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EIP-ryhmän vuosikertomukseen 2004 kuuluu kolme eri osaa:
– Toimintakertomus, jossaesitelläänEIP-ryhmänkuluneenvuoden toimintaa ja tulevaisuu-

dennäkymiä
– Tilinpäätöskertomus, jossa esitellään EIP-ryhmän, EIP:n, Cotonoun investointikehyksen

ja EIR:n tilinpäätökset liitetietoineen
– Tilastokertomus, jossa esitellään luettelomuodossa EIP:n rahoittamat hankkeet, varain-

hankinta vuonna 2004 sekä EIR:n hankeluettelo. Se sisältäämyös yhteenvetotaulukoita
tilivuodelta ja kuluneelta viiden vuoden jaksolta. 

Tämän julkaisun mukana on CD-ROM, joka sisältää vuosikertomuksen kolmen eri osan tiedot,
sekä sähköiset versiot niillä kielillä, joilla tiedot on julkaistu.

Vuosikertomus on luettavissamyös pankin Internet-sivuilta:www.eib.org/report
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Tunnusluvut – EIP-ryhmä

Euroopan investointipankki

Toiminta vuonna 2004 (Miljoonaa euroa)
Allekirjoitetut lainasopimukset 43 204

Euroopan unioni 39 661
Kumppanuusmaat 3 543

Hyväksytyt lainat 45 780
Euroopan unioni 41 037
Kumppanuusmaat 4 743

Ulosmaksetut lainat 38 640
Omista rahoitusvaroista 38 383
Budjettivaroista 257
siitä Investointikehyksen osuus 93

Varainhankinta (swap-sopimusten jälkeen) 49 865
EU-valuuttoina 28 868
Muina valuuttoina 20 997

Tilanne 31.12.2004
Lainakannat ja takaukset

Lainat omista rahoitusvaroista 265 833
Takaukset 268
Rahoitus budjettivaroista 2 326
Pitkät, keskipitkät ja lyhyet lainat 214 825

Omat varat 29 638
Taseen loppusumma 257 772
Tilikauden tulos 1 381
Merkitty pääoma 163 654

siitämaksettu osuus 8 183

Euroopan investointirahasto

Toiminta vuonna 2004 (Miljoonaa euroa)
Pääomasijoitukset (15 rahastoa)  358
Takaukset (40 takausta) 1 447

Tilanne 31.12.2004
Pääomasijoitukset (199 rahastoa) 2 770
Takaukset (133 takausta) 7 686
Merkitty pääoma 2 000

siitämaksettu osuus 400
Tilikauden tulos  27
Rahastot ja varaukset  191
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EIP-ryhmän pelkistetty tase
Tase 31 päivältä joulukuuta 2004 (tuhansia euroja)

VASTAAVAA 31/12/2004 VASTATTAVAA 31/12/2004

1. Rahat sekä saamiset keskuspankeilta ja postipankeilta 30 667 1. Lainat luottolaitoksilta

a) lainat, joissa on sovittu eräpäivä tai irtisanomisaika  396 043

2. Keskuspankkirahoituksen oikeuttavat valtion
velkasitoumukset  2 848 658

  396 043

2. Velkakirjalainat

a) liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjat 217 740 896

3. Luotot ja ennakot luottolaitoksille b) muut 1 192 101

a) vaadittaessamaksettavat 198 171  218 932 997
b) muut luotot ja ennakot 18 006 219 3. Muut velat

c) lainananto 103 474 340 a) ennakkoon saadut korkotuet   247 493

121 678 730 b) erittelemättömät velat 1 148 644

4. Luotot ja ennakot asiakkaille c) muut   22 275

a) lainananto 121 917 721 d) negatiivinen vaihto-omaisuusarvo 17 296 794

b) erityiset varaukset -239 000 18 715 206

121 678 721
4. Siirtovelat ja ennakkomaksut 99 612

5. Joukkovelkakirjat,mukaan lukien kiinteätuottoiset 
arvopaperit

5. Varaukset

a) julkisten viranomaisten tai laitosten liikkeeseen laskemat 1 339 988 a) henkilökunnan eläkerahastot   682 883

b) muiden luotonottajien liikkeeseen laskemat  7 968 522 b)  takaustoiminnan varaus muiden myöntämille
lainoille9 308 510   22 000

c)  takaustoiminnan varaus 
riskipääomasijoituksiin6. Osakkeet jamuut vaihtuvatuottoiset arvopaperit  1 048 108 51 249

  756 132
7. Aineettomat hyödykkeet   6 569

6. Vähemmistön osuus   239 621
8. Kiinteistö, koneet ja kalusto 138 791

7. Oma pääoma
9. Muu omaisuus –merkitty 163 653 737

a) muut saamiset 406 856 –maksettavaksi määräämätön -155 471 050

b) positiivinen vaihto-omaisuusarvo 9 519 791 8 182 687

9 926 647 8. Konsernirahastot

a) vararahasto 16 365 374

10. Merkitty pääoma ja kerrytettävissä oleva varanto,
maksettavaksi määrättymuttamaksamatta oleva osuus

b) muut rahastot  558 079

1 917 869 16 923 453

11. Ennakkomaksut ja siirtosaamiset 6 373 9. Strukturoituun rahoitusjärjestelyyn määrätyt varat 500 000

10. Riskipääomasijoituksiin määrätyt varat 1 755 067

11. Yleinen riskirahasto tilinpäätössiirtojen jälkeen 915 000

12. Tilikauden tulos:

ennen siirtoja yleisestä
riskirahastosta 1 038 825

siirto vuoden aikana yleisestä
riskirahastosta 135 000

Voittovaroja tilille jätetään 1 173 825

 268 589 643  268 589 643
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Pääjohtajan katsaus

Laajentuminen

EIPon tärkeinyksittäinen ulkopuolisen rahoituksen lähde uusissa
jäsenvaltioissa, joihin 2004 tuli EIP-lainoja 3,8 miljardia euroa. 
Pankki myös tukee alueen kotimaisten pääomamarkkinoiden
kehittämistäemissiotoiminnalla paikallisissavaluutoissa jaon joh-
tavavaltioiden ulkopuolinenjoukkovelkakirjojenliikkeeseenlaskija
itäisen Keski-Euroopan paikallisilla pääomamarkkinoilla.

Nyt kun uusista jäsenvaltioistaon tullut EIP:nosakkaita,ne pääsevät 
täydellisesti osallisiksi pankin rahoituksesta. Pankin hallintoa ja
pääomarakennettaonmyös sovitettu senmukaan. EIP-lainoituk-
sen vaikutuksenmaksimoimiseksi me olemme vielä tehostaneet 
yhteistyötäEuroopankomissionaluepolitiikan pääosastonkanssa. 
Tarkoituksenaonerityisesti parantaaEIP-rahoituksenkoordinointia
rakennerahastotoimien kanssa, joiden tukea voivat nyt saada
myös uudet jäsenvaltiot.

Lisäarvo

Vuonna 2004me testasimme uusia tapojaarvioidaEIP-rahoituksen
tuottamaa lisäarvoa. Tämä uusimenettelytapa rakentuu kolmelle
periaatteelle, joista jokainen on näytettävä toteen hankkeen
hyväksymisvaiheessa. Arviointiperusteet ovat: rahoituskelpoi-
suus – tarkemmin sanoen vaikutus jonkin unionin tavoitteen
toteutumiseen; laatu; rahoituksellinen lisäarvo. Tämä on pankille
erityisen tärkeä kehitystapahtuma. Se osoittaa, miten me julki-
sena rahoituslaitoksena unionipolitiikan ohjaamanamuutamme
perustehtävämmekäytännön toimiksi jaauttaameitä räätälöimään
toimintamme entistä paremminosakkaidemme vaatimusten, eri
sidosryhmiemme odotusten ja taloudellisen edunsaajiemme
tarpeiden mukaiseksi.

Tärkeimmät toimintatavoitteet

Me jatkoimme lainojemmeavulla tuenantamistaEuroopan unionin
tavoitteille, mikä voidaan purkaa viideksi toimintakohtaiseksi
prioriteetiksi:
–  taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittaminen
laajentumisen jälkeisessä EU:ssa

– niin sanotulleLissabonin strategialleannettava tukiedistämään
tietoyhteiskunnan toteutumista

– Euroopan yhdistäminen Euroopan laajuisilla verkoilla
– kaupunkiympäristön ja luonnon suojelu ja ympäristön tilan

parantaminen
– EU:nharjoittamankehityspolitiikan tukeminenkumppanuus-
maiden lainoituksella.

Tehokkaan oman rahoituksen hankinnan tukemana EIP:n anto-
lainaus nousi yhteensä 43,2 miljardiin euroon. Euroopan unionin
alueellamekohdistimme 72 prosenttia lainoistamme tukialueiksi
määritellyille alueille ja täytimme innovaatioita (7 mrd. euroa),
TEN-verkkoja (7,9 mrd. euroa) ja ympäristöä (10,9 mrd. euroa)
koskevat rahoitustavoitteemme. Unionin ulkopuolella me kas-
vatimme toimintaamme Euroopan unionin ja Välimeren alueen
kumppanuuden tukemiseksi (2,2 mrd. euroa).

Vuosi 2004merkitsiEuroopaninvestointipankille laajentumista. Me toivotimme tervetulleiksi

kymmenen uutta osakasta. Vuosi merkitsi myös kehitystä. Me otimme askeleen eteenpäin

pyrkimyksissämmekehittää toimintamme tehokkuutta jamaksimoidaomaamerkitystämme

Euroopan unionin ylläpitämänä rahoittajatahona.



Toimintakertomus 2004 7

Toiminnan avoimuus

Päivittäessämme avoimuus- ja vastuullisuuspolitiikkojammeme
käynnistimme monia uudistuksia. Näihin sisältyivät seuraavat 
toimenpiteet:
– lisätään tiedottamista johtamis- ja valvontatavasta ja palkkioista
– monipuolistetaan julkaistavien asiakirjojen valikoimaa talou-
dellisen raportoinnin ja valvontatoiminnan osalta

– lisätäänjulkisuuteenannetavan tiedonmäärääEIP:nlainanannosta,
hankeluettelo mukaan lukien

– vahvistetaan valvonta- ja arviointiorganisaatioita, erityisesti
vuonna 2005 käyttöön tulevan compliance-toiminnon perus-
tamisen avulla.

Asemansa vuoksi Euroopan unionin rahoituslaitoksena EIP pitää
velvollisuutenaan olla toiminnassaan mahdollisimman avoin
ja pyrkii mahdollisimman laajaan tiedottamiseen. Tehtävänsä
vuoksi pankkinaEIP:nonkuitenkinmyös suojeltavaedunsaajiensa
yleisesti hyväksyttäviä kaupallisia etuja ja markkinoita koskevia
arkaluonteisia etuja. EIP:n on löydettävä paras mahdollinen
tasapaino näiden kahden vaatimuksen välillä.

Näkymät

EIP ei havittele kasvua kasvun vuoksi. Pikemminkin pankki pyrkii
kohdistamaan strategiaansa yhä enemmän lisäarvon luomiseen,
mikämerkitsee laatua ennen määrää. Toiminnan kannalta tämä
tarkoittaa, ettämeodotammeEU-15-maihin suuntautuvanantolai-
nauksen tasaantuvan tai jopavähenevän, samallakun luotonannon
uusiin jäsenvaltioihin on määrä edelleenkin kasvaa. Niin ikään
luotonanto liittymisneuvottelujakäyviinmaihin,hakijamaihin sekä
Välimerenmaihin ja AKT-valtioihin tulee jatkossakin kasvamaan,
mikä vastaa Eurooppa-neuvoston antamia suuntaviivoja.

PhilippeMaystadt
EIP-ryhmän pääjohtaja
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EIP rahoittaa sellaisia hankkeita, jotkamuuttavat todeksi Euroopan unionin keskeiset taloudelliset ja sosiaaliset tavoitteet. Sen toiminta

määräytyy oman perussäännön ja Eurooppa-neuvoston antamien valtuutuksienmukaan. EIP tekee kiinteää yhteistyötämuiden unionin

toimielinten kanssa.

EIP:n toimintaa ohjaavat kaksi yleisperiaatetta: rahoituksen tuot-
taman lisäarvon maksimointi ja toiminnan avoimuus. Erityisesti
rahoituspäätökset perustuvat lisäarvon kriteereihin, joita ovat 
rahoitustoimien vaikutus unionin tavoitteiden toteutumiseen,
kunkin hankkeen laatu ja toteutuskelpoisuus sekä EIP:n lainan
hyötymuun rahoituksen hankinnan kannalta.

Laajentuminen

Euroopan unionin laajentuminen kymmenellä uudella jäsenval-
tiolla oli pankillemerkittävä tapahtuma vuonna 2004. Kun uudet 
jäsenmaat liittyivät Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004, niistä
tuli samalla Euroopan investointipankin osakkaita, ja ne pääsivät 
osallisiksi pankin rahoituksesta aivan samoin perustein kuin
15 vanhaa jäsenmaata tätä ennen.

Uusissa jäsenmaissa pankki tukee ennen kaikkea sellaisia hank-
keita, jotka auttavat maiden talouden sopeutumista yhteismark-
kinoille jaedistävät Euroopan unioninnormien täytäntöönpanoa
EU:n säännöstön, acquis communautairen, mukaisesti. Näissä
hankkeissa EIP voi hyödyntää jo vuodesta 1990 hankkimaansa
kokemustamaiden valmistelustaEuroopan unionin jäsenyyteen. 
Tänä aikana EIP myönsi Keski- ja Itä-Euroopan hankkeisiin 25
miljardin euron lainat, joilla tuettiin liikenteen ja televiestinnän
infrastruktuureja, vesihuoltoa, ympäristönsuojelua, teollisuutta
ja palvelualoja, terveys- ja koulutuspalveluita sekä välillisesti
pk-yrityksiä ja paikallishallintoa.

Kymmenen uuden jäsenmaan liittymisellä oli vaikutusta myös 
pankinmerkityn pääomanmäärään. Uudet jäsenmaat kasvattivat 
merkittyä pääomaa 7,46 miljardilla eurolla; siitä 5 prosentin
osuus maksetaan osasuorituksina. Kun Espanja korotti samaan
aikaan osuutensa EIP:n pääomasta lähes 10 prosenttiin, pankin
merkitty pääomanousi 1. toukokuuta 2004 lukien163,6 miljardiin
euroon.

Pankinhallituksen jäsenlukua lisättiinyhdeksännellä jäsenellä,kun
joukkoon liittyi uusista jäsenmaista nimitetty Ivan Pilip. Kaikilla
25 jäsenmaalla on edustajansa hallintoneuvostossa, ja tarkas-
tuskomiteaan nimettiin havainnoitsijajäsen uusista jäsenmaista. 
Pankinvaltuusto sai kymmenen uutta jäsentä uusienjäsenvaltioiden

valtiovarainministereistä. Heidät toivotettiin tervetulleiksiensim-
mäiseen vuosikokoukseensa 2. kesäkuuta 2004.

EIP:n perussääntöä ja työjärjestystä muutettiin näiden uusien
järjestelyiden mukaisesti.

Toiminnan tausta

Vuonna 2004EIP toteuttiohjelmia, jotkavastaavat pankinvaltuuston
ja Eurooppa-neuvoston kokousten määrittelemiä suuntaviivoja. 
Kasvava tuki TEN-hankkeille eli Euroopan laajuisiin verkkoihin
perustuu Brysselissä joulukuussa 2003 tehtyynneuvoston päätökseen
Euroopankasvualoitteesta. Pankin toiminta tietoonja innovaatioihin
perustuvan Euroopan talouden kehittämiseksi pitkäkestoisesti on
lähtöisin maaliskuussa 2000 pidetystä Lissabonin huippukokouk-
sesta. Sen jälkeen EIP:n valtuutus on uusittu moneen kertaan,myös
vuonna 2004. EU:n ja Välimeren maiden ulkoasiainministerien
kokouksessa, joka pidettiinHaagissamarraskuussa 2004,korostettiin
pankin roolia rahoitusyhteistyön lujittamisessa Välimeren alueen
kumppanuusmaiden kanssa. Tämä yhteistyö pohjautuu Välimeren
maiden investointi- ja kumppanuusohjelmaan (FEMIP), joka käyn-
nistettiin Barcelonan huippukokouksen aloitteesta maaliskuussa
2002. Vuonna 2004 EIP osallistui myös AKT-maiden ja EU:n välisen
Cotonoun sopimuksen uusimista koskeviin neuvotteluihin. Tämän
lisäksi joulukuussa 2004 neuvosto antoi valtuudet uuteen yhteisön
takaukseen, joka kattaa 500miljoonaan euroon asti lainat Venäjälle,
Valko-Venäjälle,Moldovaan ja Ukrainaan.

Hallitustenvälinenkonferenssi pääsiyhteisymmärrykseenEuroopan
perustuslakisopimuksen luonnoksestaBrysselissäkesäkuussa 2004,
jaEurooppa-neuvostoallekirjoitti sopimuksenRoomassa lokakuussa
2004. Euroopan perustuslaissa viitataanmyös EIP:iin ja vahvistetaan
sen perustehtävä artikloissa III-393 ja III-394. Pankin uudistettu
perussääntö on liitetty sopimukseen pöytäkirjaksi.

Laajentuminen, toiminnan tausta ja yleiskatsaus
vuoteen 2004
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Toiminta numeroin1:

• Allekirjoitetut lainasopimukset vuonna 2004 olivat yhteensä
43,2 miljardiaeuroa,edellisenävuonnavastaavasti42,3miljardia. 
Lainat jakautuivat seuraavasti:

o 39,7 miljardia Euroopan unioniin

o 119miljoonaa liittymisneuvottelujakäyviinmaihin (Bulgaria
ja Romania)

o  2,2 miljardia Välimeren alueen kumppanuusmaihin (FEMIP)

o 461 miljoonaa Balkanin maihin

o 440 miljoonaa Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maihin
sekäMMA-alueille; siitä 337 miljoonaaCotonoun investointi-
kehyksestä

o 100miljoonaa Etelä-Afrikkaan

o 233 miljoonaa Aasian ja Latinalaisen Amerikan maihin.

• Ulosmaksetut lainatolivat 38,6 miljardia. Lainoista56 % nostettiin
euroina.

• Pankkiarvioi lisäksi333 investointihanketta, joitavarten lainoja
hyväksyttiin myönnettäväksi 45,8 miljardia euroa.

• Lainanotto oli 50 miljardia euroa swap-sopimusten jälkeen. 
Varat hankittiin 282 joukkovelkakirjaemissiolla, joissakäytettiin
15:tä eri valuuttaa. Swap-sopimusten jälkeen pääomamarkki-
nalainoista 35 % oli euroina, 36 % Yhdysvaltain dollareina ja
19 % Englannin puntina.

• Omista rahoitusvaroistamyönnetyt käytössä olevat lainat ja taka-
ukset olivat tilivuoden lopussa 266 miljardia euroa. Liikkeessä
olevat omat lainat olivat 215miljardia.Taseen loppusummaoli
258 miljardia euroa.

• Nettokassavarat 31. joulukuuta 2004olivat 22,7 miljardiaeuroa,
ja ne olivat 12:na eri valuuttana.

• EIR2 puolestaan jatkoiyritystoiminnan tukemista358 miljoonan
euron pääomarahastosijoituksilla janoin1,45 miljardin euron
takauksilla.

1 Tässä toimintakertomuksessa rahasummat on ilmaistu euroina, ellei toisin ilmoiteta.
2 EIP-ryhmän toimintakertomusta täydentää EIR:n oma vuosikertomus, joka on luettavissa rahaston Internet-sivuilta www.eif.org.
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Ulosmaksetut lainat
Allekirjoitetut lainat
Hyväksytyt lainat

EIP:n ulosmaksetut lainat, alle-
kirjoitetut lainat ja hyväksytyt
lainat (2000-2004)

Allekirjoitetut lainat maantieteellisen toimialueen mukaan 2004

EU (92%)

Välimeren kumppanuusmaat (1%)

Afrikka, Karibia, Tyynimeri,
MMA ja Etelä-Afrikka (5%)

Latinalainen Amerikka ja Aasia (1%)

Kaakkois-Eurooppa (1%)
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Toimintasuunnitelma 2005-2007

Pankin tärkein suunnitteluasiakirja on toimintasuunnitelma (COP). Toimintasuunnitelma on kolmen vuoden välein uusittava keskipitkän

aikavälin ohjelma, jonka pankin valtuusto hyväksyy. Siinä määritellään pankin toiminnan tärkeysjärjestys tuleville vuosille valtuuston

asettamien tavoitteiden perusteella. Suunnitelman strategisia arvioita tarkistetaan vuosittain uusien valtuutusten ja talousympäristön

muutosten huomioon ottamiseksi.

Toimintasuunnitelmassa vuosille 2005-2007 painotetaan erityi-
sesti kahta tärkeää strategista tavoitetta, ja ne ovat: lisäarvon
tuottaminen sekä avoimuuden ja vastuullisuuden lisääminen
ulkoisen viestinnän avulla.

Lisäarvo

EIP:n luotonannon tuottama lisäarvo perustuu kolmeen periaat-
teeseen:

• rahoitustoimien ja EU:n ensisijaisten tavoitteiden vastaavuus,

• kunkin hankkeen laatu ja toteutuskelpoisuus,

• EIP:n varojen käytöstä saatava erityinen rahoitushyöty.

Vuonna 2005 pankki panostaa toiminnallisissa tavoitteissaan
erityisesti sellaisten mittarien kehittämiseen ja käyttöönottoon,
joilla voidaan tarkistaa, vastaavatko saavutetut tulokset hank-
keen valinta- ja arviointivaiheen odotuksia. Samalla EIP keskittyy
täyttämään sekä määrälliset että laadulliset tavoitteet, jotka
määräytyvät nykyisistä luotonantotavoitteista ja mahdollisista
uusista EU-valtuutuksista.

EIP-ryhmän toiminnankeskeiset tavoitteet, jotka tukevat lisäarvon
ensimmäistä periaatetta, ovat:

• taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus laajentumisen
jälkeisessä EU:ssa,

• Innovaatio 2010 -ohjelman (i2i) toteuttaminen,

• Euroopan laajuisten verkkojen ja liittymäverkkojen kehittäminen,

• EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan tukeminen kumppanuusmaissa,

• ympäristönsuojelu ja ympäristön tilan parantaminen,mukaan
lukien ilmastonmuutos ja uusiutuvat energialähteet.

Muita tärkeitä toimintakohtaisia prioriteetteja ovat:

• pk-yritysten sekä keskikokoisten yritysten (mid-cap) tukeminen,

• inhimillisen pääoman ja erityisesti perusterveydenhuollon
tukeminen.

