjohtaja

Michael G. TUTTY
Varapääjohtaja

Hallitus
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Henkilöstön kehittäminen

EIP:n henkilöstöhallinnon painopisteitä
ovat henkilöstön osaamisen ja ammatti-
taidon ylläpitäminen korkealla tasolla
niin, että henkilöstö voi sopeutua
tämänhetkisiin ja tuleviin vaativiin teh-
täviin, sekä mahdollisuuksien tarjoami-
nen ammattitaidon kehittämiseen.
Vuonna 2001 vastuu koulutusbudjeteis-
ta siirtyy osastoille, joiden johto osallis-
tuu tiiviisti koulutussuunnitelmien
toteuttamiseen yhteisesti koordinaa-
tiosta vastaavan henkilöstöosaston
kanssa.

Henkilöstön asenneilmastoa ja 
odotuksia koskeva kysely

Hallitus pyysi ulkopuolista alan yritystä
tekemään mielipidetiedustelun henki-
löstön keskuudessa, jotta pystytään
parantamaan työyhteisön nopean kehi-
tyksen vaikutusten arviointia. Kysely
osoitti, että kiinnostus ja tyytyväisyys
työtä kohtaan olivat kokonaisuutena
korkealla tasolla. Työntekijät raportoi-
vat tosin myös seikoista, jotka kaipaavat
parantamista. Tästä syystä työnarviointi
sekä siihen liittyvät näkökohdat kuten
suorituskyky, koulutus ja kehittäminen
sekä urakehitys ovat ensisijaisia työkent-
tiä, joihin myös pankin pääjohtaja on
kiinnittänyt runsaasti huomiota.

Henkilöstön hankinta

Uusien työntekijöiden etsimistä jatket-
tiin aktiivisesti vuoden aikana samalla
kun huolehdittiin nykyisten voimavaro-
jen kehittämisestä. 

Miesten ja naisten osuus rekrytoinneista
pysyi ennallaan vuoden aikana. Johtaja-
tason uusista työntekijöistä naisia oli

kolmannes. EIP:n palveluksessa oli vuo-
den lopussa 1 033 henkilöä. Henkilöstö-
määrä kasvoi 2,18 prosentilla edellisestä
vuodesta.

EIP-ryhmän perustaminen aiheutti hen-
kilöstön komennuksia ja vaihtoa EIP:n ja
EIR:n välillä tehostamaan yhdistymisen
tuottamia hallinnollisia ja toiminnallisia
synergiaetuja.

Henkilöstön edustus

Henkilöstön edustajat jatkoivat vuoden
aikana edellisenä vuonna pankin johdon
kanssa käynnistettyjä keskusteluja hen-
kilöstöpolitiikan uudistamisesta ja työ-
olosuhteista. Se sopi neuvottelemalla
hallinnon kanssa uuden hakujärjestel-
män muotoilemisesta ja jatkoi neuvotte-
luja henkilöstöosaston kanssa henkilös-
tön ohjesäännön tarkistuksesta.

Tasa-arvoiset mahdollisuudet

Molempien sukupuolten tasa-arvoisia
mahdollisuuksia käsittelevä sekakomi-
tea (COPEC) huolehtii miesten ja naisten
välisen tasa-arvopolitiikan toteuttami-
sesta urakehityksen, koulutuksen ja
sosiaalisen infrastruktuurin tasolla.
COPECin aloitteesta käynnistettiin väli-
tason tehtäväalueen avustaja-ohjelma,
jolla avautuu uusia uramahdollisuuksia
tukihenkilöstölle.

Johdon rakenne

EIP mukauttaa säännöllisesti organisaa-
tiotaan ja toimintarakenteitaan vas-
taukseksi vaatimuksiin, joita toiminta-
ympäristön ja toiminnan kehitys
asettaa. Vuoden aikana tapahtuneet
muutokset on esitetty organisaatiokaa-
viossa sivuilla 36 ja 37. Organisaatiossa

toteutuneista muutoksista saa säännöl-
lisesti ajantasaistettua tietoa EIP:n verk-
kosivuilta (www.eib.org).

Integroitu strateginen tietojärjestelmä
(ISIS)

Hallitus päätti heinäkuussa 2000 ryhtyä
toimiin keskipitkän aikavälin tietojärjes-
telmää (MTISR) koskevan tarkastelun
tulosten perusteella. Hallitus hyväksyi
siten laajan monivuotisen ohjelman,
jonka tarkoituksena on uudistaa ja vaih-
taa suurin osa pankissa nykyisin käytös-
sä olevista sovelluksista ja perusraken-
teista.

