
E u r o o p a n  i n v e s t o i n t i p a n k k i r y h m ä

Toimintakertomus
Osa I

Vuosikertomus 2006

EIP-ryhmän vuosikertomukseen 2005 kuuluu kolme eri osaa:

➾   Toimintakertomus, jossa esitellään EIP-ryhmän kuluneen vuoden toimintaa ja tulevai-
suudennäkymiä

➾   Tilinpäätöskertomus, jossa esitellään EIP-ryhmän, EIP:n, Cotonoun investointikehyksen, 
FEMIP Trust Fund -rahaston ja EIR:n tilinpäätökset liitetietoineen
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EIP-ryhmä: Tunnusluvut

Euroopan investointipankki
Toiminta vuonna 2006 (Miljoonaa euroa)

Allekirjoitetut lainasopimukset 45 761
Euroopan unioni �9 850
Kumppanuusmaat 5 911

Hyväksytyt lainahankkeet 53 371
Euroopan unioni 45 559
Kumppanuusmaat 7 811

Ulosmaksetut lainat 36 802
Omista rahoitusvaroista �6 5�5
Budjettivaroista  267

Varainhankinta (ennen swap-sopimuksia) 48 050(1)

EU-valuuttoina 26 5�5
Muina valuuttoina 21 515

Tilanne 31.12.2006

Lainakannat ja takaukset  
Lainat omista rahoitusvaroista �10 911
Takaukset  68
Rahoitus budjettivaroista 1 982
Pitkät, keskipitkät ja lyhyet lainat 246 576

Omat varat 31 172
Taseen loppusumma 289 158
Tilikauden tulos 2 566
Merkitty pääoma 163 654

siitä maksettu osuus ja maksettava osuus 8 183

Euroopan investointirahasto
Toiminta vuonna 2006

Allekirjoitetut sopimukset 2 728
Pääomasijoitukset (�4 rahastoa)  688(2)

Takaukset (54 takausta) 2 040

Tilanne 31.12.2006

Sopimusten kanta 14 910
Pääomasijoitukset (244 rahastoa) � 774(2)

Takaukset (188 takausta) 11 1�6
Omat varat 694
Taseen loppusumma 771
Tilivuoden tulos 49
Merkitty pääoma 2 000

Siitä maksettu osuus 400

(1) Varainhankinta vuodelle 
2006 annetun yleisen 

lainanottovaltuutuksen 
perusteella, ja siihen sisältyy 

2,9 miljardin euron suuruinen 
“ennakkovarainhankinta”, joka 

toteutettiin vuonna 2005.
(2) Tämän lisäksi NEOTEC ja 
Dahlia-rahastojen rahastot, 

joita varten on erilliset järjestelyt. 
Niissä EIR:n sijoitusosuus on 

vastaavasti 50 miljoonaa euroa ja 
75 miljoonaa euroa (RCM ja EIR). 
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Tilinpäätöskertomus 2006

E u r o p e a n  I n v e s t m e n t  B a n k  G r o u p

Volume II

Financial Report

Annual Report 2006

 VASTAAVAA 31.12.2006

1.   Rahat sekä saamiset keskuspankeilta  
ja postipankeilta ....................................................................................................................................... 14 676

2.   Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat valtion 
velkasitoumukset  ................................................................................................................................... 2 701 696

3.  Luotot ja ennakot luottolaitoksille
a) vaadittaessa maksettavat  .................................................................................................. 165 224
b) muut luotot ja ennakot  ......................................................................................................... 14 598 �26
c) lainananto  ...................................................................................................................................................... 115 846 949

130 610 499

4.  Luotot ja ennakot asiakkaille
a) lainananto  ...................................................................................................................................................... 141 866 00�
b) erityiset varaukset  .......................................................................................................................... - 82 417

141 783 586

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

laskemat  ...........................................................................................................................................  719 292
b) muiden luotonottajien liikkeeseen laskemat ............................... 10 572 110

11 291 402

6.  Osakkeet ja muut vaihtuvatuottoiset arvopaperit  ..................  1 671 533

7.   Aineettomat hyödykkeet  ...................................................................................................... 5 131

8.    Kiinteistö, koneet ja kalusto  ............................................................................................ 219 884

9.  Muu omaisuus
a) muut saamiset  ....................................................................................................................................... 29� 211
b) positiivinen vaihto-omaisuus  .................................................................................... 14 �15 907