Näihin tavoitteisiin pyritään rajoittamalla EU-15-maihin suun-
tautuvan luotonannon kasvua kahteen prosenttiin vuodessa
nimellisarvosta. Luotonantoa uusiin jäsenvaltioihinonmäärä lisätä
no peammin, jotta nämä maat saavuttaisivat muut talouskehi-
tyksessä. Mikäli käyttöön saadaan riittävästi EU:n valtuutuksiin
perustuvia rahoitusvaroja jaEIP:nvaroja, luotonanto liittymisneu-
vottelujakäyviinmaihin,hakijamaihin jamuihinEU:n ulkopuolisiin
maihin voi jatkaa entistä vakaampaa kasvuaan.

Avoimuus ja vastuullisuus

Toiminnan avoimuus ja vastuullisuus liittyvät läheisesti toisiinsa. 
Avoimuuden lisääminen on keskeisellä sijalla EIP:n hallinnon peri-
aatteissa. Pankki jatkoi johtamis- javalvontatapojensakehittämistä
ottamalla samalla huomioon kaksijakoisen tehtävänsä toisaalta
rahoituslaitoksena ja toisaalta Euroopan unionin politiikkatavoit-
teita toteuttavana toimielimenä. Vuonna 2004 EIP käynnistimonia
uudistuksia ja julkaisiverkkosivuillaanEIP:navoimuuspolitiikkaa ja
hallintotapaa esittelevät asiakirjat.
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Varainhankinta

EIP:n varainhankinnan strategian lähtökohtana on jälleenrahoi-
tuksen kustannusten optimointi kestävältä pohjalta sekä mark-
kinoiden likviditeetin ja läpinäkyvyyden parantaminen. Tämän
strategian avulla EIP on vakiinnuttanut asemansa johtavana
AAA-luokiteltunavaltioidenveroisenaviitelainaajana,minkäansiosta
se pystyy myöntämään luottoja mitä parhain ehdoin. Samaan
strategiaan pyritään jatkossakin suosimalla benchmark-lainojen
ja suunnattujen lainojen liikkeeseenlaskujen tasapainottamista,
ja siihen on tarkoitus sisältyä:

• suuret likvidit benchmark-joukkovelkakirjaemissiot euro-,
Yhdysvaltain dollari- ja Englannin punta -määräisinä,

• erilaiset kohdennetut rahoitustuotteet, jotka on mitoitettu
asiakkaiden toivomustenmukaisesti heidän tarpeisiinsa ja joita
voidaan tarjotamonissa eri valuutoissa ja rakenteissa,

• joustavuus ja kyky vastata sijoittajakäyttäytymisenmuutoksiin
ja valuuttavalikoiman monipuolistumiseen,

• kehittyvien talouksien paikallisten pääomamarkkinoiden
kehittäminen erityisesti EU-jäsenyyttä tavoittelevissamaissa ja
tietyissä FEMIP-maissa.

Päättäessään toimintasuunnitelmasta vuosille 2005-2007 hallin-
toneuvosto antoi yleisen lainanottovaltuutuksen vuodelle 2005. 
Sen ylärajaksi asetettiin 50 miljardia euroa, ja se on tarkoitettu 
arvioidun varaintarpeen kattamiseksi vakavaraisuussäännösten
mukaisesti.

Hallintoneuvosto



EIP-ryhmän toiminta 2004
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Euroopan unionin tasapainoinen kehitys on pankin
tärkein tavoite

Taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittaminenon unionin tasapainoisenkehityksenedellytys. Senoleellinenosaon aluekehitys,

jolla pyritään vähentämään alueiden välistä epätasapainoa. EU:n taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tukeminen muita

heikommassa asemassa olevilla alueillamäärättiin pankin päätehtäväksi jo Rooman sopimuksessa ja vahvistettiin uudelleen Amsterdamin

sopimuksella 1997.

Koska kaikki kymmenen uutta jäsenvaltiota on määritelty tukialueiksi, aluekehitystä edistävien investointien rahoitus on entistäkin

tärkeämpää unionin taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden varmistamiselle.

Alueille yli 28 miljardia euroa

EIP:n luotonanto Euroopan unioniin oli 39,7 miljardia euroa,
joista yli 28 miljardia käytettiin taloudellisesti jälkeen jääneiden
alueiden investointeihin. Näiden lainojen osuus luotonannosta
unionialueelle oli 71 %. Kokonaisinvestoinneista kolme neljän-
nestä rahoitettiinyksittäisillä lainoilla ja loppuosaglobaalilainoista
myönnettävillä luotoilla.

Koheesiomaiden hankkeisiin – Espanjaan, Portugaliin, Irlantiin ja
Kreikkaan – myönnetyt yksittäiset lainat olivat 7,8 miljardia euroa. 
Saksan itäisten osavaltioiden investoinnit nousivat 3,5 miljardiin
euroon ja lainat Etelä-Italialle (Mezzogiorno) 2,1 miljardiin. Uusissa
jäsenvaltioissa lähes kaikkiahankkeita rahoitettiinaluekehityksen pe-
rusteella, janiidenosuus luotonannostaoli 2,6 miljardiaeuroa. Tähän
lukuunei sisälly liittymisneuvottelujakäyvienvaltioideneliBulgarian
ja Romanian luotonantoa, jonka osuus oli 119miljoonaa euroa.

LaajentuneenEU:n tavoite1 -alueidenvaikeuksien lievittämiseen
käytettiin 47 % yksittäisistä lainoista. Tavoite 2 -alueidenosuus oli
36 %, ja loput lainoista tukivat kumpaakin tavoitetta. Ykköstuki-
alueiden bruttokansantuote asukasta kohti on korkeintaan 75 %
EU:nkeskiarvosta. Tavoitteen 2 tarkoituksenaonhelpottaaalueiden
yhteiskunnallista ja taloudellista rakennemuutosta.

EIP:n lainat kohdistuivat kaikille toimialoille. Ensimmäisellä sijalla oli
liikenne (35 %). Seuraavina tulivat muut paikalliset infrastruktuurit,
kutenkaupunkieninfrastruktuurit,vesihuoltojamonialaiset hankkeet 
(15 %), sekä teollisuus (11 %). Taloudellisenja sosiaalisenyhteenkuulu-
vuudenvarmistamiseksiannetuilla lainoillaoli kosoltiedullistavaiku-
tustamyös muihinEU:nensisijaisiin tavoitteisiin. Yhteensä 61 % pankin
TEN-rahoituksesta jamuidenmerkittävienEuroopanverkkojen rahoi-
tuksesta, energiaverkot mukaan lukien, kohdistui tuetuille alueille. 
Samoin myös 79 % ympäristöluotoista, 81 % inhimillisen pääoman
rahoituksesta ja 78 % Innovaatio 2010 -ohjelman (i2i) lainoista.

Lisäarvoa aluekehitykseen

EIP on viime vuosina kehittänyt lisäarvon mittareita, joita se
soveltaa järjestelmällisesti saadakseen paremman kuvan siitä,
miten EIP-rahoitteiset hankkeet edistävät EU:n politiikkatavoit-
teita. Pankin yleisenä päämääränä on tukea entistä enemmän ja
parempia investointeja.

Aluekehitys EU-maissa
Yksittäiset lainat 2004: 21,6 miljardia
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Tavoite 1 Tavoite 2 Alueiden väliset
hankkeet

Sosiaalisen yhteenkuuluvuudenosalta pankki on nimennyt kolme
investointikokonaisuutta, jotka edistävät unionin ensisijaisia
tavoitteita. Ne ovat: alueellisten infrastruktuurien parantaminen
sekämäärällisestiettä laadullisesti, tuotannollisen taloustoiminnan
kehittäminen sekä inhimillisen pääoman – perusterveyshuollon,
koulutuksenjayhteiskunnallisten palveluiden– lisääminen tukialueilla.
Investoinnin johdonmukaisuus unionin aluekehityspolitiikan
kanssa on lisäarvon ensimmäinen periaate.
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Rahoituksenvaikutustaaluekehitykseenmitataanmyös arvioimalla
kunkin hankkeen laatu ja toteutuskelpoisuus,mikä on lisäarvon
toinen periaate. Pankki pyrkii aina laskemaan rahoitettavaksi
harkittavan investoinnin taloudellisen tuoton, tai yksityissektorin
osalta rahallisen tuoton. Jos tämäei olemahdollista, pankki tekee
laadullisen arvion ottamalla huomioon kaikki asiaan vaikuttavat 
tekijät. 

Lisäarvonkolmas periaateon se,millä tavoinEIPvoi parantaahank-
keen taloudellista kannattavuutta. Rahoituksellinen lisäarvo voi
muodostua esimerkiksi pidemmistä laina-ajoista, innovatiivisista
rahoitustavoista sekä siitä, että EIP-laina helpottaa rahoituksen
saantiamuista lähteistä.

Koheesiokumppanuus

Euroopan investointipankki jaEuroopankomissioovat rahoittaneet
yhdessä useita tukialueiden investointiohjelmia ja hankkeita. 
Lisäksi pankki antaa komission pyynnöstä asiantuntijalausuntoja
hankkeista, joihinonhaettu EU:n tukea. Vuonna 2004edistyimyös 
Yhteisön tukikehystenkäyttöönotto uusissa jäsenvaltioissa, johon
kuului EIP:n rahoitusapu tukikehykseen ja toimintaohjelmiin
yhteisrahoituksena rakenneohjelmaluottojen kautta. Monissa
uusissa jäsenvaltioissa rahoituksella tuettiin suoraan valtion
osuutta tukikehyksestä.

Lisäksi EIP on osallistunut aktiivisesti aluepolitiikan pääosaston
työryhmään, jonka tehtävänä on koordinoida politiikan kehitystä
ja toimintaa sosiaalisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden
lisäämiseksi. Yhteistyön taustana oli Euroopan komission uutta
koheesiokumppanuutta käsittelevä selvitys "A new partnership 
for cohesion – convergence, competitiveness, cooperation", jota
valmisteltiin vuonna 2004.

Selvityksestä käy ilmi, että EU:n rahoitusvälineillä on ollut mer-
kittävä vaikutus monella tasolla. Ne ovat kaventaneet alueiden
välisiä tuloerojanopeasti,avanneet monia uusiamahdollisuuksia
usein innovatiivisilla toimialoilla, sekä luoneet verkostoja Euroo-
pan alueiden, yritysten ja kansojen välille. Pankki jatkaa läheistä
yhteistyötään aluepolitiikan pääosaston kanssa keskusteluissa,
jotka liittyvät uuden koheesiopolitiikan valmisteluun ja käynnis-
tämiseenvuosille 2007-2013. Tässä politiikassa pankinodotetaan
toimivan aloitteellisesti. 

Aluekehitys EU-maissa
Yksittäisten lainojen jakauma toimialoittain 2004

Yhteensä

Summa %

Energia 2 042 9

Liikenne ja viestintä 8 458 39

Vesihuolto ja viemäröinti 1 299 6

Kaupunkisuunnittelu 3 124 14

Teollisuus,maatalous 2 448 11

Koulutus, terveydenhuolto 2 324 11

Muut palvelut 1 853 9

Yksittäiset lainat yhteensä 21 548 100
Globaalilainat 7 100
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Vuosittain järjestettävä nyt kymmenes EIP-foorumi pidettiin
Varsovassa 14. ja 15. lokakuuta 2004. Tapahtuma houkutteli
paikallenoin 550osallistujaa pääasiassa Euroopan unionin uusista
jäsenvaltioista.

Avauspuheessaan EIP:n pääjohtaja Philippe Maystadt painotti
uusissa jäsenvaltioissa viidentoista viime vuoden aikana tapahtu-
neita merkittäviä ja kauaskantoisia poliittisia, yhteiskunnallisia ja
taloudellisiamuutoksia. Hänmyös korosti, ettäkäytettävissäolevat 
rajalliset rahoitusvarat on erittäin tärkeää suunnata tehokkaasti,
jottavoidaan saadaaikaankestävää talouskasvua ja parantaaelintasoa.
EIP on ollut tärkein yksittäinen ulkopuolisen rahoituksen lähde
uusissa jäsenvaltioissa, joihin on vuodesta 1990 tullut EIP-lainoja
yhteensä 27 miljardia euroa.

Tämänkertaisen foorumin puhujakaartiin kuuluivat Marek Belka
(Puolan pääministeri),Krystina Gurbiel (Puolan toinenvaltiovarain-
ministeri),DanutaHübner (aluepolitiikastavastaavaEU-komissaari),
Ivan Miklos (Slovakianvarapääministeri javaltiovarainministeri) ja
Imre Rethy (rahoituksesta vastaava Unkarin valtiosihteeri). EIP:tä
edustivat muun muassa varapääjohtaja Wolfgang Roth ja Rahoi-
tusjohto Euroopassa -pääosaston ylijohtaja Terry Brown.

Lisätietoja foorumin työskentelystä saa EIB Information -tiedotusleh-
den numerosta 118 tai Internetistä osoitteesta www.eib.org/forum.
Yhdestoista EIP-foorumi pidetään lokakuussa 2005 Suomessa,
Helsingissä.

"Investoinnit uusiin jäsenvaltioihin"

Foorumi 2004
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Innovaatio 2010 -ohjelma

Euroopaninvestointipankki ja sen tytäryhtiöEIRovat merkittäviä toimijoitaLissabon-tavoitteidenkäytännön toteutuksessa. Tässäyhteydessä

EIP-ryhmä tekee yhteistyötä muun muassa Euroopan komission kanssa, kun sillä on EU:n budjetista saatavia avustusinstrumentteja

täydentävä tehtävä.

EIP-ryhmä käynnisti Innovaatio 2010 -ohjelman (i2i) Lissabonin
strategian tueksi vuonna 2000. Siitä lähtien EIP on myöntänyt
i2i-investointeihin yhteensä 23,3 miljardin euron lainat ja tehnyt 
2,3 miljardin pääomasijoitukset EIR:n kautta. Vuonna 2004 EIP:n
luotonanto i2i-investointihankkeisiin oli yli 7 miljardia euroa. 

i2i-rahoitus jakautuu neljälle päätoimialalle, ja niihin kuuluvat:
tutkimus, kehitys ja innovaatiot; pk-yritysten ja yrittäjyyden
kehittäminen; inhimillisen pääoman lisääminen; tieto- ja viestin-
täverkot, mukaan lukien sähköiset palvelut ja audiovisuaalisen
alan innovaatiot. 

Vuodesta 2000 vuoteen 2010

EIP on onnistunut täyttämään i2i-ohjelmaan liittyvät sitoumuk-
sensa hyvin. Lähes 80 prosenttia i2i-ohjelmaan perustuvasta
luotonannosta on suunnattu yksityissektorille, ja loput julkisen
sektorin hankkeille, pääasiassa yliopistojen tutkimustyöhön ja
koulutukseen. Noin kaksi kolmasosaa rahoituksesta kohdistui
EU-25-maiden heikommin kehittyneille alueille. Tämä sopiikin
hyvin, sillä Lissabon-tavoitteilla tulee olemaan näyttävä osuus
unionin uudessakoheesiopolitiikassa. Viidenensimmäisenvuoden
kokemusten perusteella EIP etenee hyvää vauhtia kohti tavoitet-
taan, jonkamukaan innovaatioita tuetaan i2i-ohjelman puitteissa
kuluvan vuosikymmenen aikana 50miljardilla eurolla. 

Uusia rahoitustuotteita

Vuonna 2004 EIP jatkoi yhdessä Euroopan komission kanssa uusien
rahoitusvälineiden kehittämistä, joilla pyritään parantamaan
lainojen ja tukienyhteisvaikutusta (yleensäEU-tukien,muttamyös
kansallisten) sekä suuntaamaan rahoitustaT&K ja innovoinnininves-
tointeihin. Lisäksi pankki perustierityisenlainaikkunankeskikokoisiin
yrityksiin kuuluville keskisuurille yhtiöille (mid-cap-yhtiöt), jotka
usein ovat merkittäviä innovaatioiden lähteitä. Näillä luotoilla on
tarkoitus rahoittaa erityisesti i2i-toimialojen investointihankkeita,
joiden kustannukset ovat enintään 50 miljoonaa euroa. Pankki
onmyös entistä useamminmukana julkisen ja yksityisen sektorin
yhteishankkeiden rahoituksessa. EIP, EIR ja Euroopan komissio

(tutkimuksen ja aluepolitiikan pääosastot) kehittelevät yhdessä
uutta rahoitussuunnittelun työkalusarjaa. Nämävälineet voitaisiin
ottaa käyttöön uudelle budjettiohjelmakaudelle 2007-2013 
suunnitelluissa tukiohjelmissa, joiden pääpiirteitä hahmotellaan
parhaillaan.

Tutkimus, kehitys ja innovaatio

Tämän lisäksi edistyttiin monien pikaisesti toimeenpantavien
ensisijaisten hankkeiden rahoituksessa (quick start -hankkeet).
Näihin kuului esimerkiksi Triestessä toimivan Laser Sincrotonen
tutkimus- jakehityshanke, jolle pankki lainasi 60miljoonaaeuroa. 
Lainalla edistetään molekyyli- ja atomimikroskopian mahdol-
listavan vapaaelektronilaserin rakentamista. EIP pyrkii myös
monipuolistamaan T&K ja innovoinnin investointeihin sopivia
erilaisia rahoitusalan tuotteita. Näihin sisältyvät muun muassa
paljon tutkimus- ja kehitystyötä tekeville pk-yrityksille varatut
globaalilainat sekä rahoitusoperaatiot, joiden vakuudet ovat 
immateriaalioikeuksien muodossa.

Vuonna 2004EIP teki 4,1miljardineuron investoinnit 27:ään tutki-
mus- ja kehitys- sekä innovoinninhankkeeseen. Näistä suurin osa
toteutettiin seuraavillaalueilla:nanoelektroniikka,optiikka, biotek-
niikka ja televiestintä. Lainoitettaviakohteitaolivat mm. maailman
johtavadiabeteshoitojen tutkija, tanskalainenNovoNordisk, joka
sai 162 miljoonaa euroa, sekä itävaltalainen Villach Automotive
Chips -hanke, joka sai50miljoonaaeuroaelektronistenautonosien
kehittämiseen. Näiden lainojen myötä EIP:n T&K ja innovoinnin
hankerahoitus vuodesta 2000 on 10,1 miljardia euroa.
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EIP-rahoitus i2i-kohteille 2001-2004

Tietotekniikka ja viestintä

Koulutus

Tutkimus ja kehitys
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Pk-yritysten ja yrittäjyyden kehittäminen

EIP kasvatti globaalilainoista annettavaa pk-yritystukea vuonna
2004 avaamalla erityisiä limiittiluottoja i2i-ohjelmaan liittyville
investoinneille Itävallassa ja Italiassa. Italiassa se rahoitti innovatii-
visille pk-yrityksille perustettavaa tiede- ja teknologiakeskusta100
miljoonan euron lainalla. Lisäksi EIP-ryhmän pääomasijoituksiin
erikoistunut tytäryhtiö EIR teki 358 miljoonan euron sijoitukset 
15:eeneri pääomarahastoon, jotkamyöntävät pääomarahoitusta
innovatiivisille pk-yrityksille. Näiden uusien sijoitusten myötä
EIR:n pääomasijoituskantanousi noin 2,8miljardiin euroon, jotka
oli sijoitettu 199:ään rahastoon.

Inhimillisen pääoman lisääminen

Vuonna 2004 EIP lainasi 1,7 miljardia euroa 18:aan eri koulutus-
hankkeeseen. Niistämonet liittyivät korkeakoulujen taiyliopistojen
lisärakentamiseen esimerkiksi Saksan osavaltioissa (Ala-Saksi,
Nordrhein-Westfalen, Bremen ja Schleswig-Holstein). Vuosina
2000-2004 i2i-ohjelmaan perustuva inhimillisen pääoman inves-
tointeja edistävä luotonanto nousi 7,2 miljardiin euroon.

Tieto- ja viestintäverkot

Tieto- ja viestintätekniikka on tärkeä väline innovaatioiden levit-
tämisessä ja yritysten välisessä tiedonvaihdossa. Vuonna 2004
EIP antoi tähän tarkoitukseen 1,3 miljardin euron lainat 13:lla eri
rahoitusoperaatiolla. Näihin sisältyimuunmuassa 400miljoonan
euron laina ItalianTIM-matkaviestintäverkon rakentamiseen,millä
otetaan käyttöön kolmannen sukupolven UMTS-televiestintä-
palvelut. Sähköiset palvelut olivat myöskin tärkeässä asemassa. 
Pankki lainasi saksalaiselle Otto Versand -yhtiölle 50 miljoonaa
euroa yrityksen sähköisen kaupankäynnin kehittämiseen.

Audiovisuaalialani2i-ohjelman tavoitteenaon tukeaeurooppalaista
audiovisuaalista tuotantoa ja jakelua, edistää uuden tekniikan
käyttöönottoa alalla sekä rohkaista Euroopan pankki- ja rahoi-
tuslaitoksia osallistumaan enenevästi tämän alan rahoitukseen. 
Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Euroopan komission MEDIA
Plus -ohjelmankanssa. EIPallekirjoitti 2004kaksi puitesopimusta,
joiden kummankin arvo oli 20 miljoonaa euroa, millä jatkettiin
yhteistyötäkahden ranskalaisenaudiovisuaalialanerityisrahoitus-
laitoksenkanssa. VuodenvaihteeseenmennessäEIPoliosallistunut
tämänyhteistyön puitteissa jo50elokuvan tai televisio-ohjelman
tuotantoon, janiiden tuotantokustannukset olivat yhteensänoin
0,5miljardiaeuroa. Audiovisuaalialankokonaisrahoitus vuodesta
2000 nousee yhteensä 518miljoonaan euroon.
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Ympäristönsuojelu ja elämänlaadun parantaminen

Ympäristön suojelu ja ympäristön tilan parantaminen ovat tärkeällä sijalla EIP:n toiminnassa. Ympäristönsuojelun merkitystä pankille

todistaa oivallisesti se, että 2004 ympäristöhankkeiden osuus oli yli kolmannes laajentuneeseen EU:iin kohdistetusta lainanannosta.

Ympäristöhankkeidenyksittäiset lainat kokomaailmassaolivat yhteensä
10,9 miljardia euroa, joista 10,4 miljardia kohdistui EU-25-maille. 
Pankki on asettanut tavoitteeki kohdistaa ympäristön suojeluun
ja ympäristön tilan parantamiseen 30-35 prosenttia laajentumisen
jälkeiseen Euroopan unioniin myönnettävistä yksittäisistä lainoista.
Vuonna 2004 tämä osuus oli 36 %, joten tavoite jopa ylittyi. Tämä
10,4miljardineuron lainasummaei sisällä paikallistenviranomaisten
toteuttamia pienmuotoisia ympäristöhankkeita, jotka rahoitetaan
globaalilainoista. Tämä rahoitus oli arviolta 2,3 miljardia euroa.