Integroitu strateginen tietojärjestelmä
(ISIS) on kuitenkin paljon muutakin kuin
pelkkä tietotekninen hanke. Sen perus-
tana ovat pankin toimintaan liittyvät
tarpeet, ja siten aloitteen tavoitteena
on muuttaa koko organisaatiorakennet-
ta. Järjestelmän mahdolliset edut ovat
kattavuudeltaan hyvin laaja-alaisia, ja
ne voivat huomattavasti vaikuttaa pan-
kin rakenteeseen ja työmenetelmiin.

EIP:n toiminta



sivu  

Pääsihteeristö

Francis CARPENTER (4310)
Pääsihteeri

Yleiset asiat
Rémy JACOB (4312)
Johtaja

Sihteeristö
Hugo WOESTMANN
Suunnittelu, budjetointi, budjettiseuranta
Theoharry GRAMMATIKOS
Käännöspalvelut
Georg AIGNER
Hankinnat ja hallintopalvelut
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI
Koordinointi
Evelyne POURTEAU

Brysselin konttori (+32 2 2350 070)
Dominique de CRAYENCOUR
Johtaja

Sisäiset palvelut ja tilahallinto
Agustín AURÍA 
Tarkastajien suositusten seuranta
Helmut KUHRT

Tietotekniikka

Luciano DI MATTIA (9600)
Johtaja

Ohjelmistot
Alexander ANDÒ
IT-palvelut
Andrew ALLEN
Infrastruktuuri
José GRINCHO

Ernest FOUSSE

Lainanantotoiminnon
johto

Rahoitusjohto – 
Länsi-Eurooppa

Michel DELEAU (5436)
Ylijohtaja

Toiminnan tuki ja hallinto
Jos van KAAM (5446)
Johtaja

Christian CAREAGA GUZMAN
Koordinointi
Thomas FAHRTMANN
Toiminnan periaatteet
Guy CLAUSSE
Tietojärjestelmät ja raportointi
Guy BERMAN
Luottotuki
Ralph BAST
Strukturoitu rahoitus
Alain TERRAILLON

Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti ja 
Pohjoismaat
Thomas BARRETT (5426)
Johtaja

Pankit, teollisuus ja arvopaperisointi
Bruno DENIS
Infrastruktuuri
Tilman SEIBERT

Strukturoitu rahoitus sekä 
julkis-yksityiset yhteishankkeet
Themistoklis KOUVARAKIS
Pohjoismaat
Paul DONNERUP

Espanja ja Portugali
Alfonso QUEREJETA (6416)
Johtaja

Espanja – julkis-yksityiset yhteishankkeet,
infrastruktuuri sekä sosiaali- ja kaupunkisektorit
Christopher KNOWLES
Espanja – pankit, teollisuus, energia ja 
tietoliikenne
Fernando de la FUENTE
Madridin konttori (+34 91 4311 340)
José Miguel ZUDAIRE 
Portugali
Filipe CARTAXO
Lissabonin konttori (+351 21 3428 989)
David COKER

Ranska ja Benelux-maat
Alain BELLAVOINE (6464)
Johtaja

Ranska – Infrastruktuuri
Jacques DIOT
Ranska – Yritykset
Constantin SYNADINO
Belgia, Luxemburg, Alankomaat
Ferdinand SASSEN

Rahoitusjohto – 
Keski-Eurooppa

Terence BROWN (6259)
Ylijohtaja

Saksa ja Itävalta
Joachim LINK
Johtaja

Saksa (pohjoiset osavaltiot)
Laurent de MAUTORT
Saksa (eteläiset osavaltiot)
Heinz OLBERS
Berliinin konttori (+49 30 5900 479-0)
Franz-Josef VETTER
Itävalta, energia ja tietoliikenne Saksassa
Paolo MUNINI

EU:n jäsenyyttä hakeneet maat
Emanuel MARAVIC (7444)
Johtaja

Viro, Latvia, Liettua ja Puola
Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
Unkari, Slovakian tasavalta, Slovenia sekä Euratom
Henk DELSING
Bulgaria ja Romania
Guido BRUCH
Tsekin tasavalta, globaalilainat
Jean VRLA