14 609 118

10.   Merkitty pääoma ja kerrytettävissä oleva varanto,  
maksettavaksi määrätty mutta maksamatta oleva osuus  1 444 700

11.  Ennakkomaksut ja siirtosaamiset  .......................................................................... 80 726

 VASTAAVAA YHTEENSÄ 304 432 951

EIP-ryhmä:  
Pelkistetty tase 

Tase 31. joulukuuta 2006 (tuhansia euroja)

 VASTATTAVAA 31.12.2006

 1.   Lainat luottolaitoksilta
a) lainat, joissa on sovittu eräpäivä tai irtisanomisaika  ........ 218 967

218 967

2.  Velkakirjalainat
a) liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjat  ....................................................... 251 742 47�
b) muut  ........................................................................................................................................................................ 1 090 202

252 832 675

3.  Muut velat
a) erittelemättömät velat ............................................................................................................ 1 48� 201
b) muut  ........................................................................................................................................................................ �9 7�9
c) negatiivinen vaihto-omaisuusarvo  .................................................................. 15 4�7 071

16 960 011

4.  Siirtovelat ja ennakkomaksut 344 285

5.  Varaukset  
a) eläkevelvoitteet  ................................................................................................................................... 869 174

869 174

 VELAT YHTEENSÄ 271 225 112

6.  Oma pääoma
– merkitty  ................................................................................................................................................................ 16� 65� 7�7
– maksettavaksi määräämätön  ........................................................................................ -155 471 050

8 182 687

7.  Konsernirahastot
a) vararahasto  .................................................................................................................................................. 16 �65 �74
b) muut rahastot  ........................................................................................................................................ 2 511 �42

18 876 716

8.  Strukturoituun rahoitusjärjestelyyn määrätyt varat 1 250 000

9.  Riskipääomasijoituksiin määrätyt varat 1 663 824

10.  Yleinen riskirahasto tilinpäätössiirtojen jälkeen 0

11.  Tilikauden tulos:
ennen siirtoja yleisestä riskirahastosta .............................................................. 2 259 612
siirto vuoden aikana yleisestä riskirahastosta  ...................................... 975 000

  Voittovaroja tilille jätetään 3 234 612

  OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 33 207 839

  VASTATTAVAA YHTEENSÄ 304 432 951
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Piakkoin 50-vuotisuuttaan juhliva EIP rakensi vuoden 
2006 toimintansa uudelle strategialle, jonka pankin 
valtuusto oli hyväksynyt vuotta aiemmin. Uudessa 
strategiassa on kolme painotusta: EIP-rahoituksen 
on tuotettava kerrannaisvaikutusta; unionin sisäinen 
rahoitus keskitetään kuuteen EU:n prioriteettiin; uni-
onin ulkopuolinen rahoitus noudattaa samaa linjaa 
EU:n ulkosuhdepolitiikan kanssa.

Euroopan investointipankin lainananto vuonna 2006 
oli yhteensä 45,8 miljardia euroa. Luotot silloisille 
EU25-jäsenvaltioille muodostivat 87 prosenttia EIP:n 
koko luotonannosta ollen yhteensä �9,8 miljardia 
euroa. EIP-ryhmän riskirahoitukseen ja pk-yritysten 
takuisiin erikoistuneen yksikön eli Euroopan inves-
tointirahaston sijoitukset pääomasijoitusrahastoihin 
kuluneen vuoden aikana olivat lähes 700 miljoonaa 
euroa ja takaukset pankeille ja rahoitusvälittäjille pk-
yritysten lainasalkkuihin yhteensä 2 miljardia euroa. 
EIP hankki rahoituksen luotonantoonsa kansainväli-
siltä pääomamarkkinoilta, joilta otettiin lainaa kaik-
kiaan 48 miljardia euroa. Varat nostettiin runsaalla  
�00 joukkovelkakirjalainalla ja 24:nä eri valuuttana.
 