LiittymisneuvottelujakäyvissäBulgariassa jaRomaniassaympäristö-
lainojenosuus olivielä suurempi. Välimerenalueenkumppanuusmaiden
ympäristöhankkeisiin myönnettiin 254 miljoonan yksittäiset lainat.
Etelä-Afrikalle kohdistettiin lisäksi 100 miljoonaa ja Balkanin maille
175miljoonaa, joilla tuetaan kestävää kehitystä kumppanuusmaissa.

Ympäristöalan merkittäviä rahoitustapahtumia

EIP:nympäristöluotoistanoinkaksikolmasosaaeli 6,1miljardiaeuroa
käytettiin elinympäristön parantamiseen Euroopan kaupungeissa.
Lainasummasta 2,3 miljardia kohdistui kaupunkien joukkoliiken-
nehankkeisiin, joita ovat metrot, raitiotie- ja kevytraideverkostot,
ja 3,2 miljardia kaupunkialueiden uudistamishankkeisiin. Hank-
keiden toteuttajina olivat pääasiassa alueelliset viranomaiset ja
suuret kunnat. Unionialueella rahoitettiinmyös useita sosiaalisen
asuntotuotannon hankkeita ja koulujen kunnostushankkeita.

Vuonna 2004 pankkimyönsi rahoitusta 2,2 miljardiaeuroa (siitä89 %
EU-25-maihin) ilman ja veden laadun parantamiseen tähtääville
hankkeille (vesihuolto ja viemäröinti), joilla on suora vaikutus
väestön terveyteen. Yhteensä0,6 miljardinEIP-lainat kohdistettiin
jätehuoltoon ja ongelmajätteiden käsittelyyn, saastuneiden
maa-alueiden puhdistukseen (Tunisia) ja tulvilta suojautumiseen
(Ala-Saksi,Saksa). Kaikkiennäidenhankkeidenvaikutus luonnon-
varojen hoitoon ja luonnonsuojeluun on merkittävä.

Energiansäästöön ja korvaavien energianlähteiden käyttöön
myönnetyt EIP-lainat 2004olivat yhteensä1miljardieuroa. Lisäksi
EIP rahoitti kestävääkehitystä tukevia liikennehankkeita (rautatiet)
noin 0,6 miljardilla eurolla.

Ympäristö ja elämänlaatu 
Yksittäiset lainat 2004

  (milj.)

Yhteensä

Luonnonympäristö 424

Ympäristöterveydenhuolto 2 005

Kaupunkiympäristö 6 142

Alueellinen ja globaali ympäristö 1 699

Yksittäiset lainat yhteensä 10 378*

* Koska tietyt hankkeet edistävät useita tavoitteita, eri otsakkeiden
alle merkittyjen rahamäärien yhteenlaskun tulos ei vastaa todellista
kokonaissummaa.

$"""

$""#

$""$

$""%

$""&

$ '""" ' """ ( '"" #" """

Ympäristö ja elämänlaatu
Yksittäiset lainat 2000-2004: 47 miljardia

Luonnonympäristö

Kaupunkiympäristö

Ympäristöterveydenhuolto

Alueellinen ja globaali ympäristö
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Uusiutuva energia

EIP saavutti tavoitteensa kaksinkertaistaa uusiutuvan energian
osuus energiarahoituksesta jo vuonna 2003 (2002: 7 %; 2003: 15 %).
Jotta EIP:n tukea uusiutuvan energian käytön ja kasvihuonekaa-
supäästöjen vähentämistä edistävän EU-politiikan tukemiseksi
voidaan tehostaa, pankki sitoutui 2004 lisäämään uusiutuvan ener-
gianhankkeiden luottoja siten, ettäniidenosuus onvuoteen 2010
mennessä50 prosenttiakaikista uusista sähköntuotantolainoista. 
Nykyisen kehityssuunnan perusteella pankki lainaa uusiutuvan
energian tuotantoon silloin jo 700 miljoonaa euroa vuodessa.
Luotonantoa uusiutuvaanenergiaan pyritäänkasvattamaanmyös
Euroopan unionin ulkopuolella.

Uusiutuvan energian hankkeiden kokonaisrahoitus 2004 oli
287 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi näitä hankkeita varten on jo
hyväksytty 1miljardin euron lainat, joita ei vielä ole allekirjoitettu.

Jatkossa EIP:n tarkoituksena on lisätä uusiutuvan energian alalla
uutta ja innovatiivista teknologiaa hyödyntävien hankkeiden
rahoitusta, mikäli hankkeilla on edellytykset tulla taloudellisesti
kannattaviksi kohtuullisessa ajassa. Tällaiseen rahoitukseen voi
soveltua aurinkoenergia (mukaan lukien hybridisovellukset),
vety ja polttokennot, biopolttoaineet sekä aalto- ja vuorovesi-
energia.

Ilmastonmuutos

Alkuvuodesta 2004 EIP käynnisti kolme uutta ilmastonmuutokseen
liittyvää aloitetta:

• Ilmastonmuutoksen rahoitusjärjestelmä (CCFF), josta tuetaan
500 miljoonalla eurolla EU:n päästökauppaohjelmaan osallis-
tuvieneurooppalaistenyritysten ilmastonmuutosta lieventäviä
toimenpiteitä (käynnistys 1. tammikuuta 2005). Siitä100miljoonaa
euroa on varattu puhtaan kehityksen mekanismiin (CDM) ja
yhteistoteutusmekanismiin (JI) liittyville hankkeille.

• Ilmastonmuutoksen teknisen avun järjestelmä (CCTAF), josta
voidaan myöntää yhteensä 10 miljoonaa euroa ehdollisina
avustuksina JI- ja CDM-hankkeiden valmisteluun.

• "Euroopanhiilirahasto" (PECF), jonka toiminnanyksityiskohdista
käydään parhaillaan neuvotteluja EIP:n ja Maailmanpankin
kesken.

Vuosi 2004 oli valmistelujen vuosi, jonka aikana EIP hahmotteli
CCFF- ja CCTAF-rahoitusjärjestelmien toiminnan suuntaviivat.
Tähän mennessä on nimetty joitakin yhteistoteutusmekanismin
ja puhtaan kehityksen mekanismin mukaisia hankkeita, joihin
voitaisiinmyöntäähiililuottoja,mutta lopulliset rahoituspäätökset 
tehdään aikaisintaan vuonna 2005. Kuluneen vuoden aikana EIP
ja Maailmanpankki tekivät tiivistä yhteistyötä myös Euroopan
hiilirahaston valmistelussa, josta allekirjoitettiin yhteisymmär-
ryspöytäkirja joulukuussa 2004. Hiilirahaston tarkoituksena on
erityisestiauttaakohteenaolevia investoijiaeliEU:n jäsenvaltioita
ja eurooppalaisia yrityksiä täyttämään EU-lainsäädännön edel-
lyttämät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisvelvoitteensa
Kioton pöytäkirjaa tukevan unionin ilmastonmuutospolitiikan
mukaisesti.
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EU:n vesialoite

EIP on aktiivinen toimija EU:n vesialoitteessa,
joka käynnistettiin Johannesburgin huippu-
kokouksessa vuonna 2002 alun perin Afrikan
maitavarten. Aloitteenlaajana tavoitteenaonAKT-
maidenvesialanyhteistyön,koordinoinnin, poli-
tiikanyhtenäisyyden ja tarpeisiinvastaavuuden
parantaminen. Rahoituksellisen ulottuvuuden
lisäämiseksi toimintaan Euroopan komissio
ehdotti Cotonoun sopimuksen yhteyteen
erityisenvesialanAKT-EU-välineen perustamista,
josta rahoitettaisiin asiantuntija-apua ja lisäin-
vestointeja. Välineeseenvarattiinensimmäinen
250miljoonaneuron rahasummamarraskuussa
2004, ja järjestelyä onmahdollista korottaa 500
miljoonaaneuroon. Pankkion jonimennyt eräitä
hankkeita suunnitelmissa kasvattaa vesijohto-
verkkojen ja jätevesihuollon rahoitusta. Näin
se edistää osaltaan ns. vuosituhattavoitteiden
toteutumista AKT-maiden vesi- ja sanitaatiopalveluiden osalta.
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TEN – Euroopan laajuiset verkot

Toimivat Euroopan laajuiset liikenne-, energia- ja tietoverkot (Trans EuropeanNetworks eliTEN-verkot) ovat perusehto Euroopan unionin

taloudelliselle ja sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle. EIP:llä on keskeinen rooli TEN-verkkojen ja liittymäverkkojen rahoituksessa.

Osallistuva pankkirahoittaja

Euroopan laajuiset verkot määriteltiin jaensisijaistenTEN-hankkei-
den luettelo laadittiinEsseninEurooppa-neuvostossa joulukuussa
1994. Siitä lähtienEIPonollut näiden suurtenverkkoinvestointien
tärkein pankkirahoittaja. Se on mukana rahoittamassa Essenin
Europpa-neuvoston nimeämästä neljästätoista ensisijaisesta
liikennehankkeesta kahtatoista ja kahdestatoista ensisijaisesta
energiahankkeestakahdeksaa. Vuosina1993-2004TEN-rahoitusta
onannettu seuraavasti: liikenne 63 miljardia, energia8,2 miljardia,
televiestintä 18,7 miljardia.

EIP:n osallistuminen Euroopan unionin liikenneverkkorahoituk-
seenkoskee kaikkia liikennemuotoja. Seuraavassamuutamia esi-
merkkejä: tieliikenne (maanteidenjamoottoriteiden rakentaminen
jakunnostus Kreikassa,Portugalissa jaEspanjassa); rautatieliikenne
(suurnopeusrautateiden rakentaminenRanskaan,Belgiaan,Alan-
komaihin, Britanniaan, Espanjaan ja Italiaan); satamat (satamien
lisärakentaminen ja nykyaikaistaminen Espanjassa, Kreikassa,
Alankomaissa ja Ruotsissa); lentokentät (lentokenttärakenteiden
parantaminen Italiassa, Kreikassa, Saksassa ja Irlannissa). 

EIP on toiminut yhtä aktiivisesti myös EU:n ulkopuolella. Uusien
jäsenmaiden ja Keski- ja Itä-Euroopan liittymisneuvotteluja
käyvien valtioiden luotonannosta yli 40 prosenttia on käytetty
alueen erityisten liikenneongelmien ratkaisemiseen. Menettely
vastaa liittymistäedeltävissä sopimuksissa sekäEuroopanliikenne-
konferensseissa Kreetalla (1994) jaHelsingissä (1997) määriteltyä
strategiaa. Tämänohella pankki rahoittaa laajentuneenEU:n ja sen
naapurimaidenyhteyksiä parantavia liikenne- jaenergiahankkeita
Euroopannaapuruuspolitiikan (EuropeanNeighbourhoodPolicy,
ENP) sekäVälimerenmaiden investointi- jakumppanuusohjelman
(FEMIP) mukaisesti.

Lisäarvoa TEN-rahoitukseen

EIP on kehittänyt erityisen menettelytavan Euroopan laajuiseen
verkkorahoitukseen, sillä TEN-verkot edellyttävät suuria laina-
summia sekä perusteellista teknistä ja ympäristösuunnittelua. 
Näissä hankkeissa pankki hyödyntää merkittävää lainanantoky-
kyään keskittymällä hyvin pitkäaikaisiin lainoihin (25 vuotta tai
enemmän). Semyös pystyy parantamaan hankkeen rahoitusym-
päristöäennakkorahoituksella ja takaisinmaksuehdoilla, jotkaon
räätälöity hankkeen elinkaaren mukaiseksi etukäteisselvitysten
perusteella; rahoitussuunnittelulla, joka mahdollistaa riskien
jakamisen muiden investoijien kanssa, sekä hakemalla mukaan
muita pankkirahoittajia, tai EU:n avustuksia, tehokkaiden rahoi-
tuskokonaisuuksien tuottamiseksi.

EIP:n rahoituspanoksen katalyysivaikutusta osoittaa erityisen
selvästi pankin taholta tukea saavien julkisen jayksityisen sektorin
yhteishankkeiden lisääntyminen. Vuonna 2004 EIP allekirjoitti
näihin hankkeisiin yhteensä 1,6 miljardin euron lainasopimukset.

Euroopan kasvualoite

EIP osallistui aktiivisesti Euroopan kasvualoitteen valmisteluun. 
Joulukuussa 2003 koollaollut BrysselinEurooppa-neuvostohyväksyi
tämänaloitteen, jolla tähdätäänEuroopankasvukyvynvahvistami-
seen pitkäkestoisesti investointeja lisäämällä TEN-verkkoihin sekä
innovaatioihin ja tutkimus- ja kehitystoimintaan.

TEN-sektorilla Euroopan kasvualoitteeseen on nimetty 30 uutta
ensisijaisesti toteutettavaahanketta,yhteensäarviolta400miljardia
euroa. Hankkeidenvalintaperusteinaolivat niidenmerkitys laajen-
tuneen EU:n sisämarkkinoiden yhdentymiselle sekä kypsyysaste,
taloudellinen ja rahoituksellinen kannattavuus, vaikutus kasvuun
sekä vipuvaikutus yksityisiin panostuksiin. 
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EIP:n varoilla rahoitetut TEN-verkot ja kuljetuskäytävät EU-maissa 1993-2004

Ensisijainen Euroopan laajuinen pääverkko (TEN)

TEN-verkko-osuus, johon annettu sitoumukset

Muu rahoitettu koko Euroopan kannaltamerkityksellinen
infrastruktuuri tai verkko

Maantie- ja rautatiekuljetuskäytävät Keski- ja Itä-
Euroopassa

Kuljetuskäytävän osuus, jota jo rahoitettu

Maantie/Rautatie

Sähkö

Kaasu

Lentokenttä

Useita alueita koskeva hanke

Kuljetusterminaali

Satama

Lennonjohto

Öljy- tai maakaasuesiintymän
hyödyntäminen

Monikaistainen etäkorttijärjes-
telmään perustuva tietulli
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Euroopan laajuiset verkot
2000-2004: 38 miljardia

$"""

$""#

$""$

$""%

$""&

$ """ & """ ' """ ( """ #" """"

Liikenne Tietoliikenne Energia

Pankkion perustanut Euroopankasvualoitteen tueksi uudenTEN-
investointikehyksen (TIF). Sen puitteissaTEN-sektorillaon tarkoitus
tehdä 50miljardin euron investoinnit vuosikymmenen loppuun
mennessä, ja niistä puolet, jotka kohdistetaan edistyneimmille
hankkeille, joennenvuoden 2006 päättymistä. Pankinoperaatioihin
tulee kuulumaan sekä perinteistä pitkäaikaista rahoitusta, jossa
laina-ajat ovat erittäin pitkät ja joihin liittyy lyhennysvapaita vuosia,
että uudenlaisia rahoitusvälineitä riskinottoavaativiin investointeihin,
joilla pyritään houkuttelemaan mukaan yksityissektorin TEN-in-
vestointeja. Tällaisia rahoitusvälineitä ovat erityisesti:

• Strukturoitu rahoitusjärjestely (SFF), johon on varattu 500
miljoonaa euroa (siitä 100 miljoonaa Välimeren alueen hank-
keisiin). Tämä rahoitusvälinemahdollistaa yksityisten, julkisten
tai puolittain julkistenerillisyhtiöiden rahoituksen riskinjakoon
perustuenerityisesti rajat ylittävissä julkisen jayksityisen sektorin
yhteishankkeissa.

• EIP:n yhteisön budjettituella perustama TEN-pääomasijoitus-
järjestely (TENs RiskCapitalFacility). Siitäon tarkoitus käyttää90
miljoonaa euroahankkeiden tukemiseen joko suoraan (erittäin
laajamittaisillehankkeille) taierikoistuneiden pääomasijoitusyh-
tiöidenkautta, joiden perustamiseen pankkiosallistuu. Tällaiset 
yhtiöt pystyvät suuntaamaan pääomaa liikenteen infrastruk-
tuurihankkeisiin ja tarjoamaan lisätukea pankkirahoituksen
lisäksi. 

• Laajamittaisille TEN-hankkeille erikseen räätälöidyt takaus-
järjestelyt. Euroopan kasvualoite edellyttää EIP:n takausten
lisäksierityisenTEN-takausrahaston perustamista, joka rahoitetaan
yhteisönvaroista ja suojaahankkeenkäynnistysvaiheen riskeiltä
(valmistuminen ja käyttöönotto). Euroopan komissio ja EIP
ovat loppusuoralla tämän rahoitusvälineen erityispiirteiden
määrittelyssä, ja sen odotetaan olevan käytössä vuoden 2005
lopulla.

• Tuki infrastruktuurienarvopaperisoinnille, jossa toteuttajamyy
investoinnin tuoton etukäteen vastineeksi hankkeen varojen
panttauksesta ja korvaukseksi varat luovuttavan sijoittajan
kantamista riskistä. EIP seuraa tiiviisti näitä järjestelyjä jaosallis-
tuu niihin satunnaisesti joko sijoittajana tai takaajana. Seuraava
vaiheolisi avustaminen arvopaperirahastojen perustamisessa,
joiden avulla voitaisiin huolehtia samanaikaisesti useista TEN-
hankkeista ja jakaa riskit. Pankki käy parhaillaan alustavia
keskusteluja useiden mahdollisten yhteistyökumppanien
kanssa (erikoistuneet vakuutusyhtiöt, eläkerahastot, pankit, jne.)
kartoittaakseen markkinoiden kiinnostusta tämäntyyppiseen
rahoitusvälineeseen.

Lähes 8 miljardia TEN-hankkeisiin vuonna 2004

Vuonna 2004 TEN-verkkohankkeiden rahoitusta laajentuneen
EU:n alueella kertyi yhteensä 7,97 miljardia euroa.

Liikenteen alan (6,6 mrd. euroa) tärkeimmät rahoituskohteet
olivat:

• Suurnopeusjunayhteyksien rakentaminen Milanosta Napoliin
(Italia), Brysselistä Antwerpeniin ja Liegeen (Belgia) sekä uusi
rataMadridista Barcelonaan ja Ranskan rajalle (Espanja).

• Maantie- ja moottoritieverkoston parantaminen, muun muassa
moottoritieosuuksien rakentaminen etenkin Irlannissa, Egnatian
päätiellä Kreikassa, Tŝekissä Prahan ja Dresdenin välisellä D8-
moottoritiellä, joka kuuluu Berliinistä Istanbuliin johtavaan
Euroopan laajuiseen kuljetuskäytävään (väylä nro IV) sekä
Sloveniassa Itävallan rajaltaKroatian rajalle (väylänroX). Lisäksi
rahoitettiin useidenmoottoriteiden parantamista ja uudistamista
Ranskassa, Belgiassa ja Slovakiassa.

• Lentokenttärakenteiden kehittäminen Madridissa (Espanja),
Roissyssa (Ranska),Münchenissa (Saksa),Tukholmassa (Ruotsi),
Portossa (Portugali) ja Bolognassa (Italia).
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Julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeet 

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeet ovat melko
uusi menettelytapa infrastruktuurin rakentamisessa ja
julkisten palveluiden tuottamisessa. Niiden olennaisena
etuna on, että ne lisäävät tehokkuutta ja tuloksellisuutta
jaettaessahankkeeseen liittyvät riskit siten, ettäkukinosa-
puoli vastaa sille parhaiten soveltuvien riskienhallinnasta. 
Yksityiset yritykset ottavat kantaakseen rakentamiseen ja
toimintaan liittyvät riskit,kun taas viranomaiset huolehtivat 
lainsäädännön ja taloudellisen toimintakehyksenasianmu-
kaisesta tasapainottamisestahankkeenkoko taloudellisen
vaikutusajan. Lisäksiyhteishankkeet antavat viranomaisille
mahdollisuuden rakentaa julkisen palvelun infrastruktuu-
reja siten, että investointikustannukset porrastuvat pitkälle
aikavälille, ja sallivat joissakin tapauksissa myös taseen
ulkopuoliset sitoumukset.

EIP:nyhteishankerahoitus keskittyyenimmäkseenliikentee-
seen (85 %hyväksytyistä lainoista) sekä terveydenhuoltoon
ja koulutukseen (13 %). 

EIPon tehnyt noin17,4miljardineuron investoinnit lukuisiin
liikenteen julkis-yksityisiin yhteishankkeisiin. Esimerkkejä
tärkeimmistämaantie- ja raideliikenteen hankkeista ovat:
tiemaksulliset moottoritiet Portugalissa, useat moottoritiet 
Espanjassa,Rionin-Antirionin siltaKreikassa,Millaunmaasilta
Ranskassa,PBKAL-suurnopeusradanAlankomaidenosuus,
Juutinrauman siltaTanskanjaRuotsinvälillä,Lontoonmetron
kunnostus ja A2-moottoritie Puolassa. 

Pankki toimii läheisessä yhteistyössä muiden tämän alan
keskeisten toimijoiden kanssa, joihin lukeutuvat EU:n
toimielimet, julkiset viranomaiset ja yksityissektori. EIP on
myös perustanut erityisen pääosastojen välisen yksikön,
jonkaavulla sevoi parhaitenhuolehtia tehtävistäänneuvon-
antajana jaasiantuntemuksenvälittäjänäyhteishankkeiden
järjestelyissä. 

• Satamamien lisärakentaminen ja nykyaikaistaminen: uusi
konttiterminaali Rotterdamiin (Alankomaat), Le Havren kaup-
pasatamaRanskassa sekäAveiro (Portugali),Barcelona (Espanja)
ja Trelleborg (Ruotsi).

LiittymisneuvottelujakäyvistävaltioistaBulgaria sai 20miljoonan
euron lainan yhdistetynmaantie- ja rautatiesillan rakentamiseen
Euroopan laajuisella kuljetuskäytävällä (väylä nro IV) Bulgarian
Vidinistä Romanian Calafatiin.

Energia-alan TEN-lainoihin (1,3 mrd. euroa) sisältyivät Norjan
maakaasun tuotanto sekä siirto Britanniaan, nesteytetyn maa-
kaasun tuontiterminaalin rakentaminen jakäyttöönottoEspanjan
Saguntossa, kaasun siirtoverkon parantaminen ja laajentaminen
koko Espanjan alueella sekä Tanskan ja Alankomaiden maakaa-
sunsiirtoverkkojen yhdistäminen Pohjanmerellä.
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EIP-ryhmä pk-yritysten tukena

Euroopan investointipankki antaa pienille ja keskisuurille yrityksille keskipitkää ja pitkäaikaista rahoitusta globaalilainojen muodossa. 