Italia, Kreikka, Kypros ja Malta
Thomas HACKETT (+39 064 719-1)
Johtaja

Infrastruktuuri
Bruno LAGO
Energia, ympäristö ja tietoliikenne
Michael O’HALLORAN
Teollisuus ja pankit
Jean-Christophe CHALINE

Ateenan konttori (+30 682 4517-9)
Arghyro ELEFTHERIADOU

Rahoitusjohto – 
Ulkopuoliset maat

Jean-Louis BIANCARELLI (7009)
Ylijohtaja

Neuvontapalvelut: Kehitysyhteistyöhön liittyvät 
taloudelliset kysymykset
Daniel OTTOLENGHI
Kehitysasian pääneuvonantaja
Flavia PALANZA
Taloudellinen johtava neuvonantaja

Välimeren ja Balkanin maat
Antonio PUGLIESE (7327)
Johtaja

Maghreb-maat
Alain SÈVE
Machrek-maat ja Lähi-itä
Jane MACPHERSON 
Turkki ja Balkanin maat
Patrick WALSH

Afrikka, Karibia, Tyynimeri ja Etelä-Afrikka
Martin CURWEN (7230)
Johtaja

Länsi-Afrikka ja Sahelin alue
Tassilo HENDUS
Keski- ja Itä-Afrikka
Jacqueline NOËL
Eteläinen Afrikka ja Intian valtameri
Justin LOASBY
Karibia ja Tyynimeri
Stephen McCARTHY

Aasia ja Latinalainen Amerikka
Claudio CORTESE (7414)
Johtaja

Aasia
Siward W. de VRIES
Latinalainen Amerikka
Matthias ZÖLLNER

Rahoitus ja varainhoito

René KARSENTI (5263)
Ylijohtaja

Pääomamarkkinat
Barbara BARGAGLI-PETRUCCI (4267)
Johtaja

Euro – Viitelainat
Carlos FERREIRA DA SILVA
Euro – Muut lainat
Joseph VOGTEN
Eurooppa (euron ulkopuoliset valuutat), Afrikka
David O. CLARK
Pohjois- ja Etelä-Amerikka, Aasia, Tyynimeri
Carlos GUILLE

Varainhallinta
Anneli PESHKOFF (5124)
Johtaja

Likviditeetin hallinta
Francis ZEGHERS
Tasehallinta
Jean-Dominique POTOCKI
Salkunhoito
James RANAIVOSON

Organisaatio
15.04.2001
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Organisaatiossa toteutuneista muutoksista saa säännöllisesti ajantasaistettua tietoa Internetistä
osoitteesta www.eib.org

EIP:n ulkomaankonttoreiden puhelinnumerot on ilmoitettu sellaisenaan. Luxemburgin pääkont-
torin osalta on ilmoitettu ainoastaan alanumerot (valitse eteen +352 4379).

Toimintojen suunnittelu ja toimeenpano
Francisco de PAULA COELHO (5213)
Johtaja

Backoffice, lainananto
Gianmaria MUSELLA
Backoffice, treasury
Erling CRONQVIST
Backoffice, lainanotto
Yves KIRPACH
Tietojärjestelmät ja lainatietokannat
Charles ANIZET

Rahapolitiikka, tasehallinta ja 
markkinariskien hallinta
Alain GODARD

Koordinointi
Henri-Pierre SAUNIER

Hankkeet

Caroline REID (2451)
Ylijohtaja

Infrastruktuuri
Peter BOND (2668)
Johtaja

Barendt STOFKOPER
Axel HÖRHAGER
(Balkanin koordinaattori)
Philippe OSTENC
(Hankinta-asiat)
Mateo TURRÓ CALVET
(Yksikön koordinaattori)

Maantiet ja rautatiet
Lars NORDIN
José Luis ALFARO
Luigi MARCON
Lento- ja meriliikenne
Jean-Pierre DAUBET
Kaupunkien infrastruktuuri
Luis LÓPEZ RODRÍGUEZ
Gianni CARBONARO
Vesihuolto ja viemäröinti
José FRADE

Energia, tietoliikenne ja jätehuolto
Günter WESTERMANN (2444)
Johtaja

Sähkö ja jätehuolto
René van ZONNEVELD
Heiko GEBHARDT
(Jätehuolto)
Öljy ja kaasu
(Günter WESTERMANN)
Teleliikenne ja tietotekniikka
Carillo ROVERE
Taloudelliset kysymykset
Gerhardus van MUISWINKEL