Kerrannaisvaikutusta tehostetaan

Kerrannaisvaikutusta EIP:n rahoitukseen voidaan 
parhaiten lisätä tehostamalla yhteistyötä muiden 
julkisten tai yksityisten laitosten kanssa asiantunte-
muksen ja kokemuksen sekä lahjarahan ja lainojen 
yhdistämisestä saatavien synergioiden hyödyntä-
miseksi. Tässä suhteessa Euroopan komissio lahja-
rahoituksen asiantuntijana on EIP:n luonnollinen 
yhteistyökumppani. Vuonna 2006 käynnistettiin 
kolme uutta yhteistoteutushanketta edistämään 
Euroopan komission rakennerahastotuen laajempaa 
käyttöä EIP:n voimin. EU:n rahastobudjettia on sitä 
paitsi kasvatettu merkittävästi �08 miljardiin euroon 
ohjelmakaudelle 2007−201�. Osa rakennerahasto-
varoista voidaan siten kohdentaa rahoitussuunnite-
luun helpottaman pk-yritysten ja näitä pienempien 
mikroyritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta 
(JEREMIE) tai yhdyskuntarakenteen toimivuuden 

edistämiseen (JESSICA). Kolmas yhteistoteutushanke 
(JASPERS) mahdollistaa maksuttoman asiantuntija-
avun rakennerahastokelpoisten infrastruktuuri-
hankkeiden nimeämiseen ja toteuttamiseen. Tämän 
aloitteen rahoittajina ovat EU:n komissio, EIP-ryhmä 
ja EBRD.

EIP ja Euroopan komissio ovat myöskin yhdistäneet 
voimansa edistääkseen innovaatio- sekä T&K-toi-
mintaa. Uusilla rahoitusvälineillä on mahdollisuus 
jakaa riskit entistä tehokkaammin ja saada käyt-
töön lisää julkista ja yksityistä pääomaa. Myös EIR 
on ryhtynyt parantamaan rahoituksen saatavuutta, 
erityisesti pk-yritysten käynnistysrahoitukseen, vuo-
det 2007−201� kattavan kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman perusteella.
 
 

Kuusi päätavoitetta EU:n alueella

EIP:n kunnianhimoisena tavoitteena Euroopan uni-
onin alueella on vaikuttaa tehokkaasti entistä tiu-
kemmalla hankevalinnalla yhteisölle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseen ja mobilisoida muista 
lähteistä saatavaa rahoitusta näiden hankkeiden 
käyttöön. Valtuuston asettama hankkeiden laatu 
ennen määrää -periaate selittää luotonannon hie-
noista laskua vuonna 2006 (luotonanto �9,8 mrd. 
euroa; 2005: 42 mrd.). EIP laskee, että sen lainoituk-
sella 2006 tuettiin noin 120 miljardin euron kokonais-
investointeja, joista kaksi kolmasosaa painottuu EU:n  
heikoimmin kehittyneille alueille. Kun luotonanto 
tasaantuu edelleen ja henkilöstön lukumäärä kasvaa 
vain vähän, EIP-ryhmä panostaa suuremman lisäar-
von tuottamiseen keskittymällä entistä vaativampiin 
hankkeisiin ja aikaisempaan verrattuna innovatiivi-
sempiin rahoitustuotteisiin. Tässä pankki pitää kiinni 
tavoitteestaan tukea investointeja kaikissa 27 jäsen-
maassa kuitenkin siten, että suhteellisesti ottaen 
uudet jäsenvaltiot ovat toiminnassa etusijalla.

Vuonna 2006 EIP:n luotonanto Euroopan unio-
nin sisällä keskittyi erityisesti seuraaviin kuuteen 
prioriteettiin: taloudellinen ja sosiaalinen yhteen-

Pääjohtajan katsaus
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kuuluvuus; innovaatioiden tukeminen; liikenteen 
TEN-verkot (Euroopan laajuiset verkot); ympäristön 
kestävä kehitys; pk-yritysten tukeminen; kestävä, 
kilpailukykyinen ja varma energiahuolto. Jokainen 
päätavoite esitellään erikseen laajemmalti tämän 
toimintakertomuksen ensimmäisessä osassa. Täydel-
linen luettelo myönnetyistä EIP:n lainoista löytyy eril-
lisenä esitteenä julkaistavasta tilastokertomuksesta 
Statistical Report.
 

Unionin ulkoista toimintaa tuetaan

EIP:n työpanoksena unionin ulkopuolella on ollut 
Euroopan unionin apu- ja yhteistyöohjelmien rahoi-
tuspuolen toimeenpano kumppanuusmaissa. Nämä 
maat ryhmitellään kolmeen luokkaan: ehdokas-
maat ja potentiaaliset ehdokasmaat; EU:n eteläiset 
ja itäiset naapurimaat; Afrikan, Karibianmeren ja 
Tyynenmeren sekä Aasian ja Latinalaisen Amerikan 
kumppanuusmaat. Kussakin niissä EIP:llä on oma 
roolinsa, kuten tämän toimintakertomuksen vastaa-
vissa osioissa selitetään.