Globaalilainat ovat välittäjäpankeille tai rahoituslaitoksille myönnettäviä limiittiluottoja. Välittäjät lainaavat varat edelleen pieniin

investointihankkeisiin, joiden toteuttajinaovat usein alle 250 työntekijän pk-yritykset. Vuonna 2004 EU-25-maillemyönnyt globaalilainat 

olivat yhteensä 10,7 miljardia euroa, joista lähes puolet käytettiin pk-yritysten hyväksi.

Euroopan investointirahasto tukee pk-yrityksiä järjestämällä omaa pääomaa riskirahoituksen muodossa, sekä välillisesti myöntämällä

takauksia rahoituslaitosten ja julkisten takauslaitosten pk-yrityksiin kohdistuville luottosalkuille.

Viiden viime vuoden aikana EIP-ryhmän rahoitustuki EU-25-maiden
pk-yrityksille jakautui seuraavasti:

• lähes puolet (26,7 mrd.) 57,6 miljardineuronglobaalilainakannasta
noin 200 välittäjäpankin kautta

• 2,3 miljardia euroa pääomasijoituksina 109 rahastoon

• 6,5miljardiaeuroa pk-yritysten luottosalkkujenyleistakauksina
lähes 100 pankille ja erityisrahoituslaitokselle.

Etusijalla lisäarvon tuottaminen

EIP:n yksittäisten lainojen kolme lisäarvon periaatetta ovat yhtä
tärkeitämyös globaalilainoille.

Ensimmäinen periaate,globaalilainatoiminnan johdonmukaisuus
Euroopan unioninensisijaisten tavoitteidenkanssa,on ratkaiseva
tekijä osoitettaessa EIP:n varoja rahoitusvälittäjille ja lopullisille
edunsaajille. Globaalilainoilla onkin edistetty ennen kaikkea
pk-yritystoimintaa, alueiden kehitystä (2004 yli 60 %), ympäris-
tönsuojelua sekä innovaatioita ja tutkimusta. 

Globaalilainojen kohdalla hankkeen kaupallinen elinvoimaisuus,
jokaon toinen lisäarvon periaate, liittyy pääasiassa rahoitusvälittäjän
kykyynhoitaa lainaa sovittujenkriteerienmukaisesti jaEIP:n tavoitteita
noudattaen. Välittäjäpankit arvioidaan ja valitaan huolellisesti,millä
pyritään varmistamaan pankin varojen paras mahdollisen käyttö.

Kolmas periaatekoskeeglobaalilainojen rahoituksellista lisäarvoa
lopullisilleedunsaajille,eli pk-yritysten jamuidenhankkeen toteut-
tajien saatavissaoleviakorkoja ja laina-aikoja. Vuonna 2004 pankki
pyrki edelleen monipuolistamaan välittäjäpankkien valikoimaa
kilpailun lisäämiseksi, mikä on eduksi lopullisille rahoituksen
saajille. LisäksiEIPkiinnittierityistähuomiota siihen,mitenvälittä-
jäpankit tiedottavat lopullisilleedunsaajilleEIP:nmukanaolosta ja
mitenvarmistetaan, ettänämä saavat merkittävää rahoituksellista
hyötyä EIP:n edullisista ehdoista. 

Pk-yritysten rahoitusjärjestelmä uusissa jäsenvaltioissa

Pankin ja Euroopan komission kumppanuussopimuksen
(Pk-yritysten rahoitusjärjestelmä) mukaisesti uusiin jäsenvaltioihin
myönnettiin 2004 luottoina 44 miljoonaa euroa ja tukina lähes 
4 miljoonaa euroa globaalilainoista noin 900 pieneen ja keski-
suureen hankkeeseen. Tämän järjestelmän onnistumisen myötä
EIP perusti yhdessä komission kanssamyös uuden Paikallisinfra-
struktuurien rahoitusjärjestelmän (Municipal InfrastructureFacility
-MIF). Järjestelmällä pyritäänkomission tukemananopeuttamaan
pienten paikallisten infrastruktuurihankkeiden käynnistämistä
niissä uusissa jäsenvaltioissa, joillaonyhteinen rajaEU-15-maiden
kanssa. Vuonna 2004 rahoitetusta annettiin 20 ensimmäiselle
tällaiselle hankkeelle.
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Uusi tuote: lainat keskikokoisille yrityksille

EIP otti käyttöön 2004 uuden globaalilainoja täydentävän
rahoitusalan tuotteen. Nämämid-cap-lainat on tarkoitettu 
ennen kaikkea keskikokoisille yrityksille, jotka ovat pk-yri-
tyksiä suurempiamutta joilla on alle 3000 työntekijää. Ne
myönnetään ryhmitettyinä luottoina rahoitusvälittäjien
kautta. Mid-cap-lainojen mukaisten hankkeiden seu-
lonnasta vastaa välittäjä, joka selvittää EIP:lle etukäteen
investoinnin taloudellisen, rahoituksellisen, teknisen ja
ympäristönsuojelullisen elinkelpoisuuden.

Mid-cap-lainojen yhtenä tarkoituksena on täyttää glo-
baalilainojen ja laajamittaisiin hankkeisiin annettavien
suorien yksittäisten lainojen välinen aukko. Tämä on nyt 
entistä tarpeellisempaa, kun EIP on yhdenmukaistanut
pk-yritystenmääritelmänsäEuroopankomissionmääritel-
mänkanssa, jolloin pk-yrityksenenimmäiskoko pieneni500
työntekijästä 250:een. Mid-cap-lainojen ansiosta pankki
voi jatkossakin tarjota välillisiä luottoja yrityksille, jotka
uudenmääritelmänvuoksi jäävät pk-yritysten rahoituksen
ulkopuolelle edellyttäen, että niiden hankkeet täyttävät 
pankin rahoituskriteerit.

Ensimmäiset kaksimid-cap-lainaaallekirjoitettiin loppuvuo-
desta2004. CCF-rahoitusyhtiö (entinenCréditCommercialde
France) sai 100miljoonaneuron lainanalueellistakehitystä,
i2i-ohjelmaa, ympäristönsuojelua ja inhimillistä pääomaa
edistävien investointien rahoitukseen Ranskassa. Nord-
deutscheLandesbankPolska sai50miljoonaneuron lainan
aluekehitys-, i2i- ja energiahankkeisiin Puolaan. Pankki
odottaa tällaisen rahoituksen lisääntyvän vuonna 2005.

EIR

Euroopan investointirahasto (EIR) on erikoistunut riskirahoituk-
seen, pk-yritysten takauksiin ja neuvontapalveluihin. Sen pää-
osakkaana on EIP (lähes 60 % pääomasta), muut omistajat ovat 
Euroopankomissio (30 %) sekä pankkien jamuiden rahoituslaitos-
ten ryhmä. EIR toimii noin 350 rahoitusvälittäjänkautta ja käyttää
sekäomia rahoitusvarojaanettäEIP:n,Euroopankomission javiime
aikoina myös Saksan talous- ja työvoimaministeriön käyttöön
antamia varoja. Rahastolla on kaksi pyrkimystä: ensi sijassa EU:n
politiikkatavoitteiden tukeminen,muttamyös taloudellisen tuo-
ton synnyttäminen osakkeenomistajilleen. Vuoden 2004 lopussa
EIR:n pääomasijoitus- ja takauskanta oli noin 10,5miljardia euroa.

Vuodesta 2000 lähtien EIR on toteuttanut Euroopan investoin-
tipankin varoista noin 4 miljardin euron pääomasijoitukset
nopeasti kasvaville innovatiivisille pk-yrityksille ja edistänyt näin
Lissabon-tavoitteita. EIR myös rohkaisee innovaatiotoimintaan
Technology Transfer Accelerator -hankkeella, joka käynnistettiin
yhteistyössä Euroopan komission ja EIP:n kanssa paikkaamaan
yritysten siemenrahoituksessaoleviaaukkoja. Tätävarten rahasto
otti käyttöön uudentyyppisen sijoitusinstrumentin, jokakeskittyy
rahoittamaan tutkimuksen ja kehityksen kaupallistamista.

EIR:n pääomasijoitukset

Pääomasijoitukset 2004 olivat yhteensä 358miljoonaa euroa, ja
ne jakautuivat 15:lle eri sijoitukselle Italiaan, Espanjaan, Rans-
kaan, Britanniaan ja Saksaan, sekä eräisiin sijoituksiin uusiin
jäsenmaihin.

Nykyisissä vaikeissa markkinaoloissa yksityisten sijoittajien
toimiminen pääomasijoitusmarkkinoilla pysyi laimeana.
EIR:n jatkuva läsnäolomarkkinoilla korostaa julkisen rahoituksen
arvoamarkkinoiden vaikeina aikoina. Se auttaa houkuttelemaan
mukaan yksityistä rahaa etenkin siksi, että rahastosijoituksissa
kiinnitetään erityisen suurta huomiota pk-yritysten arvoihin ja
hyvään hallintoon.

Vuonna 2004 EIR laajensi investointipolitiikkaansamyös sellaisiin
rahastoihin, jotka sijoittavat keski- ja myöhäisemmässä kehitys-
vaiheessaoleviin yrityksiin. Salkun pääpaino kohdistuu kuitenkin
yhäedelleenalkuvaiheen teknologiayrityksiin (ensi sijassa tieto- ja
viestintätekniikkaan sekä biotietieteisiin).
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Takaukset pk-yrityksille

EIR:n toinen päätoimiala on rahoituslaitosten ja julkisten takaus-
laitosten pk-yrityksiin kohdistuvien pankkilainojen salkkumuo-
toinen takaaminen. Rahaston takaustoiminta perustuu kahteen
päätuotteeseen: luoton korotukset (arvopaperistaminen) sekä
luottovakuutukset ja jälleenvakuutus (mukaan lukienmikroluotot).

Vuonna 2004 EIR teki 40 takaussopimusta, joiden kanta oli
1,45 miljardia euroa. Tähän sisältyi yritystoimintaa tukevan
monivuotisen ohjelman (MAP) mukaiset 750miljoonaa; ohjelma
on EIR:n Euroopan komission puolesta hoitama valtuutus. MAP-
ohjelman erityispiirreon, että se pyrkii toimimaan kannustimena
takausohjelmille (taipankeilleniissämaissa joissa takausohjelmia
ei ole) antamaan lainoja pk-yritykslle yhä enemmän, paremmin
lainaehdoin tai pienemmin vakuusvaatimuksin. Vastineeksi EIR
ottaa kantaakseenosanennakoitavista tappioista tiettyyn ylärajaan
asti. Tällaisten takausten lukumäärä uusissa jäsenmaissa ja liittymis-
neuvotteluja käyvissämaissa oli erityisen suuri vuonna 2004.

Luoton korotukset 2004 olivat yhteensä 697 miljoonaa euroa. 
Niiden tarkoituksena on tehostaa pk-yritysten velkarahoitusta,
kun riskiä siirretään luotonantajapankeilta pääomamarkkinoille
arvopaperistamisen kautta. 

EIR:n neuvontapalvelut

EIR alkoi tarjota loppuvuodesta 2002 neuvontapalveluita. Ne
sisältävät eri laitoksillekohdennetut teknisenasiantuntija-avun ja
neuvontapalvelut,missähyödynnetäänEIR:n pääomasijoitusten ja
pk-yritysten salkkutakaustenantamaakokemusta. Tavoitteenaon
edistää suotuisien investointimekanismien luomista jahelpottaa
pk-yritysten rahoituksen saantia.
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Yhteistyössä
pankkien kanssa

EIP-ryhmälläonvireääyhteistoimintaamuiden pankkienkanssa. Se

koskee ottolainausta pääomamarkkinoilta, antolainaustoimintaa

sekä takaustoimintaa.

Pankkienkanssa tehtävästäyhteistyöstäonosoituksenaEIP-ryhmän
monipuolinen ja tehokas rahoitusalan tuotevalikoima.

EIP:n globaalilainat ovat tärkeä tuote pieniä ja keskisuuria inves-
tointihankkeita varten. Ne välitetään unionin ja ulkopuolisten
pankkien jamuiden rahoituslaitostenkautta, joitanykyisinonnoin
200. Globaalilainat vaikuttavat paikallisen rahoitussektorin kehitty-
miseen; niidenavulla pk-yritykset ja paikalliset viranomaiset voivat 
myöskin säilyttää kosketuksen paikallispankkeihin. Globaalilainat 
ovat laajentuneet koskemaan uusia toimialoja ja niiden käyttöä
on laajennettu myös aluepankkeihin, joiden avulla voidaan tukea
investointeja unionin epäsuotuisilla alueilla, sekä erikoistuneisiin
välittäjiin muun muassa ympäristö- ja audiovisuaalialalla sekä
korkean teknologian alalla.

EIP huolehtii myös keskisuurten ja suurehkojen hankkeiden
yhteisrahoituksesta. Se toimii pankkien täydentäjänä myöntä-
mällä pitkäaikaista rahoitusta joko strukturoituna rahoituksena
tai välittäjärahoituksena. Tällä tavoin yritykset saavat käyttöönsä
entistä monipuolisemmat rahan lähteet ja rahoitusmuodot, ja
niidenkehityssuunnitelmillaon parhaat mahdollisuudet toteutua. 
EIP laajentaa jatkuvasti tuotevalikoimaansa siten, että sevoivastata
talouden tarpeisiin. Seonmyös ottanut käyttöön eurooppalaisten
yhteistyöpankkienkanssakeskikokoisilleyhtiöille räätälöityjämid-
cap-ryhmälainoja, jotkamyönnetään rahoitusvälittäjien kautta.

EIP toimii sekä unionissa että sen ulkopuolisissa maissa. Sillä on
mahdollisuudet yhteistyössä pankkien kanssa tukea suurten
toimijoiden ryhmästrategioita edistäessään niiden hankkeita EU:
ssa ja suoria ulkomaisia sijoituksia kolmansiin maihin.
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Inhimillinen pääoma

Terveys- ja koulutusinvestointien rahoitus on ollut osa EIP:n toimintaa jo vuodesta 1997, jolloin Amsterdamin huippukokous kehotti

pankkia laajentamaan toimialaansa inhimillisen pääoman rahoitukseen. Alun perin näitä luottoja voitiin myöntää vain Euroopan

unioniin, mutta vähitellen rahoituskelpoisuus ulotettiin koskemaan myös silloisia ehdokasmaita, Länsi-Balkania, Välimeren aluetta,

AKT-maita ja Etelä-Afrikkaa.

Inhimillisestä pääomastaon sittemmin tullut yksiEIP-rahoituksen
kärkikohde, jota varten myönnettiin 4,4 miljardin euron lainat 
EU-25-maihinvuonna 2004. Tämän lisäksi tulevat globaalilainoista
rahoitetut pienet jakeskisuuret inhimillisen pääoman investoinnit,
jotka olivat yhteensä arviolta 1,1 miljardia euroa.

Yleensä EIP:n antaa lainoja inhimillisen pääoman aineellisiin
perusrakenteisiin, joihin lukeutuvat koulut, yliopistot (opetus
ja tutkimus), laboratoriot, klinikat, sairaalat sekä ensihoito- ja
sosiaalihoitoverkostot. Aineettomien investointien, kuten
opintolainaohjelmien sekäyliopistojen ja sairaaloiden tutkimus- ja
kehitystoiminnan, rahoitus on kuitenkin kasvussa.

Vuonna 2004 rahoitetuista 36 rakennushankkeestamerkittävimpiä
olivat:

• alueellinen äitiys- ja lastenneuvola Itävallan Linzissä (20 milj. 
euroa)

• koulut ja päiväkodit Suomessa Vantaalla (12 milj. euroa)

• vanhusten ja vammaisten hoitokeskukset Espanjan Vizcayan
maakunnassa (36 milj. euroa).

Terveys- ja koulutusalalla pankki toimii läheisessä yhteistyössä
Euroopan komission kanssa, ja koulutusasioissa pidetään tiiviisti
yhteyttä myös OECD:hen. Yhdessä Maailmanpankin kanssa
toteutettiinalakohtainen tutkimus korkeakoulutuksestaPuolassa
(ks. kehystetty teksti). Terveysalalla EIP on perustajajäsen sekä
Euroopan terveydenhuoltojärjestelmien tarkkailuelimessä
EuropeanObservatoryonHealthSystems andPolicies (yhdessämm.
Maailman terveysjärjestön,Maailmanpankin, useiden valtioiden
ja kansalaisjärjestöjen kanssa) että EU:n Health Property Network
-verkko-organisaatiossa. 
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EIP:n ja Maailmanpankin tutkimus Puolan korkeakouluista

Vuonna 2004EIP jaMaailmanpankki julkaisivat yhdessä raportinTertiary Education in
Poland. Yhteisen tutkimuksen päätavoitteenaoli selvittääPuolankorkeakoulukseen
liittyviä tärkeitäavoimiakysymyksiä sekä suosittaa toimenpiteitäkoulutuspalvelujen
laadun ja saatavuuden parantamiseksi.

Vaikka Puolan korkeakoulujärjestelmän mukauttaminen avoimen kilpailukykyisen
talouden tarpeisiinonedennyt 1990-luvunalusta,vieläon tehtävä paljon työtä, jotta
koulutusjärjestelmä vastaisi paremmin tietoyhteiskuntaannojaavanglobaalistuvan
kilpailukykyisen talouden vaatimuksiin ja työmarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin
hyvän koulutustason osalta. 

Raportti suosittaa, että puolalaistenopiskelijoiden tulisi saadaenemmänkoulutusta
luonnontieteellisiltä aloilta sekä teknistä ja yritystoimintaan liittyvää tietotaitoa. 
Lisäksi koulutusjärjestelmänon pyrittävä siihen, ettäkoulunsa päättäneet ja tutkinnon
suorittaneet ovat hankkineet itselleen kokonaisosaamista ja elämäntaitoja, kuten
esimerkiksi ongelmanratkaisu, tiimityö, viestintä ja tekniikan perustaidot, samoin
kuin liike-elämän taitoja ja yrittäjyyteen tarvittavaa riskinottoasennetta. 

Kuten usein EIP:n toiminnassa, selvitys liittyi investointiohjelman toteutukseen. 
Vuonna 2003 EIPmyönsiPuolaan500miljoonaneuron puiteluoton, jostamerkittävä
osa oli tarkoitettu tukemaan Puolan koulutus-, tutkimus- ja kehitystoimintaa. Asia-
kirjassanimettiin yhteisrahoitukseen soveltuvia alueita ja toimintoja, joilla voitaisiin
vauhdittaa uudistuksia sekä nykyaikaistaa korkea-asteen koulutusta ja yliopistojen
tutkimus- ja kehitysjärjestelmiä. 

Selvitys oli EIP:n ja Maailmanpankin ensimmäinen
yhteinen toimialatutkimus. Se on hyvä esimerkki
siitä, miten pankit voivat yhdessä edistää maan
inhimillisen pääoman kehitystä.
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FEMIP: tehokkaampaa yhteistyötä Välimeren
alueella

Euroopan unionin jaVälimerenmaiden investointi- ja kumppanuusohjelma FEMIP auttaa EU:n kymmentä kumppanimaata vastaamaan

taloudellisesta ja sosiaalisesta modernisoinnista sekä tehostuneesta alueellisesta yhdistämisestä johtuviin haasteisiin, kun ne

valmistautuvat unionin ja Välimeren vapaakauppa-alueen perustamiseen vuoteen 2010mennessä.

Vuonna 2004 FEMIP-ohjelman mukainen luotonanto nousi 2,2 miljardiin euroon. Tämä oli myös ensimmäinen vuosi, jolloin

kumppanuusmaillemyönnettiin tukea FEMIP:in teknisen avun tukirahastosta.

Vahvaa poliittista ja taloudellista tukea

Euroopan unionin ja Välimeren kumppanuusmaiden yhteisen
vapaakauppa-alueen perustaminenvaatii paitsivahvaa taloudel-
lista tukea,myös voimakasta poliittista sitoutumista. Tästä syystä
ja FEMIP-ohjelman onnistuneen ensimmäisen toimintavuoden
johdosta Ecofin-neuvosto kehotti marraskuussa 2003 pankkia
lisäämäänohjelmaan tehoa. Pankkivastasi haasteeseennopeasti,
ja neuvoston toivomus toteutettiin kokonaisuudessaan vuoden
2004 kuluessa.

Välimerenalueenaiempiin rahoitusvälineisiin lisättiin pankinomis-
ta rahastoista100miljoonaneuronerityinenFEMIP-rahoituspaketti
(SFE), josta voidaan rahoittaa suurempaa riskinjakoa sisältäviä
operaatioitaenintään500miljoonaaneuroonasti. Rahoituspaketti
antaa pankille mahdollisuuden rahoittaa Välimeren maissa
tiettyjävalikoitujayksityissektorinhankkeita, joiden riskiprofiili on
korkeampi kuin EIP:n tavanomaisessa toiminnassa.

Vuoden 2004 lopulla perustettiin myös sopimuksella hoidettava
FEMIPTrust Fund -rahasto, johon on tällä hetkellä varattu 30mil-
joonaa euroa ja josta rahoitetaan alueen yritysten alkuvaiheen
teknistä apua ja pääomasijoitustoimintaa. Rahasto täydentää
osaltaan FEMIP:in teknisen avun tukirahastoa, joka perustettiin
2003 ja otettiin kokonaisuudessaan käyttöön 2004. Tukirahaston
tarkoituksenaonauttaaVälimerenalueen toimijoita parantamaan
hankkeidenvalmistelua ja toteutusta. Vuosina 2003-2006 FEMIP:in
teknisenavun tukirahastoonkohdistetaanEU:nMEDA-budjetista
105miljoonan euron kokonaissumma.

Tehostetun FEMIP-ohjelman toinen päämääräon lisätä vuoropu-
helua alueen rakenneuudistusprosesseista ja siten parantaa yksi-
tyissektorin toimintaympäristöä sekä hankkeiden ja rahoittajien
välistäkoordinointia. Tätävarten perustettiin 2004valtiovarainmi-
nistereiden komitea, joka kokoontuu kerran vuodessa. Komitean
apunaasioitavalmisteleekahdestivuodessakokoontuvakorkean
tason asiantuntijaryhmä.

Ensimmäinen Euroopan unionin ja Välimeren alueen kumppa-
nuusmaiden talous- ja valtiovarainministerien kokous pidettiin
Egyptin Aleksandriassa kesäkuussa 2004. Seuraavaa ministeri-
kokousta, joka järjestetäänkesäkuussa 2005Marokossa,valmisteltiin

Välimeren maat
Luotonanto 2004

(milj.)