Teollisuus ja palvelut
Constantin CHRISTOFIDIS (8604)
Johtaja

Perusraaka-aineet ja biotieteet
Jean-Jacques MERTENS
Peder PEDERSEN
Tehdasteollisuus ja palvelut
Bernard BÉLIER
Pedro OCHOA

Inhimillinen pääoma
Stephen WRIGHT
Toimiala- ja markkinaselvitykset
Hans-Harald JAHN

Koordinointi ja seuranta
Patrice GÉRAUD (2481)
Varajohtaja

Peter CARTER
(Ympäristökoordinaattori)

Toiminnan koordinointi
Angelo BOIOLI

Toiminnan periaatteet
Agostino FONTANA
….….

Lakiasianosasto

Eberhard UHLMANN (3602)
Ylijohtaja

Rahoituskysymykset ja institutionaaliset kysymykset
Marc DUFRESNE (3625)
Oheisjohtaja

Rahoituskysymykset
Nicola BARR
Institutionaaliset kysymykset
Carlos GOMEZ DE LA CRUZ 

Operaatiot
Konstantin ANDREOPOULOS (3562)
Apulaisylijohtaja
Toiminnan periaatteet ja Balkanin maat
Roderick DUNNETT
Saksa, Itävalta ja KIE-maat
Gerhard HÜTZ
Espanja ja Portugali
Ignacio LACORZANA 
Tanska, Irlanti, Suomi, Ruotsi ja Yhdistynyt kunin-
gaskunta
Patrick Hugh CHAMBERLAIN
Belgia, Ranska, Luxemburg ja Alankomaat
Pierre ALBOUZE 
AKT-maat, Aasia ja Latinalainen Amerikka,
Välimeren maat ja MMA
Regan WYLIE-OTTE
Kreikka, Italia Kypros ja Malta
Manfredi TONCI OTTIERI

Taloustutkimukset 
ja tiedotus

Alfred STEINHERR (3446)
Pääekonomisti

Talous- ja rahoitustutkimukset
Christopher HURST
Eric PERÉE

Dokumentointi ja kirjastopalvelut
Marie-Odile KLEIBER

Tiedotus ja viestintä
Henry MARTY-GAUQUIÉ (3149)
Johtaja

Viestintäpolitiikka
Adam McDONAUGH
Ulkoinen viestintä ja suhteet tiedotusvälineisiin
Paul Gerd LÖSER

Koordinointi
Daphné VENTURAS

Luottoriskit

Pierluigi GILIBERT (5339)
Ylijohtaja

Infrastruktuuri ja teollisuus
Per JEDEFORS (6337)
Johtaja
Riskit, hankerahoitus
Klaus TRÖMEL
Luottoriskien hallinta- ja valvontamenetelmät
sekä johdannaistuotteet
Luis GONZALEZ-PACHECO
Pankit
Georg HUBER
Koordinointi ja riskienhoidon tuki
Elizabeth MATIZ

Henkilöstö

Andreas VERYKIOS (2576)
Johtaja

Christopher SIBSON
Pääneuvonantaja – henkilöstöpalvelut

Henkilöstöhankinta ja -suunnittelu
Jörg-Alexander UEBBING
Henkilöstön kehittäminen
Margareta HÖLCKE
Henkilöstöhallinto
Zacharias ZACHARIADIS

Rahoitettavien
hankkeiden arviointi

Horst FEUERSTEIN (3480)
Johtaja

Juan ALARIO GASULLA
Campbell THOMSON

Talousseuranta

Patrick KLAEDTKE (3228)
Johtaja

Laskentatoimi
Luis BOTELLA MORALES (3282)
Varajohtaja
Control
Antonio ROCA IGLESIAS

Sisäinen tarkastus

Peter MAERTENS
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Vuoden 2001 alkupuolella EIP teki joukon
päätöksiä, joilla lisätään pankin menettely-
tapojen ja toiminnan avoimuutta ja sel-
keyttä sekä yleisöviestintää näiden suh-
teen.