Joulukuussa 2006 kokoontunut Eurooppa-neuvosto 
tunnusti EIP:n ulkoisten toimien merkityksen pankille 
annetulla uudella valtuutuksella, jonka perusteella 
EIP voi vuosina 2007−201� lainoittaa kolmansia 
maita yhteensä 27,8 miljardilla eurolla. Siinä on kas-
vua edellisiin valtuuksiin verrattuna yli kolmannes. 
Näiden valtuuksien päätavoitteena on valmistella 
tulevia jäsenmaita liittymiseen sekä vahvistaa Euroo-
pan naapuruuspolitiikkaa. AKT-maiden uudet laina-
valtuudet tulevat voimaan vuonna 2008.
 

Hyvä hallinto
 

Uusia aloitteita ja uusia rahoitustuotteita Euroopan 
unionin sisällä, uusia valtuutuksia EU:n ulkopuo-
lella – kaikki nämä tapahtumat ovat osoitusta siitä, 
että 49 toimintavuoden jälkeen EIP on yhä edelleen 
nykyaikainen ja dynaaminen rahoituslaitos. Myös 

omassa hallinnointitavassa sovelletaan parhaimpia 
kansainvälisiä käytäntöjä. Viime vuosina on tehty 
monia uudistuksia eri valvontatoimintojen paranta-
miseksi, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseksi sekä 
pankin ja kansalaisyhteiskunnan välisten suhteiden 
rakentamiseksi. Yritysvastuu on nostettu haastavaksi 
tavoitteeksi. Erityisesti tällä alueella tulevaisuudessa 
on odotettavissa vielä lisää parannuksia. Tämän toi-
mintakertomuksen toinen osa käsittelee EIP:n yritys-
vastuuta samoin kuin yritysvastuuraportti Corporate 
Responsibility Report. Se kannattaa lukea tämän toi-
mintakertomuksen rinnalla, jos on kiinnostunut tästä 
puolesta EIP:n toiminnoissa.

Philippe Maystadt
Euroopan investointipankkiryhmän  

pääjohtaja
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Toimintasuunnitelma  
2007−2009

Uusi strateginen toimintalinja vuodelta 2005 on perustana Euroopan  investointipankin toiminta-
suunnitelmalle. Uusi strategia edellyttää, että pankki on valmis edistämään laajaa lisäarvoa tuottavia 
hankkeita  myös  silloin,  kun  niihin  liittyy  suurtakin  riskiä.  Yksityiskohtainen  liiketoimintasuunni-
telma esitellään  julkisessa asiakirjassa Corporate Operational Plan,  joka koskee kolmivuotiskautta 
2007−2009.  Toiminnan  kuusi  päätavoitetta  Euroopan  unionin  sisällä  ovat:  laajentuneen  unionin 
taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus;  innovaatioiden tukeminen; Euroopan laajuisten lii-
kenneverkkojen  ja  niiden  liityntäverkkojen  kehittäminen;  ympäristön  kestävä  kehitys;  pienten  ja 
keskisuurten yritysten tukeminen; kestävä, kilpailukykyinen ja varma energiahuolto. 

EU ja EIP yhdistävät resurssejaan ja 
asiantuntemustaan

Euroopan luotonannon prioriteetteja on tarkistettu, 
jotta ne heijastaisivat unionin poliittista kehitystä 
sellaisena kuin se on suunniteltu rahoitusnäkymissä 
vuosille 2007−201�, uusissa yhteisrahoitusjärjes-
telyissä, joissa käytetään sekä EU:n budjettivaroja 
että EIP:n lainoja ja muissa uusissa ohjelmissa, joissa 
osallistujina pankin lisäksi ovat myös komissio ja 
jäsenvaltiot. Vuonna 2006 sovittiin monista uusista 
toiminnallisista tavoitteista, joilla on huomatta-
vaa vaikutusta pankin toiminnoille useiksi vuosiksi 
eteenpäin niin rahoittajana, neuvonantopalvelu-
jen tarjoajana kuin EU:n varojen ja ohjelmien hal-
linnoijana.