Siitä riskirahoitusta
omista

rahoitusvaroista
Yhteensä

Egypti  688

Turkki  655

Marokko  241 10

Syyria  200

Tunisia 184

Libanon 105

Jordania 100

Algeria 13

Välimeren maat yhteensä 4 4

Välimeren alue 2 190 14
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kahdessa korkean tason asiantuntijakokouksessaAmsterdamissa
lokakuussa 2004 ja Luxemburgissa alkuvuodesta 2005. Näistä
ministerikokouksistaennustetaankehittyvänajanmyötä "Välimeren
Ecofin-neuvosto".

FEMIP-ohjelman tehostamisen neljäs ja viimeinen tehtäväala oli
pysyvien toimipisteidenperustaminenVälimerenalueelle pankin
toiminnan tueksi. EnsimmäinenaluetoimistoavattiinKairoon 2003,
ja se palvelee ennen kaikkea Lähi-idän maita. Ensimmäinen pai-
kallistoimisto aloitti toimintansaTunisiassa vuoden 2004 lopulla,
ja toinen paikallistoimisto on tarkoitus avata Rabatiin vuoden
2005 puolivälissä.

Onnistunutta rahoitustoimintaa

FEMIP-ohjelma perustettiin alun perin vuonna 2002. Sen
tarkoituksenaoliantaayksityissektorille suoraa taloudellista tukea
ja synnyttää yksityisen sektorin menestymisen mahdollistava
toimintaympäristö.

Vuonna 2004yli kolmannes FEMIP-luotoista– 760miljoonaaeuroa
– käytettiin alueen yksityissektorin kehittämiseen ja loput kaksi
kolmasosaa infrastruktuurihankkeisiin, jotenohjelman tavoitteet 
saavutettiin täysin. Yksityissektorin tuki muodostui:

• suorista ulkomaisista investoinneista Algeriaan ja Egyptiin,

• globaalilainoista pienille ja keskisuurille yrityksille Egyptissä,
Libanonissa, Tunisiassa ja Turkissa.

Infrastruktuurien rahoitus kohdistui erityisesti energia-alalle
(768miljoonaa), liikenteeseen (660miljoonaa) ja ympäristönsuo-
jeluun (190miljoonaa). Rahoituskohteita olivat:

•  sähköntuotanto sekäkaasun siirtoja jakelu Egyptissä, Jordaniassa,
Marokossa ja Syyriassa,

• liikenteen infrastruktuurien parantaminenEgyptissä,Tunisiassa
ja Turkissa,

• vesihuolto ja jätevesien käsittely Libanonissa, Marokossa ja
Tunisiassa.

Vuoden loppuun mennessä FEMIP:in teknisen avun tukirahas-
ton perusteella oli lisäksi allekirjoitettu 20 konsulttisopimusta,
yhteensä 13,8 miljoonaa euroa. Varat käytettiin enimmäkseen
tutkimuksiin siitä,mitenympäristönsuojeluun, infrastruktuureihin
ja inhimilliseen pääomaan tehtävien investointien tehokkuutta
voidaan parantaa.
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FEMIP-ohjelman tulevaisuus

Ecofin-neuvoston kehotus tehostaa FEMIP-ohjelman rahoitusta
vuonna 2003, vain vuosi sen käynnistämisen jälkeen, tähdensi
EIP:n roolia unionin ja Välimeren maiden kumppanuusohjelman
lujittamisessa. FEMIP-ohjelman perustamisesta lähtien vuonna
2002 pankinvuotuinen luotonantoonollut noin 2miljardiaeuroa
javakaassakasvussa. Pankinkäytettävissäolevien rahoitusinstru-
menttien valikoimaa on laajennettu Välimeren alueella, ja EU:n
vuoropuhelua kumppanimaiden kanssa lisätty entisestään.

Vuoden 2006 lopussa Eurooppa-neuvosto päättää, jatketaanko
FEMIP-ohjelmaa nykyisessä muodossaan. Päätös perustuu
tehostetun FEMIP-ohjelman tuloksiin jaVälimeren alueen kump-
panuusmaiden kuulemiseen.

FEMIP tukee yhteiskunnallista asuntotuotantoa Marokossa

Pankin ensimmäinen luotto sosiaaliseen asuntotuotantoon Välimeren
alueella allekirjoitettiin Marokossa 2004. Tämä 71 miljoonan euron laina
auttaa poistamaan hökkelikyliä, kohentamaan slummiutuneiden asuin-
alueidenviihtyisyyttä sekä lievittämäänyhteiskunnan tukemienasuntojen
puutettaMarokossa.

Hanke liittyy "Cities without Slums" -ohjelmaan, jonka tavoitteena on
rakentaa 100 000 huokeahintaista asuntoa vuosittain. FEMIP:in yhteistyökumppaneita ovat (i) Ranskan
kehitysrahasto (AFD), jokavalmistelee parhaillaan täydentäväähanketta, (ii) Maailmanpankki, jokakehittelee
alan institutionaalisia uudistuksia tukevaa hanketta, sekä (iii) Euroopan komissio, joka on ottanut slummi-
alueiden poistamisen yhdeksi prioriteeteistaan vuosille 2005 ja 2006.

TämänhankkeenavullaFEMIP tekeeosuutensayhdenYK:nvuosituhattavoitteen toteutumiseksi–nimittäin tavoitteen,
jonka pyrkimyksenä on varmistautua ympäristön kestävyydestä parantamallamerkittävästi ainakin 100miljoonan
slummiasukkaan elinoloja vuoteen 2020mennessä.
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Yhteistyö muiden kumppanuusmaiden kanssa

EIP rahoittaa Euroopan unionin kehitysapu- ja yhteistyöpolitiikkaa tukevia hankkeita kaikkialla maailmassa: Afrikassa, Karibialla,

Tyynellämerellä,Etelä-Afrikassa,Länsi-Balkanilla,Venäjällä,Aasiassa jaLatinalaisessaAmerikassa. Lisäksi pankkimyöntäähankerahoitusta

Romaniaan ja Bulgariaan näiden liittymisneuvotteluja käyvien maiden valmistelemiseksi EU-jäsenyyteen. 

Afrikka, Karibia, Tyynimeri ja MMA

Vuodesta 2003 alkaen EIP:n toimintaa Afrikassa, Karibialla ja
Tyynenmeren maissa (AKT) on ohjannut EU:n ja AKT-maiden
välinen Cotonoun sopimus. Sen mukaiseen rahoitukseen on
varattu 1,7 miljardia euroa pankin omista rahoitusvaroista ja
enintään 2,2 miljardia investointikehyksestä, jonka rahoittaa
Euroopankehitysrahasto ja jota pankkihoitaavuosina 2003-2007.
Investointikehyksenmukaisessa rahoituksessaEIPkäyttääerilaisia
riskinjakoa sisältäviä rahoitusvälineitä, ja sen strategianaon tukea
yksityissektoria sekä sellaisia julkisia infrastruktuurihankkeita, jotka
helpottavat yksityissektorin investointeja. Investointikehys toimii
uudistuvana rahastona siten, että saatavat tuotot investoidaan
edelleen uusiin AKT-maiden hankkeisiin.

EIP:nlainanantoAKT-mailleoliyhteensä440miljoonaaeuroa, joista
337 miljoonaaoli investointikehyksenmukaista rahoitusta. Laina-
summasta185miljoonaakohdistuiyksityissektorille tai kaupallisin
periaattein toimiville julkisen sektorin yrityksille ja 255miljoonaa
rahoitusalalle (pankit, pääomasijoitusyhtiöt ja pienrahoitusyhtiöt)
enimmäkseen yksityisten pk-yritysten tukemiseen.

Merkittäviä rahoitustapahtumia olivat:

• 90 miljoonan euron laina luxemburgilaisen rahoitus-
yhtiön EUROPEAN FINANCING PARTNERS S.A. (EFP)
perustamiseen. Se perustettiin investointien yhteen-
sovittamiseksi eurooppalaisten kehitysrahoitusyh-
tiöiden yhteenliittymän (EDFI) kanssa AKT-maiden
yksityissektorin hankkeita varten.

• 8miljoonanYhdysvaltain dollarin sijoitusosuus African
LionMining Fund -rahastoon yhdessämuiden rahoitta-
jien kanssa: Proparco (Ranska), AuSelect Limited (Aust-
ralia) ja Investec Bank Limited (Etelä-Afrikka), osittain
toimintansa alkuvaiheessa olevien ns. aikaisen kasvun
kaivosyhtiöiden tukemiseksi.

• 54,6 miljoonaneuron lainaLänsi-Afrikankehityspankille,
mukaan lukien 25 miljoonan euron takausjärjestelmä,
jokaoliensimmäinen tämäntyyppinen rahoitusoperaa-
tio investointikehyksen nojalla.

AKT – MMA
Luotonanto 2004

(milj.)

Siitä
riskirahoitusta

omista
rahoitusvaroistaYhteensä

Afrikka  295  247

Länsi-Afrikkka 147  122

Eteläinen Afrikka ja Intian valtameri 81  67

Itä-Afrikka 57  48

Keski-Afrikka ja Päiväntasaajan Afrikka 10 10

Karibia  33  25

Tyynimeri 12  6

Alueiden väliset hankkeet  100 100

AKT – MMA 440  378
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Etelä-Afrikka

EIP lainasi 100miljoonaaeuroa suureenBergWater -hankkeeseen,
jonka tarkoituksena on parantaa ja varmistaa Kapkaupungin
alueen 3,2-miljoonaisen väestön vesihuoltoa.

Länsi-Balkanin maat

Vuonna 2004 EIP lainasi Länsi-Balkanille ennätykselliset 461
miljoonaa euroa. Pankki tuki investointeja liikenneinfrastruktuu-
reihin Kroatiassa sekä Serbiassa ja Montenegrossa yhteyksien
parantamiseksi Euroopan unioniin. Kroatiaan myönnettiin myös
ensimmäinen puiteluotto paikallisille viranomaisille ympäristö-
hankkeiden toteuttamiseen. Serbiassa ja Montenegrossa tuet-
tiin pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Tämän ohella pankki rahoitti
AlbanianVloressa voimalan rakentamista, josta on laajempaakin
hyötyä Balkanin sähköntuotannolle.

TulevinavuosinaEIP jatkaaalueellistenjakunnallisteninfrastruktuurien
jälleenrakennusta ja parantamista tukevaa rahoitusta (liikenne,energia,
ympäristö). Yksityissektorin rahoitustukeaon tarkoitus lisätä, jaentistä
enemmän lainoja kanavoidaan terveys- ja koulutushankkeisiin.

Balkanin maat
Luotonanto 2004

(milj.)

Yhteensä

Serbia jaMontenegro  226

Kroatia 195

Albania 40

Balkanin maat 461

• 22,5miljoonan euron laina SNIM-yhtiön (SociétéNatio-
nale Industrielleet Minière) uuteenvoimalaanMauritani-
assa, sekä5miljoonanYhdysvaltaindollarinomistuksen
hankkiminen yhtiöstä, joka perustettiin tekemään
kannattavuustutkimus uuden rautamalmiesiintymän
yksityiskohtaisesta tutkimisesta alueella. 

Vuonna 2004 valmisteltiin EIP:n uusien edustustojen
avaamistaSenegalinDakariinLänsi-Afrikkaavarten,Kenian
Nairobiin Itä- ja Keski-Afrikkaa varten sekä Etelä-Afrikan
Pretoriaan Afrikan eteläosia ja Intian valtameren aluetta
varten. Nämä aloittivat täysimittaisen toiminnan vuoden
2005alussa. Lisäksi tutkitaanmahdollisuuttakonttoreiden
avaamiseen Karibian ja Tyynenmeren alueelle.

Venäjä

EIP:n Venäjä-rahoitus perustuu tällä hetkellä ensimmäiseen 100
miljoonaneuron lainavaltuutukseen, jokaon tarkoitettu Itämeren
rannikkoalueiden, varsinkin Pietarin ja Kaliningradin alueiden,
ympäristöinvestointeihin. EIP allekirjoitti 2003 lainasopimuksen
jätevedenpuhdistamon rakentamiseen Pietariin. Se toteutettiin
yhteisrahoitushankkeena Euroopan jälleenrakennus- ja kehitys-
pankin (EBRD) jaPohjoismaiden investointipankinkanssa. Vuonna
2004hyväksyttiin toinen laina tulvaesteen rakentamiseksiPietariin,
ja se odottaa allekirjoitusta vuoden 2005 aikana.

Joulukuussa 2004 Ecofin-neuvosto antoi valtuudet uuteen yh-
teisön takaukseen, joka kattaa 500miljoonaan euroon asti lainat 
Venäjälle, Valko-Venäjälle,Moldovaan ja Ukrainaan.
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Latinalainen Amerikka ja Aasia
Luotonanto 2004

(milj.)

Yhteensä

Latinalainen Amerikka  167

Meksiko  70

Brasilia 57

Panama 41

Aasia  66

Filippiinit  66

Latinalainen Amerikka ja Aasia  233

Aasia ja Latinalainen Amerikka

Vuonna 2004 Aasian ja Latinalaisen Amerikan maiden (ALA) 
hankerahoitus nousi 233 miljoonaaneuroon, joista167 miljoonaa
meni kolmeen hankkeeseen Latinalaiseen Amerikkaan (Brasilia,
Meksiko jaPanama) ja 66 miljoonaakahteenhankkeeseenFilippii-
neille. EIP:n lainanannolla pyritäänvahvistamaaneurooppalaisten
yritysten ja pankkien kansainvälistä toimintaa tukemalla sellaisia
hankkeita, jotka ovat sekä kohdemaiden että Euroopan unionin
edunmukaisia. ALA-maiden rahoituksenkäynnistämisestä lähtien
vuonna1993 pankkionallekirjoittanut liki80 luottoa lainakannan
ollessa yli 3,5miljardia euroa.

Liittymisneuvotteluja käyvät maat

Bulgaria ja Romania saivat 2004 yhteensä 119 miljoonan euron
lainat. Pankki tuki erityisesti pk-yritysten pienehköjä investoin-
teja globaalilainoin, joistamyönnettiin Bulgariaan 20miljoonaa
ja Romaniaan 50 miljoonaa euroa. Bulgariassa pankki rahoitti
lisäksi 20miljoonalla eurolla yhdistetynmaantie- ja rautatiesillan
rakentamista Tonavan yli. Romanian kunnallisen vesihuollon
infrastruktuurihankkeisiin kohdistettiin 29 miljoonaa euroa.  

Malawin presidentin Dr. Bingu wa Mutharikan vierailu



EIP-ryhmä38

Johtava kansainvälinen lainojen liikkeeseenlaskija

Varainhankinnan strategian ansiosta emissiotoiminta kasvoimerkittävästi vuodesta 2003 ja saavutti 18 prosentin parannuksen nousten

50 miljardiin euroon. EIP toimi myös edelläkävijänä etenkin kehittäessään uusia pitkäaikaisia joukkolainoja, tuodessaan markkinoille

AAA-riskiluokan lainoja uusissa valuutoissa ja elvyttäessään emissiotoimintaa uinuvilla markkinalohkoilla. EU-valtioista koostuvan

laajentuneen omistajakunnan ehdoton tuki –millä on keskeinenmerkitys laina-aseman säilyttämisessä kärkisijalla AAA-ryhmässä – oli

edelleenkin EIP:n johtoaseman kulmakivi yleiseurooppalaisena valtiollisena liikkeeseenlaskijana. Vuoden 2004 varainhankintatoimien

vastaanotto markkinoilla antaa sekin vahvan näytön EIP:n aseman vahvistumisesta valtioihin verrattavana lainanottajana.

Tuloskehitys

EIP:n varainhankinta oli 50 miljardia euroa. Varat hankittiin
282 joukkovelkakirjalainalla ja15erivaluuttana. Suurinosavarain-
hankinnastaennen swapeja tehtiineuroissa (17,4mrd. euroa ja 35 %
pääomamarkkinarahoituksesta) ja Yhdysvaltain dollareissa (USD
22 mrd. eli 17,9 mrd. euroa ja 36 %). Englannin puntamääräinen
varainhankinta nousi 6,5 miljardiin puntaan eli 9,6 miljardiin
euroon ja oli 19 % koko rahoituksen määrästä. Pankin kolmen
tärkeimmän valuutan – euron, Englannin punnan jaYhdysvaltain
dollarin – osuus varainhankinnasta oli näin ollen 90 %. Valuutta-
valikoimaamonipuolistettiin. 12 muun lainavaluutan emissioilla. 
Näiden osuus varainhankinnasta oli 10 %. Niihin sisältyi sekä EU:
n uusien jäsenmaiden ja hakijamaiden valuuttoja (BGN, HUF,
MTL, PLN, SIT), että SEK sekä Japanin (JPY), Aasian ja Tyynenme-
ren alueen (AUD, HKD, NZD), Kanadan (CAD) että Etelä-Afrikan
valuutat (ZAR).

Euromääräisten lainojenkokonaismäärä tasaantui -17,4mrd. euron
tasolle; suunnatut lainat tosin kasvoivat voimakkaasti ja nousivat 
4,7 miljardiineuroon (2003:0,8mrd. euroa). Kokovarainhankinnan
merkittävä kasvu johtui pääasiassa USD-lainojen lisääntymisestä
(lisäystä 62 % nousten 22 mrd. dollariin, lisäystä 44 % eurovasta-
arvona) ja Englannin punnissa (lisäystä 33 % nousten 6,5 mrd. 
puntaan eli 9,6 mrd. euroon). Dollari- ja puntavarainhankinnan
kasvu syntyi pääasiassa benchmark-lainoissa , joiden määrä
kasvoi vähintään kaksinkertaiseksi kumpaisessakin valuutassa
(14,5 mrd. dollariin ja 5,9 mrd. puntaan). Yhdysvaltain dollarin
strukturoidut lainat kasvoivat myös merkittävästi, kaksinkertais-
tuen 5,1 miljardiin dollariin. Strukturoitujen emissioiden koko-
naismäärä nousi 9,9miljardia euron vasta-arvoon (2003: 9,3 mrd. 
euroa), joka hankittiin 147 lainalla.

Lainanotto 2004 (milj. euroa)

Ennen swapeja Swapien jälkeen

EUR 17 373 34.8% 22 355 44.8%

CZK 522 1.0%

GBP 9 583 19.2% 5 497 11.0%

HUF 880 1.8% 77 0.2%

MTL 23 0.0%

PLN 203 0.4% 251 0.5%

SEK 329 0.7% 165 0.3%

SIT 17 0.0%

Yhteensä
EU-25 28 408 57% 28 868 58%

AUD 1 065 2.1%

BGN 51 0.1%

CAD 193 0.4%

HKD 67 0.1%

JPY 1 418 2.8%

NZD 329 0.7%

USD 17 863 35.8% 20 777 41.7%

ZAR 474 0.9% 220 0.4%

Muut yhteensä 21 460 43% 20 997 42%

Yhteensä 49 868 100% 49 865 100%
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Strategia johdonmukaista ja innovatiivista

EIP:n varainhankintastrategiaa noudatettiin johdonmukaisesti ja
innovatiivisesti. Benchmark-lainaohjelmissa erityistä huomiota
kiinnitettiin emissioiden toteutukseen ja jälkimarkkinoiden
toimivuuteen. Tämä palveli samallaEIP:njoukkovelkakirjojenarvon
säilymistävakaana jaedisti suurten likvidienbenchmark-lainojen
liikkeellelaskua pankinkolmessa tärkeimmässävaluutassa. Tämän
ohella pankki vastasi joustavasti markkinoiden tarpeisiin eri
valuuttojenmääräisissä suunnatuissa ja strukturoiduissa lainoissa.
Vuonna 2004 varainhankinnassa noudatettu strategia edisti
merkittävästi emissiotoiminnan kasvua.

Benchmark-tuottokäyrien kehittäminen jatkuu

EIPonmarkkinoidenainoamonikansallinenliikkeeseenlaskija, jolla
on tarjota koko tuottokäyrän kattavia euro-,Yhdysvaltain dollari-
jaEnglannin puntamääräisiäbenchmark-joukkovelkakirjalainoja. 
Vuonna 2004 kolmessa päävaluutassa tehtyjen benchmark-lai-
nojen liikkeeseenlaskuilla parannettiin lainojen likviditeettiä ja
tarjottiin lisää eripituisia laina-aikoja.
Euroissa luotiin pitkäaikainen benchmarkien lainasegmentti
tärkeimpien valtion viitelainojen rinnalle uraauurtavalla uudella
4 miljardin euron 15-vuotisella EARN benchmark-lainalla (Euro
AreaReferenceNote). SamallaPankinasemavaltioidenveroisena
lainaajana lujittui. Kummatkin vuonna 2004 toteutetut EARN
benchmark-lainat, 15 vuoden laina ja 5miljardin euron 3-vuoden
EARN, tavoittivat eurooppalaisia sijoittajiaentistä laajemmin sekä
maantieteellisesti katsoen että15-vuoden lainan osaltamyöskin
vakuutusyhtiöiden ja eläkerahastojen kaltaisten pitkäaikaisten
sijoittajienkeskuudessa. Vuoden 2004 lopussaEARNbenchmark-
tuottokäyrä sisälsi 13 viitelainaa, jotka erääntyvät vuosina 2005-
2020, lainakannan ollessa yli 63 miljardia euroa. Tuottokäyrä on
kattavin valtioihin verrattavien lainanottajien keskuudessa.

Englannin puntamarkkinoilla EIP oli edelleenkin tärkein täyden-
täjä Gilt-lainoille. Pankin osuus näillä markkinoilla oli noin 12
prosenttia kaikista Gilt-lainojen ulkopuolisista kiinteäkorkoisista
joukkovelkakirjalainoista. Vuoden aikana EIP pyrki strategiansa
mukaisesti vahvistamaan punnan tuottokäyrää uusilla laina-
ajoilla ja lisäämään vanhojen lainojen likviditeettiä. Suuri määrä
eri laina-aikoja – 16 eri päivämäärää vuosina 2005-2054 – joita
hyödynnettiin säännöllisesti, kertoo sekin EIP:n laajasta houkut-
tavuudesta punnan markkinoilla.

Yhdysvaltain dollarimarkkinoilla pankki oli omaa sarjaansa kan-
sainvälisten lainaajien keskuudessa, kun liikkeeseen laskettiin

joukkovelkakirjalainoja kaikissa keskeisissä viitelainojen laina-
ajoissa. Näihin sisältyi kuusi uuttaGlobal-lainaa kokonaismäärän
ollessa14,5miljardiadollaria. Lainat nostettiinbenchmark-lainoina
2-, 3-, 5- ja10-vuodenmaturiteeteissa ja takaisinosto-option sisäl-
tävänä joukkovelkakirjalainana. EIPoliedelleenkinylikansallisista
lainanottajista suurin jaahkerindollarilainaaja ja luokkansaainoa
liikkeeseenlaskija yhtä kattavalla tuottokäyrällä laina-aikojen
vaihdellessa vuosien 2005-2014 välillä.