Pankin uuteen julkisuuspolitiikkaan liittyy
muun muassa EIP:n Internet-sivustoon
(www.eib.org) lisätty tiedotus- ja viestintä-
politiikkaa käsittelevä osa Information
Policy. Näille sivuille on koottu aineistoa
EIP:n ja yleisön välisistä suhteista, toimieli-
men politiikkaa ja menettelytapoja koske-
via julkaisuja sekä tietoa hankkeista, joita
koskevia kysymyksiä Euroopan kansalaisyh-
teiskunta on esittänyt. Verkkosivuilla jul-
kaistaan myös luettelo hankkeista, joiden
rahoittamismahdollisuuksia on käsitelty
vuoden 2001 alun jälkeen. Tiedot julkais-
taan jo ennen EIP:n hallintoneuvoston
tekemää lainapäätöstä, ellei hankkeen
toteuttaja vastusta tietojen julkaisemista
luottamuksellisuuteen liittyvistä perustel-
luista syistä. 

Tämä kehitys on jatkoa EIP:n ja Euroopan
parlamentin väliselle useita vuosia sitten
käynnistetylle vuoropuhelulle, jota vuosit-
tain on lujittanut pankin osallistuminen
parlamentin valiokuntien moniin kokouk-
siin. Tämä vuoropuhelu edistyi huomatta-

valla tavalla keväällä 2001 parlamentin
täysistunnon hyväksyttyä ensimmäisen
pankin toiminnan seurantaa koskevan ker-
tomuksen. Kertomuksen hyväksymisen
yhteydessä pankin pääjohtaja vastasi täys-
istunnossa parlamentin jäsenten sekä välil-
lisesti myös jäsenten edustamien Euroo-
pan unionin kansalaisten kysymyksiin.
EIP:n verkkosivuilla voi tutustua pääjohta-
jan täysistunnossa pitämään puheeseen
sekä parlamentin jäsenten puheenvuoroi-
hin ja parlamentin kertomukseen.

EIP käy säännöllistä vuoropuhelua myös
kansalaisyhteiskuntaa edustavien eri järjes-
töjen kanssa Euroopan yhdentymistä tuke-
vista tavoitteistaan ja toiminnastaan.

Samalla kun EIP ottaa huomioon pankille
tunnusomaiset erityispiirteensä suhteissaan
asiakkaisiin, jotka suurimmaksi osaksi ovat
yksityisiä, se haluaa osallistua tällä tavoin
Euroopan toimielimien pyrkimykseen tulla
yhä lähemmäksi kansalaisia, jotka viime
kädessä ovat pankin toimintojen lopullisia
edunsaajia.

Viestintä ja toiminnan avoimuus
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Euroopan unionin alueella EIP-rahoituk-
sen saanti edellyttää, että hanke palve-
lee vähintään yhtä seuraavista tavoit-
teista:

• taloudellisen ja sosiaalisen yhteen-
kuuluvuuden lujittaminen, taloudelli-
sen toimeliaisuuden synnyttäminen
edistämään muita heikommassa ase-
massa olevien alueiden taloudellista
kehitystä;

• tieto- ja innovaatioyhteiskunnan edel-
lyttämien investointien edistäminen;

• terveydenhuolto- ja koulutusverkos-
tojen ja -palveluiden parantaminen,
sillä nämä alat ovat inhimillisen pää-
oman kaksi perustasoa;

• yhteisön kannalta merkittävien liiken-
ne-, tietoliikenne- ja energiansiirto-
verkkojen kehittäminen; 

• luonnonympäristön ja kaupunkiym-
päristön säilyttäminen muun muassa
turvautumalla uusiutuviin energialäh-
teisiin;

• energiahuollon turvaaminen, jossa
päätoimia ovat energian järkevä käyt-
tö, unionin omien energiavarojen
tehokas hyödyntäminen ja energian-
tuonnin monipuolistaminen; 

• pk-yritysten taloudellisen toiminta-
ympäristön parantaminen kehittä-
mään niiden toimintaedellytyksiä:

• keskipitkillä ja pitkäaikaisilla
lainoilla,

• riskipääomilla.

Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneis-
sa maissa EIP tukee perusinfrastruktuu-
rin rakentamista, uusien elinkeinojen
syntymistä, ympäristönsuojelua sekä
yhteisön säännöstön siirtämistä uusiin
jäsenmaihin.

Euroopan unionin ulkopuolella EIP on
mukana toteuttamassa EU:n kehitys-
apua ja kehitysyhteistyötä pankin omis-
ta rahoitusvaroista myönnettävillä pit-
käaikaisilla lainoilla sekä jäsenvaltioiden
tai unionin budjeteista rahoitettavilla
pääomalainoilla tai riskipääomilla. Se
toimii:

• Välimeren maissa, joissa edistetään
Euroopan unionin ja Välimeren mai-
den kumppanuustavoitteita yhteisen
tulliliiton perustamiseksi, joka on tar-
koitus toteuttaa vuoteen 2010 men-
nessä.

• Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren
maissa (AKT), Etelä-Afrikassa sekä
merentakaisissa maissa ja alueilla
(MMA).

• Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa,
joissa osallistutaan tietyntyyppisiin
hankkeisiin, jotka ovat sekä kohde-
maiden että Euroopan unionin edun
mukaisia.

• Balkanin maissa, joissa edistetään
vakaussopimuksen tavoitteita suun-
taamalla EIP:n lainat perusinfrastruk-
tuurin jälleenrakentamiseen sekä alu-
eellisesti merkittäviin hankkeisiin.

Rahoitukseen soveltuvat 
hankkeet

Esitteitä toimintatavoista sekä toiminnasta eri maissa, alueilla tai tavoitteen mukaan on EIP:n Internet-
sivuilla. Esitteitä voi myös tilata EIP:n tiedotus– ja viestintäosastolta.

EIP kiittää hankkeiden alkuunpanijoita tämän esitteen kuvista: Frank Weber (kansi, s.1, 2), Masterfile (s. 4, 8, 9, 11, 12, 21, 22,
25, 26, 38), Image Bank (s. 6, 7, 10, 20, 26, 28), Sue Cunningham (s. 9, 13, 14, 15, 29), Euroopan Komissio (10, 15, 32), Stone (s.
12, 19, 20, 21), Photodisc (s. 10, 12, 20), Fotostock (s. 12, 18), La Vie du Rail (s. 18, 23, 24), TAV (s. 22).
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Yhteenveto EIP-ryhmän taseesta
Tase joulukuun 31 päivänä 2000 (tuhansia euroa)

VASTAAVAA 31.12.2000

1. Rahat sekä saamiset keskuspankeilta 
ja postipankeilta 24 726 

2. Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat 
valtion velkasitoumukset 1 474 510

3. Luotot ja ennakot luottolaitoksille
a) vaadittaessa maksettavat 135 178
b) muut luotot ja ennakot 11 257 184
c) lainananto 75 767 232

87 159 595

4. Luotot ja ennakot asiakkaille 93 101 379
Erityiset varaukset - 175 000

92 926 379

5. Joukkovelkakirjat, mukaan lukien kiinteätuottoiset 
arvopaperit
a) julkisten viranomaisten tai laitosten 

liikkeesen laskemat 1 423 468
b) muiden luotonottajien liikkeeseen 

laskemat 2 310 668

3 734 135

6. Osakkeet ja muut vaihtuvatuottoiset 
arvopaperit 632 409

7. Aineettomat hyödykkeet 10 018

8. Aineelliset hyödykkeet 83 459

9. Muu omaisuus 
a) EVJ:n perusteella ennakkoon maksetut 

korkotuet 7 636
b) muut saamiset 902 504
c) saamiset valuutanvaihtosopimuksista 29 067 793

29 977 933

10. Ennakkomaksut ja siirtosaamiset 3 444 117

219 467 279

VASTATTAVAA (tuhansia euroa) 31.12.2000

1. Lainat luottolaitoksilta
a) vaadittaessa maksettavat 13
b) laina, joissa on sovittu eräpäivä tai 

irtisanomisaika 507 889

507 902

2. Velkakirjalainat
a) liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjat 161 488 067
b) muut 825 137

162 313 204

3. Muut velat
a) lainat jäsenvaltioilta 334 562
b) ennakkoon saadut korkotuet 896 320
c) velat valuutanvaihtosopimuksista 28 064 569
d) muut 38 290

29 333 741

4. Siirtovelat ja ennakkomaksut 4 775 375

5. Varaukset 
Henkilökunnan eläkerahastot 433 281

6. Yleinen riskirahasto 980 005

7. Oma pääoma
merkitty 100 000 000
maksettavaksi määräämätön -94 000 000

6 000 000
8. Rahastot

a) vararahasto 10 000 000
b) muut rahastot 2 124 244

12 124 244

9. Riskipääomina käytetyt varat 1 500 000

10. Tilikauden tulos 1 307 741

11. Vähemmistöosuudet 191 786

219 467 279
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Internet: www.eib.org
S-posti: info@eib.org
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GR-152 33 Halandri/Ateena
Puh. (+30) 1 682 45 17 - 9
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Puh. (+32) 2 235 00 70
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Fax (+34) 914 311 3 83
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