Vuonna 2006 käynnistettiin ns. kolmen J:n ohjelmat, 
jotka tunnetaan nimillä JASPERS, JEREMIE ja JESSICA. 
Kukin niistä hyödyntää omalla tavallaan synergioita, 
joita saadaan aikaan, kun yhdistetään asiantuntemus 
avustuksina annettavan rahoitustuen ja lainarahoi-
tuksen kanssa. Kukin niistä tuo myös lisää laatua ja 
tehokkuutta siihen, mitä EIP:llä on tarjottavana asi-
akkailleen.

➾  JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in 
the European Regions, Euroopan alueiden hank-
keille annettava yhteinen apu) on teknisen avun 
ohjelma. Se keskittyy pääasiassa sellaisten suurten 
hankkeiden tunnistamiseen ja valmisteluun, joita 
voitaisiin rahoittaa rakennerahastoista. Ohjelmaa 

hoitaa pankin pääkonttorista Luxemburgista joh-
dettava vahva työryhmä, mutta siihen liittyy myös 
alueellista paikallistoimintaa ja asiantuntijoita, 
joiden asemapaikkana ovat Varsovan, Wienin ja 
Bukarestin alueyksiköt. Jaspers-ohjelma avus-
taa kahtatoista uusinta jäsenvaltiota valmistele-
maan korkealaatuisia hankkeita, jotta saataisiin 
maksimaalinen hyöty ohjelmakauden 2007−201� 
merkittävästä rakenne- ja koheesiorahastotuesta. 
EIP:n ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspan-
kin (EBRD) tehtävään osoittama henkilöstö sekä 
Euroopan komission palkkaamat asiantuntijat 
neuvovat, koordinoivat, kehittävät ja arvioivat 
hankesuunnitelmia, poistavat pullonkauloja, täy-
dentävät aukkokohtia ja tunnistavat ongelmakoh-
tia. Hankesuunnittelu on jo aloitettu, ja mukaan 
otettavien hankkeiden yhteinen investointiarvo 
on yli 25 miljardia euroa.

➾  JEREMIE (Joint European Resources for Micro to 
Medium Enterprises, Euroopan yhteiset resurs-
sit mikro- ja pienyritysten sekä keskisuurten yri-
tysten tukemiseksi) on EIP-ryhmän ja Euroopan 
komission yhteistoteutushanke, joka helpottaa 
pienyritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta 
käynnistysrahoitus ja mikroluotot mukaan lukien. 
Jeremie-ohjelman avulla jäsenvaltiot ja alueet 
voivat käyttää osan rakennerahastovaroistaan 
varta vasten mikro- ja pienyrityksille tarkoitettu-
jen rahoitusvälineiden kehittämiseen. Euroopan 
investointirahasto hoitaa ohjelman rahoitusva-
roja, joihin saadaan täydennystä ja vahvistusta 
EIP:ltä ja muilta lainanantajilta. Varat annetaan 
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Toimintasuunnitelma 2007−2009

pääomasijoitustoimintaan, pk-yritysten rahoi-
tukseen ja mikroluottoihin erikoistuneiden lai-
tosten käyttöön.

➾   JESSICA (Joint European Support for Sustainable 
Investment in City Areas, Euroopan yhteinen 
tuki kaupunkialueiden kestäviä investointeja 
varten) on EIP:n tukema Euroopan komission 
aloite, johon osallistuu myös Euroopan neu-
voston kehityspankki. Jessica hyödyntää rahoi-
tussuunnittelun järjestelmiä kaupunkiseutujen 
uudistamiseen liittyvissä hankkeissa osana EU:n 
rakennepolitiikan tavoitteiden toteuttamista 
kaupunkiseutuja tukevalla tavalla. Jäsenvaltiot 
voivat käyttää osan rakennerahastovaroista sijoi-
tettavaksi kaupunkien kehitysrahastoihin (Urban 
Development Funds), joiden toiminta keskittyy 
tuloa tuottaviin kaupunkien kehitysohjelmiin. 
Pankille on suunnitteilla tärkeä rooli; se voi osal-
listua ohjelmien yhteisrahoitukseen, tai jäsenval-
tioiden viranomaiset voivat myös suoraan nimetä 
sen Jessica-rahastojen varainhoitajaksi.