Toimintaa kehitetään ja monipuolistetaan

Pitkäaikaiset lainat kehittivät markkinalohkoja, joilla valtioiden
toimintaonvähäistä tai joiltaei tarjoudu riittävästi korkealaatuisia
sijoitusvaihtoehtoja. Varainhankinnasta noin neljännes tehtiin
10 vuoden tai tätä pitemmissä maturiteeteissa. Varat hankittiin
kymmenenäerivaluuttana. Tärkeitä tapahtumiaolivat muunmu-
assa15-vuodeneuronbenchmark-laina,10-vuodenYhdysvaltain
dollarinbenchmark-laina,Englannin punnan50-vuoden,Kanadan
dollarin 40-vuoden, jenin 10-vuoden inflaatiosidonnainen laina
ja Slovenian tolarin 10-vuoden laina.

Toinen merkittävästi kehitetty alue oli EU:n uusien jäsenmaiden
ja hakijamaiden valuuttojen lainamarkkinat. Näillä markkinoilla
liikkeeseenlaskut olivat yhteensä 1,2 miljardia euroa vastaava
summa. Kohdealueella pankki ei pelkästään parantanut lainojen
jälkimarkkinoita ja tarjonnut entistä useammanlaisia laina-aiko-
ja. Se myös emittoi kolmessa uudessa valuutassa (Maltan liira,
Slovenian tolar jaBulgarian lev). Kussakin liikkeeseenlaskussa EIP
oli ensimmäinen AAA-riskiluokan lainaaja tai valtioihin rinnas-
tettava liikkeeseenlaskija paikallisia julkissektorin lainanottajia
lukuunottamatta. Suurinosakyseistenmarkkinoiden liikkeeseen-
laskuista oliUnkarin forintti-lainoja (75 % ja 880miljoonaa euroa
vastaavaa summa) ja Puolan zloty-lainoja (17 % ja 203 miljoonaa
euroa vastaava summa). Tänäkin vuonna pankki oli kohdealueen
johtava liikkeeseenlaskija lukuun ottamatta paikallisia valtiollisia
liikkeeseenlaskijoita.

Vuoden 2004merkkitapahtumia toiminnanmonipuolistamisessa
tuotteilla mitattuna olivat 3 miljardin euron vaihtuvakorkoinen
velkakirjalaina ja omassa ryhmässään suurin laina, TEC 10-mark-
kinan elvyttäminen 1 miljardin euron 15-vuoden lainalla sekä
ensimmäinen Japanin valtionlainojen ulkopuolella liikkeeseen
laskettu inflaatio sidonnainen jenilaina. Englannin punnan
markkinoilla pankki lähes kaksinkertaisti inflaatiosidonnaisen
lainavolyyminsa 350miljoonaan puntaan. Suurin osa nostetusta
puntarahoituksesta on tarkoitus ohjata yksityisen ja julkisen sek-
torin yhteisyrityksinä Britanniassa toteutettaviin hankkeisiin.
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Ottolainauksen kehitys 2001-2004

EUR USD GBP Muut

Monipuolistumisesta todistaa edelleen toimiminen monissa eri
valuutoissa ja useilla eri markkinoilla. Ruotsin kruunun mark-
kinoilla pankki loi suurimman 10-vuoden kruunumääräisen
eurobondin (SEK 2,5 mrd. eli 274 milj. euroa). Aasiassa Japanin
markkinat olivat edelleenkin tärkein jälleenrahoituksen lähde
sekä jeni-lainoissa (etenkin Samurai-lainat) että ulkomaan rahan
määräisissä lainoissa (Uridashi-lainat), joita otettiin Australian
dollari- ja Uuden-Seelannin dollarimääräisinä. Valikoiduilla
markkinoilla pankin emissiotoiminnalla elvytettiin tiettyjä
markkinalohkoja, näin ennen muuta Australian dollarimarkki-
noilla (kaksi kotimaista benchmark Kangaroo-lainaa) ja Kanadan

dollarimarkkinoilla (ennätysmäinen 40-vuoden laina-aika).
Tämän ohella pankki yli kaksinkertaisti liikkeeseenlaskujensa
määrän Etelä-Afrikan randin markkinoilla 3,9 miljardiin randiin
(474milj. euroon) lujittaen samalla asemiaan johtavana ulkomai-
sena lainaajana. Toiminnan monipuolistumiseen oli merkittävä
vaikutuksensa myös synteettisellä Turkin liiran lainalla, jossa
rahavirrat ilmoitetaan Yhdysvaltain dollareina.

EIP laajensi myös sijoittajakuntaansa. Läsnäolo voimistui paitsi
Euroopassa, myös Yhdysvalloissa, jonne US-dollarilainoja meni
kaupaksi entistä runsaammin. Dollarimääräisista benchmark-
lainoista keskimäärin yksi kolmasosa myytiin yhdysvaltalaisille
sijoittajille.

EIP:n voittoisa pääomamarkkinatiimi
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Tunnustusta markkinoilta

Markkinoiden yleisestä tunnustuksesta varainhankinnan strate-
gialle ja toiminnoille kertovat pankin saamat lukuisat palkinnot,
joiden taustalla on markkinatoimijoiden kannanilmaisu. EIP sai
IFR-julkaisulta huipputunnustuksen 'Borrower of the Year 2004' 
maailman parhaana lainaajana kaikissa varallisuuslajiryhmissä
sekä yksittäisiä palkintoja Euroopan parhaimpana lainaajana ja
maailman parhaana julkisyhteisö-/monikansallisena lainaajana. 
Tämän ohella IFR palkitsi pankin 15-vuoden euro-benchmarkin
parhaana lainana valtiollisten/ylikansallisten/vastaavien liikkee-
seenlaskijoiden keskuudesta. Lisäksi pankki sai osakseen lukuisia
tunnustuksia Euroweek-julkaisun markkinatoimijoiden keskuu-
dessa toimittamassa äänestyksessä,muunmuassa tunnustukset 
vaikuttavimpana lainaajana' ja 'markkinoiden innovatiisimpana
lainaajana' sekä 'Deal of theYear' -palkinnon. Tämän lisäksi Euro-
money-lehti palkitsi pankin parhaanamonikansallisena lainaajana
Länsi-Euroopassa.



HALLINTO
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Yhteistyö neuvoston kanssa

Vuonna 2004 EIP pyrki jatkuvasti edistämään Ecofin-neuvoston
työskentelyä. Pankki osallistui neuvoston kokouksiin ja asetti
käytettäväksi investointirahoitusta koskevan kokemuksensa
paitsi Ecofin-neuvoston valmisteleville työryhmille myös useille
eri komiteoille ja työryhmille, jotka koordinoivat ja valmistelevat 
muiden eri kokoonpanoissa toimivien neuvostojen toimintaa.

Ecofin-neuvostoIle osoitetuissa esityksissä tehtiin selkoa pankin
työpanoksesta Euroopan kasvualoitteeseen ja EIP-rahoituksen
kehityksestäerityisestiTEN-hankkeissa ja pankinoman Innovaatio
2010 -aloitteen perusteella tuettavissa investointihankkeissa.

Kevään 2004Eurooppa-neuvosto tähdensiEIP:nnäyttävääosuut-
taLissabonin prosessissa. Lausuessaan toistamiseen, että puhtaat 
teknologiat ovat edellytys elinkeinoalojen ja ympäristöalan
synergiaetujen hyödyntämiseksi kattavasti, Eurooppa-neuvosto
otti myönteisesti vastaan komission esittämän ympäristöteknii-
koita koskevan toimintasuunnitelman. Samalla neuvosto kehotti
pankkia ottamaan käyttöön erilaisia ympäristön tilan parantami-
seen tähtääviä rahoitusinstrumentteja pyrittäessä saavuttamaan
Lissabonin strategian taloudelliset ja sosiaaliset päämäärät.

Neuvostomyös kääntyiEIP:n puoleen toteuttamaanEU:n ulkoisia
toimia. Tästäoivana esimerkkinäovat EU:n ulkopuolistenmaiden
lainavaltuudet ja etenkin uusi lainavaltuutus, joka laajennettiin
koskemaan Venäjää, Valko-Venäjää, Ukrainaa jaMoldovaa.

Yhteistyö Euroopan komission kanssa

EIP:n ja komission välinen yhteistyö on jatkuvaa. Yhteistyötä
arvioimaan ja koordinoimaan perustettu yhteinen työvaliokunta
alkoi 2004 panna käytäntöön ensimmäisiä päätelmiään, jotka oli
hyväksytty helmikuussa 2004 Euroopan komission jäsenten ja
EIP:n hallituksen välisessä vuosikokouksessa.

Yhteistyö EIP-ryhmän ja komission eri yksiköiden välillä toteu-
tuu menettelyiltään ja työprosesseiltaan siten, että prosessin
alkupäässä yhteistyö koskettaa toimintapolitiikan muotoilua ja
vuoropuhelua kumpaisenkin toimielimen välillä ja etenee sitten
maa- ja toimialakohtaisten strategioiden ja ohjelmien kautta
hankekohtaisiin investointeihin.

Tätä yhteistyötä vielä tehostettiin toimintamenettelyiltään, kun
yksikkötasonkahdenkeskistä päivittäistäviestintäävarten laadit-
tiin käytännesäännöt konkreettisiahanketarjouksiakäsiteltäessä. 
Pankki ja komissio myös sopivat 2004 ajantasaistetuista kuule-
mismenettelyistä, jotkakoskevatEIP:n perussäännön 21artiklaan
perustuviaglobaalilainoja jamid-cap-lainoja. Tämän sopimuksen
taustalla on EIP:n käyttöönottama uusi pienten ja keskisuurten
yritystenmääritelmä 6. toukokuuta 2003 annetunkomission suosi-
tuksen 2003/361/EYmukaisesti, jamid-cap-lainojenkäyttöönotto
keskikokoisten yritysten tukemisessa. EIP:n avoimuuspolitiikan
mukaisesti verkkoon syötetään tällaiset komission kanssa tehdyt 
sopimukset ja yhteisymmärryspöytäkirjat.

EIP-ryhmän tuotteiden ja EU:n talousarviosta saatavan rahoituksen
yhdistämisellä pyritäänavustustenja lainavarojenyhteisvaikutuksen
optimointiin. Veronmaksajienvaroille tavoitellaan parastavastinarvoa,
kun EU:n avustukset käytetään EIP:n rahoitusvaroihin ja näiden
houkuttelemina muiden yhteistyökumppaneiden varoihin yhdis-
tettyinä taloudellisen kannustimen pohjaksi jäsenvaltioille jamuille
edunsaajille EU-politiikkojen toimeenpanemiseksi. Apukeinoina
ovat: EU:n budjettituet takausohjelmien rahoitukseen, riskirahoitus
ja tekninen apu EU:nbudjetista, EIP:n rahoitustekninen asiantuntija-
apu. Rahoitusalan tuotteiden yhteisjärjestelyt talousarviovarojen ja
pankin kesken ovat kasvussamyöskin EU:n ulkoisessa toiminnassa. 
TästäesimerkkinäonVälimerenalueen rahoituskumppanuus (FEMIP),
jonka puitteissa EIP:n hoitamaa toimintaa tuetaan riskipääomalla,
teknisellä avulla, korkotuilla ja takauksilla EU:n budjetista.

EU:n toimielinten ja kansainvälisten
rahoituslaitosten kumppani

Euroopan investointipankki on unionin oma, pitkäaikaista rahoitusta tarjoava rahoituslaitos. Asemansa vuoksi se toimii niiden

suuntaviivojen pohjalta, joista pankin omistajat ovat yhteistuumin sopineet valtuuston ja Eurooppa-neuvoston tasolla. Jatkuva

vuoropuhelu EU:n toimielinten kanssa, jotka valmistelevat ja esittelevät EU-politiikat sekä päättävät niistä, on siten ensisijaisen tärkeä

tekijä.
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Yhteinen rahoitusvarojen ohjelmointi erityisten politiikkalohkojen
tukemiseksi myös palvelee käytettävissä olevien rahoitusvarojen
vaikutuksen maksimointia tehokkaan koordinoinnin, yhteisten
panostustenjaerilaistenkannustintenavulla. Osuvaesimerkki tästäon
EIP:n rakenneohjelmaluottoihin perustuvan alueellisen tuen ohjel-
mointi. Tässä EIP:n rahoituksella tuetaan EU-maiden viranomaisten
hoitamia monivuotisia investointiohjelmia, joiden avulla pyritään
edistämäänEuroopan unionin taloudellisenja sosiaalisenyhteenkuu-
luvuuden tavoitteita. Tällainenlainoittaminenonyleensäkytköksissä
yhteisön tukikehyksiin liittyviin rakennerahastotoimiin.

Vuoropuhelu eurokansanedustajien kanssa

Kesäkuussa 2004 pidettyjen parlamenttivaalien jälkeen Euroo-
pan parlamentti sai suuren määrän uusia tulokkaita uusista ja
vanhoista jäsenmaista. Moniaeurokansanedustajia pohjustettiin
EIP:n toimintaa koskevilla taustatiedoilla. EIP-ryhmämyös jatkoi
Euroopan parlamentin kanssa käytävää keskustelua. Siitä todis-
taa osallistuminen parlamentin valiokuntien moniin kokouksiin; 
valiokuntiaolivat muunmuassa talous- ja raha-asioidenvaliokunta,
budjettivaliokunta, aluepolitiikka- ja liikennevaliokunta. EIP:n ja
europarlamentaarikkojenvälilläonmyös suorakeskusteluyhteys.
Euroopan parlamentinesittämän pyynnön perusteella parlamen-
tille luovutettiin yksityiskohtainen seurantaraportti EIP-ryhmän
toimintaa koskevien parlamentin suositusten toimeenpanon
tilasta. Parlamenttia lisäksi informoitiin toiminnan avoimuu-
desta, johtamis- ja valvontatavasta, ympäristöpolitiikasta sekä

pk-yritysten tukitoimista. Euroopan parlamentin talous- ja raha-
asioidenvaliokunnan järjestämänasiantuntijakyselytunninaikana
EIP:n pääjohtajaMaystadt vastasi tyhjentävästi kysymyksiin, jotka
koskivat EIP:n panosta Lissabon-tavoitteiden toteutukseen.

Pankin ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean välillä vuonna
2001 käynnistettyä vuoropuhelua jatkettiin. Tähän liittyen EIP:n
pääjohtajaesitteli komitean täysistunnossa pitämässään puheen-
vuorossa EIP:n panosta Lissabonin strategian toteutukseen. EIP:n
roolia julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeissa selvittävän
ETSK:n työryhmän jäsenet ja EIP:n pääosastot järjestivät yhteisen
tapaamisen Luxemburgissa. ETSK kutsuttiin myös osallistumaan
EIP:n ja kansalaisjärjestöjen välisiin tapaamisiin.

Euroopan unionin johtavien päättäjien kanssa käytävää kattavaa
keskustelua vielä täydennettiinAlueiden komitean tapaamisella,
jossa EIP esitteli omaa rahoituspanostaan liikenteen infrastruk-
tuureille.

Philippe de Fontaine Vive, EIP:n varapääjohtaja, James Wolfensohn,
Maailmanpankin pääjohtaja ja Philippe Maystadt, EIP:n pääjohtaja.
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Yhteistoimintasuhteet muihin kansainvälisiin rahoituslaitoksiin

EIP haluaa parantaa ja tehostaa toimintaansa Euroopan unionin
ulkopuolella kehittämällä yhteistyötä muiden kansainvälisten
rahoituslaitosten kanssa. Tärkeässä asemassa ovat olleet etenkin
EBRD – varsinkin Balkanilla ja Venäjällä –Maailmanpankkiryhmä
ja Afrikan kehityspankki.

Länsi-Balkanilla koordinointi alueen lahjoittajaryhmien keskuu-
dessa on jo varsin korkealla tasolla. Tässä on ollut apuna infra-
struktuurinkoordinointiryhmä, jokakoostuu Euroopankomission,
Maailmanpankin, EBRD:n, Euroopan kehityspankin neuvoston ja
EIP:n asiantuntijoista.

Välimeren alueella toiminnan koordinointi tehostuu yhteis-
ymmärryspöytäkirjan ansiosta, joka allekirjoitettiin toukokuussa
2004 Euroopan komission,Maailmanpankin ja EIP:n kesken.

Muilla Euroopan unionin ulkopuolisilla alueilla toimenpiteiden
johdonmukaisuuden takeenaovat yhteistoimintasuhteet kansain-
välisiin jaeurooppalaisiinkahdenkeskisiin laitoksiin. Kumppanuus
ulottuu säännöllisesti järjestettävistähenkilöstötasonepävirallisis-
ta tapaamisistaasianomaistenviranomaistenkanssa tapahtuvaan
säännölliseen tiedonvaihtoon ja koordinoituihin menettelyihin
aina virallisten yhteisymmärryspöytäkirjojen allekirjoittamiseen.

Pyrkiessään Venäjän, Ukrainan,Moldovan ja Valkovenäjän laina-
valtuuksien nopeaan toimeenpanoon EIP tiedotti marraskuussa
aikeestaan liittyä Euroopan komission, Maailmanpankin ja

EIP:n ja Latinalaisen Amerikan kehityspankin välinen yhteisymmärryspöytäkirja
allekirjoitettiin Washingtonissa, BID:n pääjohtaja Iglesias, EIP:n varapääjohtaja
Martín Castellá

EBRD:n välillä olevaan uusia itsenäisiä valtioita koskevaan yhteis-
ymmärryspöytäkirjaan. Tämänohella joulukuun13. päivänä 2004
allekirjoitettiin pankin ja Latinalaisen Amerikan kehityspankin
välinenyhteisymmärryspöytäkirja, jossamääritelläänLatinalaisen
Amerikan yhteistyön alueet ja menettelytavat. EIP tavoittelee
nykyisin myös Afrikan kehityspankin kanssa tehtävän yhteistyön
lisäämistä Välimeren maissa ja Saharan eteläpuolisilla alueilla.
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Toiminnan avoimuus ja vastuullisuus

Euroopan investointipankki on viime vuosina saattanut voimaan joukon edistyksellisiä toimintapolitiikkoja, strategioita jamenettelyjä

pyrkiessään rakentamaan hallinnointitapansa parhaimpien käytäntöjen varaan.

Strateginen tavoite

EIP:n toimintasuunnitelma rakentuu kahdelle strategiselle pää-
tavoitteelle. Neovat lisäarvon tuottaminen pankin kaikissa rahoi-
tustoimissa sekä toiminnan avoimuus ja vastuullisuus ulospäin
suuntautuvan viestinnän avulla. Näiden tärkeiden tavoitteiden
toteutus eteni merkittävästi vuonna 2004.

Pankinavoimuuspolitiikkaakoskevat perusperiaatteet vahvistettiin
asiakirjassa Transparency – Report and Prospects, joka julkaistiin
EIP:n verkkosivuilla vuonna 2004. Asiakirjassa arvioidaan pankin
yleistä tiedotuspolitiikkaa jaesitetään laajoja parannusehdotuksia. 
Toinen keskeinen asiakirja on Statement on Governance at the EIB,
jokamyös julkaistiin EIP:n verkkosivuilla vuonna 2004.

Lukuisia uusia toimenpiteitä on esitetty, ja monia on jo pantu
käytäntöön:

• Tiedottamista lisätään johtamis- ja valvontatavasta, eettisistä
säännöistä ja palkkioista
Julkaistuja tai julkaistavia tietoja ovat: hallintoneuvoston
jäsenten muut toimet sekä yksityiskohdat heidän eturistiriita-
tilanteissa äänestämästä pidättymisestä; hallituksen jäsenten
allekirjoittamat ilmoitukset heidän taloudellisista intresseistään
ja sovellettavat toimintatapaperiaatteet; tiedot hallintoneuvos-
ton ja tarkastuskomitean jäsenille maksettavista palkkioista
sekä johdonbonusjärjestelmästä. Julkaistavia tietojaovat myös 
henkilöstön eläkejärjestelmää koskevat säännökset jahenkilö-
kuntaedut, kuten esimerkiksi vakuutus- jamatkakorvaukset.

• Taloudellista raportointia sekävalvontaa jaarviointiakoskevat tär-
keät asiakirjat ja muu informaatio luovutetaan yleiseen käyttöön
Näihin sisältyvät muun muassa puolivuotiskatsaukset tilintar-
kastamattomista konsolidoiduista tase- ja tuloslaskelmista,
tarkastuskomitean vuosikertomukset, sisäisen tarkastuksen
toimintaohjeet, tietoja petostentorjuntaan liittyvistä toimen-
piteistä (kutenOLAFin ja EU:n komission oikeudellisen yksikön
kanssa on sovittu), entistä kattavampia tietoja luottoriski- ja
markkinariskipolitiikasta, sekä tietoja taloudellisen ohjauksen
toimintarakenteesta.

• Pankkitoimintaan liittyvien tietojen julkaiseminen
Ellei tietojen julkaisemisen esteenä ole luottamuksellisuuteen
liittyviä perusteltuja syitä,niin pankinverkkosivuilla julkaistaan
luettelo kaikistahankkeista, joiden rahoitusmahdollisuudet on
otettu harkittavaksi. Aivan erityinen pyrkimys on varmistaa,
että luettelo sisältää kaikki EU:n ulkopuoliset hankkeet; kaikki
julkissektorin hankkeet riippumatta niiden maantieteellisestä
sijainnista; kaikki hankkeet, joista on julkaistu tarjouspyyntö
EYVL:ssä tai joista on jo julkaistu YVA-vaatimus. Hankkeista
julkaistaviin tietoihin sisältyvät ympäristövaikutustenarvioinnin
ei-tekninen tiivistelmä, taiEU:n ulkopuolellaympäristöauditointi
sekä linkkiasianomaisiinYVA-asiakirjoihin jahankintailmoituk-
siin. Kumppanuusmaiden runkosopimukset myös julkaistaan
aina lainsäädännön salliessa ja pankkisuhteiden edellyttämät 
rajoitukset huomioon ottaen.

• Pankki tutkii mahdollisuutta pääasiallisesti Internetin kautta
tapahtuvaan nykyistä laajempaan yleisön kuulemiseen valikoi-
duista politiikoista.
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Suhteet kansalaisjärjestöihin

Avoimuuden lisääminenonmyös tehokas tapavauhdittaaetenkin
kansalaisjärjestöjenkauttakäytävääkansalaiskeskustelua. Kansa-
laisjärjestöt julkisinaeturyhminävoivat antaaarvokkaan panoksen
toimintapolitiikan suuntaa määriteltäessä. Niiden mukanaolo
varmistaa, että EIP:n kaltaiset laitokset ovat herkkiä paikallisille
kysymyksille jaymmärtävät niidenmerkityksenentistä paremmin,
ja ne voivat tuoda lisää hyödyllistä tietoa hanketasolla.

EIP:n ja kansalaisjärjestöjen välisissä suhteissa keskeisenä väli-
neenä ovat yhteistoimintakokoukset, joita pidetään kaksi kertaa
vuodessa. Nämä työpajat tarjoavat EIP:n asiantuntijajäsenille ja
asianomaisille kansalaisjärjestöille tilaisuuden käsitellä yhteisen
edun kannalta tärkeitä aiheita. Kansalaisjärjestöjen työpajat 
halutaan järjestää aluetasolla, jotta paikallisille ja alueellisille
kansalaisjärjestöille tarjoutuisi tilaisuus EIP:n erikoistuneiden
ammattilaisten tapaamiseen. Osanottajien joukossa voi olla
myös EIP:n hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä. EIP:n ja
kansalaisjärjestöjen puhujakaartin esitykset julkaistaan pankin
verkkosivuilla. Pankki piti yhden työpajan Varsovassa vuonna
2004. Etelä-Afrikkaan suunniteltu toinen työpaja jouduttiin sitä
vastoin siirtämään vuoteen 2005.

EIP:n henkilöstöä osallistuu kansalaisjärjestöjen järjestämiin
tapahtumiin. Vuonna 2004 EIP otti osaa CEE Bankwatch Network
-verkko-organisaation järjestämään työpajaan Bonnissa pidetyn
uusiutuvia energialähteitä käsitelleen maailmankonferenssin
yhteydessä sekä kahteen EIP:tä käsitelleeseen seminaariin, jotka
olivat eurokansanedustajien ja kansalaisjärjestöjen yhteisesti
järjestämiä. Lisäksi EIP:n henkilöstöedustajat tapasivat kahdesti
Puolan eri kansalaisjärjestöjä. Käsiteltäviä kysymyksiä olivat 
jälleenrakennushankkeet, joitaEIP rahoittaaPuolan tulvavahinkojen
jälleenrakennuksen katastrofilainasta II.

Tilintarkastus, valvonta ja arviointi

Hyvähallinnointitapaedellyttää toimivaavalvontaorganisaatiota. 
EIP:n kaikkia toimintoja valvotaan joko perussäännön tai muiden
organisaatiotakoskevienmääräystennojalla, taivalvontatehtäviä
hoitaa ulkopuoliset riippumattomat tarkastuselimet.

Tarkastuskomitea on lakisääteinen elin Euroopan investointipan-
kissa. Se raportoi valtuustolle, jonka muodostavat kunkin EU:n
jäsenmaanvaltiovarainministerit. Tarkastuskomitea tarkastaa, että
pankin toimet on toteutettu perussäännössä ja työjärjestyksessä
määrättyjen menettelytapojen mukaisesti ja että sen kirjanpito
on ollut säännönmukaista. Ulkopuolinen tilintarkastusyhteisö
Ernst & Young avustaa tarkastuskomiteaa tämän tehtävien täy-
täntöön panemisessa. EIP:n sisäinen tarkastus valvoo sisäisiä
valvontajärjestelmiä ja -menetelmiä. Riskienhallinta-pääosasto
valvoo luotto-,markkina- ja toimintariskejä. Taloudellinen ohjaus
keskittyy prosessiin, jolla strategia muunnetaan tavoitteiksi ja
toimintasuunnitelmiksi. Vuonna 2004 pankkiin perustettiinerityi-
nen compliance-toiminto, jonka tehtävänäonvalvoa, että pankin
toiminnassa noudatetaan kaikkia sovellettavia lakeja, asetuksia,
toimintatapaperiaatteita ja pankkitoiminnan hyviä käytäntöjä. 

Rahoitettavienhankkeidenarviointi -toiminto tekee jälkiarviointeja
jakoordinoi itsearviointimenetelmiä pankin sisällä. Arvioidessaan
edustavan joukon EIP-rahoitteisia hankkeita ja ohjelmia niiden
valmistumisen jälkeen se kannustaa hyödyntämään kokemusta
tulevassa toiminnassa ja optimoimaan tuottamansa lisäarvon. 
Jälkiarviointiraportteihin, samoin kuin avoimuuspolitiikkaan,
voi tutustua EIP:n verkkosivuilla. Vuonna 2004 arviointiyksiköltä
valmistui jälkiarviointiraportteja, jotka koskivat EIP-rahoitteisia
lentoyhtiöitä, lentoliikenteen infrastruktuuria jaVälimerenalueen
lainavaltuuksiin perustuviaglobaalilainoja. Vuoden 2005alkupuo-
lella sisäisen tarkastuksen ja rahoitettavien hankkeiden arviointi
-yksikköjen toiminta yhdistettiin omaksi hallinnon tarkastus -toi-
minnoksi. Samalla nämä kaksi itsenäistä keskeistä jälkiarviointi-
toimintoa yhdistyivät yhdeksi yhteiseksi osastoksi.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaaEIP:nvaltuutuksella
hoitamien yhteisön rahavarojen käyttöä. Pankin sekä Euroopan
petostentorjuntaviraston (OLAF) ja Euroopan oikeusasiamiehen
välillä on tiiviit yhteistyösuhteet. EIP:n oman ohjesäännön mu-
kaisesti, joka tunnetaan nimellä Hyvän hallintotavan säännöstö
Euroopan investointipankin henkilöstölle suhteissa yleisöön,
pankki perusti 2004 virallisen kantelumenettelyn. Näin EIP:llä on
mahdollisuus varmistaa, että kaikki kantelut saatetaan pankin
pääsihteeristön tietoon.
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EIP-ryhmän hallinto- ja henkilöstörakenne

EIP:n henkilöstöpolitiikalle 2004 oli yhä edelleen ominaista pyrkimys vaikuttaa avoimuuteen ja vastuullisuuteen. Henkilöstölle

tiedottamista sekä sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa viestintää painotettiin erityisesti. Pyrkimyksenä oli myös työolosuhteiden

parantaminen työterveyden sekä työn ja yksityiselämän tasapainottamisen osalta.

Henkilöstön hankinta ja laajentuminen

Euroopan unionin laajentumisen myötä henkilöstön hankinta
oli entistä vilkkaampaa. Uusien jäsenmaiden rekrytointifoorumit 
olivat keino, jolla voitiin lujittaa pankin sitoutumista henkilöstö-
lisäyksiin kaikilta osin tasapainoisella tavalla. Pankin henkilöstö-
määrä kasvoi vuoden aikana 1 259 henkilöön. Lisäystä edelliseen
vuoteenoli 3,8 prosenttia. Uusista jäsenmaista palkattiinyhteensä
39 henkilöä.

Henkilöstöviestintä

Avoimen tiedonkulunmerkitystämyös korostettiinvuonna 2004, sillä
avoin ja riittävä tiedottaminen on nykyajan työelämän perusehto.
Henkilöstöhallintoyhtenä pankin pääosastoistaolimukanakeskeisiä
osastojakoskevassakyselytutkimuksessa, jossahenkilöstöäkonsultoi-
tiinmyös henkilöstöhallinnon tuottamien palveluiden tehokkuudesta. 
Tämän tutkimuksen tulosten perusteella pyritään saamaan tärkeitä
tulosmittareita henkilöstöhallinnon apuvälineeksi ja syöttämään ne
pankinBalancedScorecard -johtamisen seurantajärjestelmään. Tutki-
mus on tarkoitus uusia tulevinavuosina. Myös muillaalueilla pyrittiin
lisäämäänhenkilökunnalleannettavaa tiedonmäärää ja samalla lujit-
tamaanhenkilöstön sitoutumista toimielimenyhteisiin tavoitteisiin ja
toimintaan. Merkittävänä osana tätä ovat EIP-ryhmän oma intranet-
tietoverkko sekä sisäiset tiedotteet ja henkilökuntalehti.

Muut toimintaperiaatteet

EIP on kiinnittänyt erityisen suurta huomiota niiden toimin-
tatapojen suunnitteluun ja kehittämiseen, joilla varmistetaan
henkilöstön arvostus ja oikeudenmukainen kohtelu. Pankki on
jatkuvasti sitoutunut edistämään miesten ja naisten yhtäläisiä
mahdollisuuksia. Terveys- ja turvallisuusasioiden sekakomitea
valvoo kaikkia henkilöstön terveydenhoitoon ja hyvinvointiin
liittyviä asioita. Henkilöstöhallinto on aloittanut puheen muun
muassa työperäisestä stressistä ja savuttomasta "puhtaan ilman" 
politiikasta. Se myös tarjosi mahdollisuuden perustaa työnte-
kijöiden keskuudesta luottamuksellisen neuvontaryhmän, joka
auttaa ja opastaa työtovereita työssä arvostukseen liittyvissä
henkilökohtaisissakysymyksissä. Eläke- ja sairausvakuutusasioiden
sekakomiteat jatkoivat työtähenkilöstölle tarjottavien palveluiden
ja etuisuuksienmolemminpuolisesti hyväksyttävää uudistamista
ajatellen. Pääsääntöisesti neuvottelut henkilöstönedustajien jaeri
työryhmien kesken on toteutettu yhteistyön hengessä.

2004 1 259

2003 1 213

2002 1113

2001 1097

2000 1033

EIP:n henkilöstö

Henkilöstön kehittäminen

Vuonna 2003 luotuihin perustuksiin pohjaten pankki keskittyi
henkilöstön ja yksilön kehittämisen kahteen tärkeään alueeseen. 
Painopisteinä olivat tehokkaan urakehityspolitiikanmallintamis-
prosessin käynnistäminen ja johdon osaamisen vahvistaminen
esimiestaitojen kehittämisohjelman avulla, jota ollaan nyt otta-
massa käyttöön myös ylemmän johdon osalta.
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Henkilöstön edustus

Pankin henkilöstöä koskevat kysymykset käsitellään henkilöstö-
hallinnon ja henkilöstön edustajien kesken osapuolten välisissä
määräaikaisissa kokouksissa, määräkysymyksiä käsittelevissä
työryhmissä ja erilaisissa sekakomiteoissa. Eläke- ja sairaus-
vakuutusasioiden sekakomiteat olivat vuoden aikana erityisen
toimeliaita siinä tarkoituksessa, ettäkyseistenavustusjärjestelmien
kirjanpitokäytännöt saadaan yhteneväisiksi kulloistenkin EU:n
parhaimpien käytäntöjen kanssa. Työryhmistä mainittava on
erityisestiEuroopan unionin ulkopuolella sijaitsevien pankin uusien
edustustojen henkilöstön työoloista vastaava työryhmä. 

Tasa-arvoiset mahdollisuudet

Molempien sukupuolten tasa-arvoisia mahdollisuuksia käsit-
televä sekakomitea (COPEC) valvoo miesten ja naisten välisen
tasa-arvopolitiikan toteuttamisesta urakehityksen, palkkauksen,
koulutuksen ja sosiaalisen infrastruktuurin tasolla.

COPEC juhli vuonna 2004 kymmenvuotista toimintaansa
allekirjoittamalla uudistetun COPEC-sopimuksen. Henkilöstö-
hallinto luovuttivuoden lopussahallituksellenaisten tasa-arvoisia
mahdollisuuksia koskevan raportin. Hallitus hyväksyi raportin
suositukset, joihin sisältyi ulkopuolisen konsultin palkkaaminen
antamaanneuvontaamiestenjanaisten tasapainoisestaosuudesta
ja kehittelemään toimenpideohjelmaa vuosille 2005-2009.
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Tarkastuskomitea

EIP:n hallinto

EIP:nvaltuustonmuodostavat kunkin 25EU:njäsenmaannimeämät 
ministerit, tavallisesti valtiovarainministerit. Valtuusto vahvistaa
luotonantopolitiikan yleiset suuntaviivat, vuosittaisen tilinpäätök-
sen, päättää unionin ulkopuolelle suuntautuvista rahoitustoimista
ja pääoman korottamisesta. Se myös nimittää hallintoneuvoston,
hallituksen ja tarkastuskomitean jäsenet.

Hallintoneuvostolla on yksinomainen toimivalta päättää antolai-
nauksesta, takauksista ja ottolainauksesta. Pankin moitteetonta
hallintoa koskevan valvonnan ohella se vastaa siitä, että pankkia
johdetaan perustamissopimuksenjaEIP:n perussäännönmääräysten
sekä valtuuston vahvistamien yleisten suuntaviivojen mukaisesti. 
Valtuustonimittäähallintoneuvostonjäsenet viideksivuodeksikerral-
laan jäsenvaltioidenehdotuksesta, jaheovat vastuussayksinomaan
pankille. Sama jäsen voidaan valita uudeksi toimikaudeksi. 

Hallintoneuvosto koostuu 26 jäsenestä, joista kukin 25 jäsenvaltiota
nimeää yhden jäsenen ja Euroopan yhteisöjen komissio yhden
jäsenen. Varajäsenten lukumäärä on 16 jäsentä. Jäsenvaltioiden
pitää siten liittyä maaryhmiksi yhteisen varajäsenen valitsemiseksi
näihin tehtäviin.

Hallintoneuvostossa edustettua asiantuntemusta on haluttu laa-
jentaa tietyillä alueilla, ja hallintoneuvoston kokoonpanoa voidaan
täydentää enintään kuudella asiantuntijalla, joista kolme on varsi-
naista asiantuntijajäsentä ja kolme varajäsentä. Heidän roolinsa on
neuvoa-antava ilman äänivaltaa hallintoneuvostossa.

Päätökset tehdään vähintään yhden kolmasosan äänioikeutetun
jäsenen enemmistöllä, joka edustaa vähintään puolta merkitystä
pääomasta.

Hallitusonkollegiaalinen, kokopäivätoiminen toimeenpaneva elin. 
Hallituksessaonyhdeksänjäsentä. Sevastaa puheenjohtajanalaisena
ja hallintoneuvoston valvonnassa EIP:n juoksevien asioiden hoita-
misesta. Se tekee hallintoneuvostolle päätösesityksiä ja varmistaa
niiden toimeenpanon. Pankin pääjohtaja tai hänen ollessa estynyt,
yksivarapuheenjohtajista, toimiihallintoneuvoston puheenjohtajana. 
Hallituksen jäsenet ovat vastuussa yksinomaan pankille. Valtuusto
nimittää jäsenet hallintoneuvoston esityksestä kuuden vuoden
toimikaudeksi, joka on uudistettavissa.

Tarkastuskomitea on itsenäisessä asemassa ja työstään suoraan
valtuustollevastuussaolevaelin, joka tarkastaa pankin toiminnan
ja kirjanpidon säännönmukaisuuden. Tarkastuskomitea antaa
lausuntonsa pankin taseesta ja tuloslaskelmasta,kunneesitetään
hallintoneuvoston hyväksyttäviksi. Tarkastuskomitean raportit
toiminnastaan edellisen vuoden aikana lähetetään valtuustolle
yhdessä hallintoneuvoston vuosikertomuksen kanssa.

Tarkastuskomitea koostuu kolmesta jäsenestä ja kolmesta huo-
mioitsijasta, jotka valtuusto nimittää kolme vuotta kestäväksi
toimikaudeksi.

Pankin hallintoelimiä koskevat määräykset on annettu pankin perussäännössä ja työjärjestyksessä. Hallintoelinten kokoonpano, johtoryhmän jäsenten
ansioluettelot sekä maksettavia palkkioita koskevat lisätiedot säännöllisesti ajantasaistettuina ovat Internetissä osoitteessa www.eib.org.
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Hallitus

EIP:n pääoman jakauma

0 10 000 000 000 20 000 000 000

Osuus (EUR) %

Saksa 26 649 532 500 DE 16,284

Ranska 26 649 532 500 FR 16,284

Italia 26 649 532 500 IT 16,284

Yhdistynyt kuningaskunta 26 649 532 500 GB 16,284

Espanja 15 989 719 500 ES 9,770

Belgia 7 387 065 000 BE 4,514

Alankomaat 7 387 065 000 NL 4,514

Ruotsi 4 900 585 500 SE 2,994

Tanska 3 740 283 000 DK 2,285

Itävalta 3 666 973 500 AT 2,241

Puola 3 411 263 500 PL 2,084

Suomi 2 106 816 000 FI 1,287

Kreikka 2 003 725 500 GR 1,224

Portugali 1 291 287 000 PT 0,789

Tŝekki 1 258 785 500 CZ 0,769

Unkari 1 190 868 500 HU 0,728

Irlanti 935 070 000 IE 0,571

Slovakia 428 490 500 SK 0,262

Slovenia 397 815 000 SI 0,243

Liettua 249 617 500 LT 0,153

Luxemburg 187 015 500 LU 0,114

Kypros 183 382 000 CY 0,112

Latvia 152 335 000 LV 0,093

Viro 117 640 000 EE 0,072

Malta 69 804 000 MT 0,043

Yhteensä 163 653 737 000 100,000

Oma pääoma: Jäsenvaltioidenosuus pankin pääomasta lasketaan
siten, että pääomaosuus vastaa jokaisen valtion taloudellista
painoarvoa EU:ssa (BKT:n laskemisen kautta) niiden liittyessä
Euroopan unionin jäseniksi.

Pankin merkitty pääoma on yli 163,6 miljardia euroa.
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Hallitus
Hallintokollegio ja valvonta-alueiden jakautuminen

– Suhteet Euroopan unionin toimielimiin
– Institutionaaliset kysymykset; strategiat
– Ylitarkastaja, talousohjauksen, sisäisen tarkastuksen ja

compliance-toimintojen päällikkötason raportointi
– Talousarviovaliokunnan puheenjohtaja
– Luottoriskit
– Henkilöstö
– EBRD:n hallintoneuvoston jäsen

Wolfgang ROTH
Varapääjohtaja

– Rahoitus Saksassa, Itävallassa,
Unkarissa, Sloveniassa sekä
Kroatiassa, Bulgariassa,
Romaniassa ja Turkissa

– Tiedottaminen ja viestintä
– Tasa-arvoiset mahdollisuudet
– Pääkonttorin laajennus 

ja rakennukset
– EBRD:n hallintoneuvoston

varajäsen
– Tasa-arvoasiain sekakomitean

puheenjohtaja (COPEC)
– EIP:n taidekomitean

puheenjohtaja

– Rahoitus Espanjassa,
Belgiassa, Portugalissa,
Luxemburgissa, Aasiassa ja
Latinalaisessa Amerikassa

– Strukturoitu rahoitus ja uudet 
rahoitusinstrumentit; 
arvopaperistaminen

– Lakiasiat (operaatiot)
– IDB- ja AsDB-yhteydet
– PK-yritystoiminnan rahoitus

Isabel MARTÍN CASTELLÁ
Varapääjohtaja

Peter SEDGWICK
Varapääjohtaja

– Rahoitus Britanniassa
– Ympäristönsuojelu
– Suhteet kansalaisjärjestöihin; 

toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys
– Toimintariskit
– Sisäinen ja ulkoinen tarkastus sekä

suhteet tarkastuskomiteaan
– Compliance-toiminnot
– Suhteet Euroopan tilintar-

kastustuomioistuimeen
– Suhteet Euroopan petosten-

torjuntavirastoon (OLAF)
– EIR:n hallituksen jäsen

– Rahoitus Ranskassa,Maghreb- ja
Machrek-maissa, Israelissa sekä
Gazan ja Länsirannan alueilla

– Euroopan unionin ja Välimeren
alueen investointijärjestely
ja -kumppanuus (FEMIP)

– Rahapolitiikka
– Pääomamarkkinat
– Varainhallinta

Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ
Varapääjohtaja

Gerlando GENUARDI
Varapääjohtaja

– Rahoitus Italiassa, Kreikassa,
Kyproksella,Maltalla sekä
Lounais-Balkanin maissa

– Talousarvio
– Laskenta ja rahoitusriskit
– Tietotekniikka

Sauli NIINISTÖ
Varapääjohtaja

– Rahoitus Ruotsissa,
Suomessa, Liettuassa,
Latviassa, Virossa,
Norjassa, Islannissa,
Venäjällä ja Ukrainassa

– i2i-ohjelma
– Toimintojen

jälkiarviointi
– Talous- ja

rahoitustutkimukset
– Yhteydet Pohjoismaiden

investointipankkiin (NIB)
– EIR:n hallituksen jäsen

– Rahoitus Puolassa, Tŝekissä ja Slovakiassa
– Euroopan laajuiset verkot
– Yhteistyö Euroopan komission kanssa

liittymisen jälkeisissä kysymyksisä

Ivan PILIP
Varapääjohtaja

Torsten GERSFELT
Varapääjohtaja

– Rahoitus Alankomaissa, Tanskassa,
Irlannissa, AKT-maissa ja Etelä-Afrikassa

– Cotonoun sopimuksen Investointikehys
– Hankkeiden ennakkoarviointi
– Aluekehitys
– Globaalilainat (yleiset kysymykset)
– Ammatillinen koulutus
– AfDB-yhteydet

Philippe MAYSTADT
EIP:n pääjohtaja
ja hallintoneuvoston puheenjohtaja



Toimintakertomus 2004 53u Osasto “ Jaosto

Pääsihteeristö
ja lakiasiat

Eberhard UHLMANN
Pääsihteeri ja
Ylijohtaja - Lakiasiat

u Toimielinten väliset asiat ja
Brysselin konttori
Dominique de CRAYENCOUR
Johtaja

“ Pankin johtoelimet, johdon sihteeristö,
protokolla
HugoWOESTMANN
Apulaisjohtaja

“ Tarkastajien suositusten seuranta
Konsernin kehittäminen
Helmut KUHRT

“ Voimavarat ja laajentuminen
Ferdinand SASSEN

“ Institutionaaliset asiat
Evelyne POURTEAU
Apulaisjohtaja

 ≠ Gudrun LEITHMANN-FRÜH

Lainopilliset palvelut
u Yhteisön asiat ja rahoitusasiat:

Lainopillinen tuki – Luotonanto
Euroopan ulkopuolella
Marc DUFRESNE
Johtaja

≠ Jean-PhilippeMINNAERT
(Tietosuojavaltuutettu)

≠ Luigi LA MARCA

“ Rahoitusasioihin liittyvät lainopilliset aspektit
Nicola BARR

“ Institutionaalisiin asioihin ja henkilöstöasioihin
liittyvät lainopilliset aspektit
Carlos GÓMEZ DE LA CRUZ

“ Välimeren maat (FEMIP), Afrikan, Karibian ja
Tyynenmeren maat (Cotonoun Investointikehys),
Aasia ja Latinalainen Amerikka
ReganWYLIE-OTTE
Apulaisjohtaja

u Lainopillinen tuki – Luotonanto
Euroopan unionissa
--
Johtaja

“ Toiminnan periaatteet, Balkanin maat ja Kroatia
Roderick DUNNETT
Apulaisjohtaja