Riskinjako tukee pankin uutta strategiaa

EU:n budjettivarat ja EIP:n lainat yhdistyvät myös 
kahdessa uudessa rahoitusvälineessä. Pääasiassa 
yksityissektorin tutkimus-, kehitys- ja innovaatioin-
vestointeihin keskittyvä riskinjakorahoitusväline 
(Risk Sharing Finance Facility) yhdistää EU:n bud-
jettivaroja ja EIP:n varauksia luottoriskeiltä suo-
jautumiseksi silloin, kun hankkeen tai toteuttajan 
luottoluokitus ei yllä hyvään riskiluokitukseen, toi-
sin sanoen on investment grade -rajan alapuolella, 
mutta hanke edistää Euroopan talouden kannalta 
keskeisiä teknologiainvestointeja. Vastaavasti myös 
TEN-liikennehankkeita tukeva EU:n lainavakuusvä-
line käyttää EU:n budjettivaroja ja EIP:n varauksia 
vakuusvälineenä tuloriskejä vastaan rajoitetun ajan 
TEN-hankkeen valmistumisen jälkeen silloin, kun 
liikennevirtojen kasvu on hidasta. Nämä uudet EU:n 
ja EIP:n yhteisrahoitusvälineet täydentävät muita 
uudenlaisia rahoitustuotteita, joita on kehitetty 
yhteistyössä liikepankkien kanssa.

Energia tärkeällä sijalla

Energia-asiat ovat nousseet keskeiseksi ohjelmakoh-
daksi sekä Euroopan unionin politiikkatavoitteissa 
että EIP:n toiminnassa. Pankki määritteli vuosien 
2007−2009 toimintasuunnitelmassa energia-alan 
yhdeksi päätavoitteeksi. EIP:n luotonanto energia-
toimialalle ei ole uutta, mutta sen nostaminen kär-
kisijoille edellyttää toimintaan kohdennettavien 
korkeatasoisen henkilöstön ja rahoitusvarojen koko-
naismäärän kasvattamista.

Tästä uudesta päätavoitteesta käytetään nimeä 
“kestävä, kilpailukykyinen ja varma energiahuolto”, 
ja siinä kaikki kolme osa-aluetta ovat yhtä tärkeitä. 
EU-politiikan suuntaviivojen mukaisesti EIP:n luo-
tonannolle on määritelty viisi osa-aluetta: uusiutuva 
energia; energiatehokkuus; energia-alan tutkimus, 
kehitys ja innovaatiot; EU:n energiaomavaraisuuden 
ja monipuolisen energiansaannin turvaaminen (mm. 
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Euroopan laajuiset energiaverkot); energiatoimitus-
ten varmistaminen unionin ulkopuolelta (mm. put-
ket ja LNG-kaasuterminaalit).

Toimintasuunnitelmaan 2007−2009 on myös kirjattu 
määrälliset tavoitteet. Tavoitteeksi on asetettu vuo-
sittaiset 4 miljardin euron allekirjoitetut lainasopi-
mukset yhteisesti kaikille viidelle osa-alueelle, ja se 
koskee sekä EU:n sisäistä että ulkoista lainoittamista. 
Yhtenä erillistavoitteet on lainoittaa uusiutuvan 
energian hankkeita 600−800 miljoonalla eurolla 
vuodessa siten, että 50 prosenttia lainoista suunna-
taan uusiutuvan energian tekniikkaan perustuvalle 
sähköntuotannolle.

EU:n ulkopuoliset tavoitteet

EIP:n toiminta Euroopan unionin ulkopuolella perus-
tuu tulevina vuosina useisiin uusiin lainavaltuuksiin. 
Käytettävissä olevia rahoitusvaroja on lisätty. Uusien 
valtuuksien perusteella EIP voi vuosina 2007−201� 
lainoittaa kolmansia maita yhteensä enimmillään 
27,8 miljardilla eurolla, kun vuosien 2000−2006 laina-
valtuudet olivat vastaavasti 20,7 miljardia euroa.

EU-jäsenyyteen valmistautuviin maihin lainoitusta 
on suunnitteilla enimmillään 8,7 miljardia euroa. 
Asianomaisia maita ovat jäsenehdokasmaat ja 
hakijamaat Kroatia, Turkki ja entinen Jugoslavian 
tasavalta Makedonia sekä potentiaaliset ehdokas-
maat Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro, 
Serbia ja Kosovo. Aiempi liittymistä edeltävä laina-
mandaatti oli 10,2 miljardia euroa, mutta siihen 
sisältyivät nyt jo unioniin liittyneet 12 uutta jäsen-
valtiota. 