“ Saksa, Puola, Tšekki, Slovakia,
Keski-Eurooppa, Venäjä, Ukraina
Gerhard HÜTZ
Apulaisjohtaja

≠ Gian Domenico SPOTA

“ Espanja, Portugali
Ignacio LACORZANA

≠ Maria SHAW-BARRAGAN

“ Yhdistynyt kuningaskunta, Ruotsi, Tanska,
Suomi, Irlanti, Balkanin maat, EFTA-maat
Patrick Hugh CHAMBERLAIN

“ Ranska, Belgia, Alankomaat, Luxemburg
Pierre ALBOUZE

“ Italia, Kaakkois-Eurooppa, Malta
Manfredi TONCI OTTIERI
Apulaisjohtaja

Yleishallinto

Rémy JACOB
Apulaispääsihteeri

Talousohjaus

u Talousseuranta

Luis BOTELLA MORALES
Talousseurannan controller

 “ Ulkoinen laskentatoimi
Henricus SEERDEN

 “ Kolmansien velkoja koskeva kirjanpito ja
hallinnon kulut
Frank TASSONE

“ Suunnittelu, budjetointi, valvonta
Theoharry GRAMMATIKOS
Apulaisjohtaja

 ≠ YannickMORVAN

Organisaatio
Patricia TIBBELS

u Viestintä ja tiedotus

--
Johtaja

“ Suhteet tiedotusvälineisiin
Paul Gerd LÖSER

“ Arkisto ja sisäinen viestintä
Éric VAN DER ELST

“ Markkinointi ja tuotteet
AdamMcDONAUGH

 ≠ Yvonne BERGHORST

“ Kirjastopalvelut, tietokannat; Tiedustelut ja
asiakasyhteydet
Duncan LEVER

Yleiset asiat

u Pariisin konttori: Yhteydet Pariisissa
sijaitseviin kansainvälisiin
organisaatioihin

HenryMARTY-GAUQUIÉ
Johtaja

“ Hankinnat, hallintopalvelut
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI
Apulaisjohtaja

“ Tilahallinto
Agustin AURÍA
Apulaisjohtaja

“ Käännöspalvelut
Georg AIGNER
Apulaisjohtaja

≠ Kenneth PETERSEN

Task Force Uudisrakennus
Enzo UNFER

Rahoitusjohto
Eurooppa

Thomas HACKETT
Ylijohtaja

u Toiminnan tuki

JürgenMOEHRKE
Operatiivisten toimintojen pääkoordinaattori

“ Koordinointi
Dominique COURBIN

“ Informaatiojärjestelmät ja sovellukset
Thomas FAHRTMANN

“ Luottotuki
Bruno DENIS

u Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti,
Tanska ja EFTA-maat
Thomas BARRETT
Johtaja

“ Pankit, teollisuus, arvopaperistaminen
Robert SCHOFIELD

“ Infrastruktuuri
Tilman SEIBERT
Apulaisjohtaja

 ≠ Ale Jan GERCAMA

“ Strukturoitu rahoitus,
julkis-yksityiset yhteishankkeet
Cheryl FISHER

u Espanja ja Portugali
Carlos GUILLE
Johtaja

“ Espanja – julkis-yksityiset yhteishankkeet,
infrastruktuuri, sosiaali- ja kaupunkisektori
Christopher KNOWLES
Apulaisjohtaja

≠ MargueriteMcMAHON

“ Espanja – Pankit, teollisuus, energia,
tietoliikenne
Fernando de la FUENTE
Apulaisjohtaja

Madridin konttori
Andrea TINAGLI

“ Portugali
Rui Artur MARTINS

Lissabonin konttori
Pedro EIRAS ANTUNES

u Ranska ja Benelux-maat
Laurent deMAUTORT
Johtaja

“ Ranska - Infrastruktuuri
Jacques DIOT
Apulaisjohtaja

“ Ranska - Yritykset
Jean-Christophe CHALINE

“ Belgia, Luxemburg, Alankomaat
Henk DELSING
Apulaisjohtaja

≠ Luca LAZZAROLI

Organisaatio (Tilanne 1. heinäkuuta 2005)
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(Tilanne 1. heinäkuuta 2005)

u Saksa, Tšekki, Slovakia
Joachim LINK
Johtaja

“ Saksa (pohjoiset osavaltiot)
Peggy NYLUND-GREEN

Berliinin konttori
Margarethe QUEHENBERGER

“ Saksa (eteläiset osavaltiot)
Kim KREILGAARD

“ Tšekki, Slovakia
Jean VRLA

≠ PaoloMUNINI

u Italia, Malta
Antonio PUGLIESE
Johtaja

“ Infrastruktuuri
Bruno LAGO
Apulaisjohtaja

≠ Flavio SCHIAVO CAMPO de GREGORIO

“ Pankit ja yritykset
Alexander ANDÒ

≠ Eugenio LEANZA

u Keski-Eurooppa
EmanuelMARAVIC
Johtaja

“ Itävalta, Kroatia
Franz-Josef VETTER

“ Unkari, Slovenia
CormacMURPHY

“ Bulgaria, Romania
Rainer SAERBECK

u Kaakkois-Eurooppa
Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
Johtaja

“ Kreikka
Themistoklis KOUVARAKIS
≠ Alain TERRAILLON

Ateenan konttori
Christos KONTOGEORGOS

“ Balkanin maat, Kypros
RomualdoMASSA BERNUCCI

“ Turkki
PatrickWALSH
Apulaisjohtaja

u Itämeren alue

Andreas VERYKIOS
Apulaisylijohtaja

“ Puola, Euratom
Heinz OLBERS

“ Baltian maat, Venäjä
Constantin SYNADINO

≠ Ann-Louise AKTIV VIMONT

“ Suomi, Ruotsi
Michael O’HALLORAN

Rahoitusjohto – Euroo-
pan ulkopuoliset maat

Jean-Louis BIANCARELLI
Ylijohtaja

“ Neuvontapalvelut: Kehitysyhteistyöhön
liittyvät taloudelliset kysymykset
Daniel OTTOLENGHI
Kehitysasiain pääekonomisti
Apulaisjohtaja

≠ Bernard ZILLER

u Välimeren maat (FEMIP)
Claudio CORTESE
Johtaja

≠ Alain NADEAU

“ Maghreb-maat
Bernard GORDON

Tuniksen konttori
Diederick ZAMBON

Rabatin konttori
René PEREZ

“ Machrek-maat, Lähi-itä
JaneMACPHERSON

Kairon konttori
LuigiMARCON

“ Yksityissektorin tuki
Jean-Christophe LALOUX

u Afrikka, Karibia, Tyynimeri
(Cotonoun Investointikehys)
Martin CURWEN
Johtaja

“ Länsi-Afrikka ja Sahelin alue
Gustaaf HEIM

Dakarin konttori
Jack REVERSADE

“ Keski- ja Itä-Afrikka
Tassilo HENDUS

Nairobin kontto
Carmelo COCUZZA

“ Eteläinen Afrikka, Intian valtameri
Justin LOASBY
Apulaisjohtaja

Pretorian konttori
DavidWHITE

“ Karibia, Tyynimeri
David CRUSH

“ Voimavarat ja kehittäminen
Jacqueline NOËL
Apulaisjohtaja

“ Salkunhoito ja strategiat
Flavia PALANZA

u Aasia ja Latinalainen Amerikka
Francisco de PAULA COELHO
Johtaja

“ Latinalainen Amerikka
Alberto BARRAGÁN

“ Aasia
Matthias ZÖLLNER

≠ Philippe SZYMCZAK

Rahoitus
ja varainhoito

René KARSENTI
Ylijohtaja

u Pääomamarkkinat
Barbara BARGAGLI PETRUCCI
Johtaja

“ Euro
Carlos FERREIRA DA SILVA

≠ Aldo ROMANI

“ Eurooppa (euron ulkopuoliset valuutat),
Afrikka
David CLARK

“ Amerikka, Aasia, Tyynimeri
Eila KREIVI

“ Sijoittajasuhteet ja markkinointi
Peter MUNRO

u Varainhallinta
Anneli PESHKOFF
Johtaja

“ Likviditeetin hallinta
Francis ZEGHERS

≠ Timothy O’CONNELL

“ Tasehallinta
Jean-Dominique POTOCKI

“ Salkunhoito
James RANAIVOSON

“ Rahoitussuunnittelu ja neuvontapalvelut
Guido BICHISAO

u Toimintojen suunnittelu ja toimeenpano
GianmariaMUSELLA
Johtaja

≠ Charles ANIZET

“ Backoffice - lainananto ja luottotuki
Ralph BAST

“ Backoffice - treasury
Yves KIRPACH

“ Backoffice - lainanotto
Erling CRONQVIST

“ Tietojärjestelmät ja menetelmät
Georg HUBER
Apulaisjohtaja

“ Koordinointi ja rahapolitiikka
Maria Luce SAMPIETRO

≠ Ghislaine RIOS
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Pankin toimintayksiköt, ylijohtajien ja valvontayksiköiden vastuuhenkilöiden ansioluettelot sekä henkilökunnalle maksettavia palkkoja ja palkkioita koskevat lisätiedot 
säännöllisesti ajantasaistettuina julkaistaan Internetissä osoitteessa www.eib.org.

“ Televiestintä ja tietotekniikka
Carillo ROVERE

u Teollisuus ja palvelut
Constantin CHRISTOFIDIS
Johtaja

≠ Jean-Jacques MERTENS
Apulaisjohtaja

“ Prosessiteollisuus ja biotieteet
John DAVIS

≠ Eberhard GSCHWINDT
≠ Philippe GUINET

“ Tehdasteollisuus, palvelut
Hans-Harald JAHN

≠ Pedro OCHOA
≠ Peder PEDERSEN
≠ Rüdiger SCHMIDT

“ Inhimillinen pääoma
StephenWRIGHT

Riskienhallinta

Pierluigi GILIBERT
Ylijohtaja

u Luottoriskit
Per JEDEFORS
Johtaja

“ Yritykset, julkinen sektori, infrastruktuuri
Stuart ROWLANDS

“ Rahoituslaitokset
--

≠ Per de HAAS

“ Riskit - Hankerahoitus,
Euroopan investointirahasto (EIR)
Klaus TRÖMEL
Apulaisjohtaja

u Rahoitus- ja toimintariskit
Alain GODARD
Johtaja

“ ALM ja markkinariskien hallinta
Giancarlo SARDELLI

“ Johdannaistuotteet
Luis GONZALEZ-PACHECO

“ Toimintariskit
Antonio ROCA IGLESIAS

“ Koordinointi ja riskienhoidon tuki
ElisabethMATIZ
Apulaisjohtaja

Henkilöstö

Alfonso QUEREJETA
Johtaja

≠ Jean-Philippe BIRCKEL

“ Hallinnolliset tietojärjestelmät
Zacharias ZACHARIADIS
Apulaisjohtaja

“ Henkilöstöhankinta ja -suunnittelu
--

“ Henkilöstön kehittäminen
Luis GARRIDO

≠ Ute PIEPER-SECKELMANN
≠ Bruno TURBANG

“ Henkilöstöhallinto
Michel GRILLI

Tietotekniikka

Patrick KLAEDTKE
Tietohallintojohtaja

“ Suunnittelu, tuki ja menetelmät
Joseph FOY

“ Yrityssovellukset
Simon NORCROSS
≠ Derek BARWISE

“ Infrastruktuuri ja teknologia
José GRINCHO

Hallinnon tarkastus

Peter MAERTENS
Ylitarkastaja

“ Sisäinen tarkastus
Ciaran HOLLYWOOD

≠ Siward de VRIES
≠ Luciano DI MATTIA

“ Rahoitettavien hankkeiden arviointi
Alain SÈVE
Apulaisjohtaja

≠ Campbell THOMSON

Chief Compliance
Officer

Konstantin ANDREOPOULOS

Hallituksen
neuvonantaja
Konsernin strategiat 
ja neuvotteluasiat

Francis CARPENTER
Ylijohtaja

Hallintoneuvosto
Euroopan jälleenrakennus 
ja kehityspankki

Terence BROWN
EIP:tä edustava hallintoneuvoston jäsen

Hankkeet

Michel DELEAU
Ylijohtaja

Mateo TURRÓ CALVET
Apulaisjohtaja
(Euroopan laajuiset verkot ja julkis-yksityiset
yhteishankkeet)

“ Talous- ja rahoitustutkimukset
Éric PERÉE

u Strategian tuki
Patrice GÉRAUD
Johtaja

≠ Gianni CARBONARO
(Kaupunkialueiden kehittäminen)

“ Luottopolitiikka
Guy CLAUSSE
Apulaisjohtaja

≠ Guy BAIRD (Brysselin konttori)

≠ Eugenia KAZAMAKI-OTTERSTEN
(Koheesiopolitiikka)

“ Laadunhallinta
Angelo BOIOLI

“ Voimavarat ja ohjaus
Daphné VENTURAS
Apulaisjohtaja

“ Ympäristöasiat-yksikkö
Peter CARTER
Apulaisjohtaja

u Infrastruktuuri
Christopher HURST
Johtaja

≠ Philippe OSTENC
Apulaisjohtaja
(Hankinta-asiat)

≠ Axel HÖRHAGER
(Balkanin maat ja taloudellinen koordinointi)

“ Rautatie- ja maantieliikenne
José Luis ALFARO

≠ John SENIOR

“ Lento-, meri- ja kaupunkiliikenne
Andrew ALLEN
(Perusinfrastruktuuri ja voimavarat)

≠ Mario AYMERICH

“ Vesihuolto ja viemäröinti
José FRADE
Apulaisjohtaja

≠ Michel DECKER

u Energia, tietoliikenne ja jätehuolto
Günter WESTERMANN
Johtaja

≠ Juan ALARIO GASULLA
Apulaisjohtaja

“ Sähkö, uusiutuvat energiamuodot, jätehuolto
René van ZONNEVELD

≠ Heiko GEBHARDT
≠ Nigel HALL

“ Öljy ja kaasu
Angus NICOLSON

≠ François TREVOUX
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EIR:n hallinto

EIR:n toimintaa johtavat ja sen hallinnosta vastaavat seuraavat kolme elintä:

• Yhtiökokous, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Rahaston jäseniä ovat EIP, Euroopan komissio ja 34 pankkia.

• Hallitus, jossa on seitsemän jäsentä ja seitsemän varajäsentä,
tekee rahaston toimintaa koskevat päätökset.

• Toimitusjohtaja, joka johtaa rahastoa rahaston perussäännön
määräysten ja hallituksen antamien suuntaviivojen ja toiminta-
ohjeiden mukaisesti.

Rahaston tilit tarkastaa tilintarkastuslautakunta, jonkamuodostaa
kolme yhtiökokouksen valitsemaa tilintarkastajaa.

EIR:n toimintarakenne

Francis CARPENTER Toimitusjohtaja
Thomas MEYER Jaostopäällikkö – Riskienhallinta ja valvonta

Robert WAGENER Pääsihteeri

Marc SCHUBLIN Jaostopäällikkö – Koordinointi: Instituutiot ja strategiat, neuvonanto
Jacques LILLI Johdon neuvonantaja
Maria LEANDER Jaostopäällikkö – Lakiasiat
Frédérique SCHEPENS Laskenta ja varainhoito
Petra de BRUXELLES Henkilöstöhallinto

John A. HOLLOWAY Johtaja – Operatiiviset toiminnot

Jean-Philippe BURCKLEN Jaostopäällikkö – Pääomasijoitustoiminta 1
(Alankomaat, Belgia, Britannia, Espanja, Italia, Kreikka, Luxemburg, Ranska)

Ulrich GRABENWARTER Jaostopäällikkö – Pääomasijoitustoiminta 2
 (Irlanti, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Portugali, Puola, Saksa, Slovakia,

Slovenia, Suomi, Tanska, Tŝekki, Unkari, Viro, hakijamaat)

Matthias UMMENHOFER Apulaisjaostopäällikkö

Alessandro TAPPI Jaostopäällikkö – Takaukset, arvopaperistaminen, "MAP"

Christa KARIS Apulaisjaostopäällikkö

Yksityiskohtaiset tiedot rahaston hallintoelimistä (kokoonpano, jäsenten ansioluettelot, palkkioperusteet) ja rakenteista (kokoonpano, ylijohtajien ja johtajien
ansioluettelot, henkilöstön palkkioperusteet) säännöllisesti ajantasaistettuina ovat Internetissä osoitteessawww.eif.org. 
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EIP-ryhmän rahoitukseen
soveltuvat hankkeet

Euroopan unionin alueella ja EU:n jäsenyyttä hakeneissa maissa rahoituksen saanti edellyttää,
että hanke palvelee vähintään yhtä seuraavista tavoitteista:

• taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittaminen, taloudellisen toimeliaisuuden
synnyttäminen edistämäänmuita heikommassa asemassa olevien alueiden taloudellista kehitystä

• tieto- ja innovaatioyhteiskunnan kehittymiseen tähtäävien investointien edistäminen

• terveydenhuolto- ja koulutusverkostojen ja -palveluiden parantaminen, sillä nämä alat ovat 
inhimillisen pääoman kaksi perustasoa

• yhteisön kannaltamerkittävien liikenne-, tietoliikenne- ja energiansiirtoverkkojen kehittäminen

• ympäristön suojelu ja elämänlaadun parantaminenmuunmuassa turvautumalla uusiutuviin ja
vaihtoehtoisiin energialähteisiin

• energiahuollon turvaaminen, jossa päätoimia ovat energian järkevä käyttö, unionin omien
energiavarojen tehokas hyödyntäminen ja energiantuonnin monipuolistaminen

• pk-yritysten taloudellisen toimintaympäristön parantaminen kehittämään niiden toiminta-
edellytyksiä:
– EIP:n keskipitkillä ja pitkäaikaisilla globaalilainoilla
– EIR:n pääomasijoituksilla
– EIR:n takauksilla pk-yrityksille.

KumppanuusmaissaEIPonmukana toteuttamassaEU:nkehitysapu- jakehitysyhteistyöpolitiikkaa
pankin omista rahoitusvaroista myönnettävillä pitkäaikaisilla lainoilla sekä jäsenvaltioiden tai
EU:n budjeteista rahoitettavilla pääomalainoilla tai riskipääomilla. Se toimii:

• Välimerenmaissa, joissaedistetäänEuroopan unionin jaVälimerenmaidenkumppanuustavoitteita
vuoteen 2010mennessä toteutettavaa vapaakauppa-aluetta silmällä pitäen

• Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maissa (AKT), Etelä-Afrikassa sekämerentakaisissamaissa ja
alueilla (MMA) perusinfrastruktuurien rakentamiseksi ja paikallisen yksityissektorin kehittämiseksi

• Aasiassa jaLatinalaisessaAmerikassa, joissaosallistutaan tietyntyyppisiinhankkeisiin, jotkaovat 
sekä kohdemaiden että Euroopan unionin edun mukaisia

• Balkanin maissa, joissa edistetään vakaussopimuksen tavoitteita suuntaamalla EIP:n lainat 
niin perusinfrastruktuurin jälleenrakentamiseen ja alueellisesti merkittäviin hankkeisiin kuin
yksityissektorin kehittämiseen.
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Belgia Rue de la loi 227 / Wetstraat 227
B-1040 Bruxelles / Brussel

3 (+32-2) 235 00 70

5 (+32-2) 230 58 27

Britannia 2 Royal Exchange Buildings
London EC3V 3LF

3 (+44) 20 73 75 96 60

5 (+44) 20 73 75 96 99

Espanja Calle José Ortega y Gasset, 29, 5°
E-28006 Madrid

3 (+34) 914 31 13 40

5 (+34) 914 31 13 83

Italia Via Sardegna 38
I-00187 Roma

3 (+39) 06 47 19 1

5 (+39) 06 42 87 34 38

Kreikka 364, Kifi ssias Ave & 1, Delfon
GR-152 33 Halandri / Athens

3 (+30) 210 68 24 517

5 (+30) 210 68 24 520

Portugali Avenida da Liberdade, 190-4°, A
P-1250-147 Lisboa

3 (+351) 213 42 89 89

5 (+351) 213 47 04 87

Ranska 21, rue des Pyramides
F-75001 Paris

3 (+33-1) 55 04 74 55

5 (+33-1) 42 61 63 02

Saksa Lennéstraße 11
D-10785 Berlin

3 (+49-30) 59 00 47 90

5 (+49-30) 59 00 47 99

EIP-ryhmän osoitteet



Muutokset luetteloon pankin toimistoista sekä tiedot tämän vuosikertomuksen jälkeen mahdollisesti avatuista toimistoista ovat löydettävissä
pankin Internet-sivuilta

Egypti 6, Boulos Hanna Street
Dokki, Giza 12311, Cairo

3 (+20-2) 336 65 83

5 (+20-2) 336 65 84

Etelä-Afrikka 5 Greenpark Estate

27 George Storrar Drive

Groenkloof

0181 Tshwane (Pretoria)

3 (+27-12) 425 04 60

5 (+27-12) 425 04 70

Kenia Africa Re Centre, 5th floor
Hospital Road. PO Box 40193,
KE-00100 Nairobi

3 (+254-20) 271 03 79

5 (+254-20) 271 32 78

Marokko Riad Business Center Aile sud, 4e

Boulevard Er-Riad

Rabat

3 (+212) 37 56 54 60

5 (+212) 37 56 53 93

Senegal 3, rue du Docteur Roux
BP 6935, Dakar-Plateau

3 (+221) 889 43 00

5 (+221) 842 97 12

Tunisia 70, avenueMohamed V
TN-1002 Tunis

3 (+216) 71 28 02 22

5 (+216) 71 28 09 98

Euroopan investointirahasto

43, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg

www.eif.org – U info@eif.org

3 (+352) 42 66 88 1
5 (+352) 42 66 88 200

Belgia Rue de la loi 227 / Wetstraat 227

B-1040 Bruxelles / Brussel

3 (+32-2) 235 00 70

5 (+32-2) 230 58 27
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EIP kiittää hankkeen alkupanijoita ja kuvatoimistoja tämän esitteen kuvista:

Boehringer IngelheimGmbH (s.18, 27),Daniel Jamme–PhotothèqueEiffage,arkkitehti:Sir NormanFoster (s. 22),Euroopankommissio (EU)
(s. 26, 28), Euroopan parlamentti – Association des Architectes du CIC: Vanden Bossche sprl, C.R.V. s.a., CDG sprl, Studiegroep 
D. Bontinck (s. 43, 44, 45),

Muu kuva-aineisto EIP:n kuva-arkistosta.
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