EIP:n luotonanto etelästä itään ulottuvien EU:n 
naapurialueiden maissa toteutetaan Euroopan 
naapuruuspolitiikan ehdoilla. Euroopan unionin 
naapurimailleen antama etusija-asema tulee esille 
maiden lainoittamiseen vuosille 2007−201� vara-
tusta 12,4 miljardin euron rahamäärästä. Se on suurin 
lainavaltuus kautta aikojen, joka on myönnetty EU:n 

ulkopuolelle. Näiden valtuuksien avulla EIP voi vas-
tata Välimeren alueen kumppanuusmaiden suuriin 
odotuksiin (valtuudet 8,7 miljardia euroa; 2000−2006 
vastaavasti 4,6 miljardia, luotonanto Turkille pois 
lukien) ja aloittaa samalla toimintansa itäisissä naa-
purivaltioissa (Venäjä, Ukraina, Moldova sekä Arme-
nia, Azerbaidžan ja Georgia).

EIP-lainoitus Aasiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan 
vuosille 2007−201� on enimmillään �,8 miljar-
dia euroa. Etelä-Afrikkaa varten on käytettävissä  
900 miljoonaa euroa, kun edellisen kauden vastaava 
määrä oli 825 miljoonaa. Afrikan, Karibian ja Tyynen-
meren maat katetaan Cotonoun kumppanuussopi-
muksella, joka solmittiin 20 vuoden ajaksi vuonna 
2000. EIP:n luotonannon kokonaismäärät tarken-
netaan sopimuksen rahoituspöytäkirjoissa. Nykyi-
sen pöytäkirjan mukaan rahoitukseen on varattu 
2 miljardia euroa investointikehyksestä, joka on 
jäsenvaltioiden maksuosuuksilla Euroopan kehi-
tysrahaston kautta rahoitettava uudistuva rahasto. 
EIP voi rahoittaa myös omista varoistaan enintään  
1,7 miljardia euroa. Vuonna 2008 investointikehyk-

Toimintasuunnitelma 2007−2009
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Toimintasuunnitelma 2007−2009

seen tehdään 1,1 miljardin euron lisäys samalla kun 
EIP:n omista rahoitusvaroista annettavaan luotonan-
toon on varattu 2 miljardia euroa. Tähän rahamäärään 
on vielä lisättävä 400 miljoonaa euroa käytettäväksi 
korkotukiin ja tekniseen apuun1.

Kestävyysvaade ja hyvä hallinto

Kestävä kehitys on jatkuvasti keskeinen vaade pankin 
toiminnalle niin Euroopan unionissa kuin sen ulko-
puolellakin. Kestävään kehitykseen liitetään yleensä 
kolme tavoitetta: luonnonsuojelu, sosiaalinen oikeu-

denmukaisuus ja yhteenkuuluvuus sekä taloudelli-
nen hyvinvointi. Eurooppa-neuvosto vahvisti nämä 
tavoitteet toistamiseen kesäkuussa 2006 hyväksyes-
sään EU:n uudistetun kestävän kehityksen strategian. 
Tältä pohjalta EIP syventää hankkeiden valinta-, arvi-
ointi- ja seurantamenetelmiään sen varmistamiseksi, 
että kestävä kehitys otetaan riittävästi ja johdonmu-
kaisesti huomioon hankkeen tuottaman lisäarvon 
määrityksessä. Pankki myös jatkaa valmiuksiensa 
kehittämistä kestävän kehityksen saralla ja tiedottaa 
toiminnastaan sidosryhmilleen ja suurelle yleisölle. 
Tässä yhteydessä kannattaa vielä panna merkille, että 
EIP on parhaillaan tarkistamassa kestävää kehitystä 
koskevaa Internet-lausuntoaan.

1  Yksityiskohtaisemmat tiedot valtuuksien 
perusteella EU:n ulkopuolisissa maissa 
toteutettavista EIP:n toiminnoista an-
netaan tämän toimintakertomuksen 
muissa osissa.

EIP: n hallintoneuvosto 
hyväksyy 
vuosittain pankin 
toimintasuunnitelman 
aina seuraaviksi 
kolmeksi vuodeksi
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EIP-ryhmän toiminta 2006 
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Yhteiset tavoitteet ja toimialat

Pankin luotonannon päätoimialoja köyhimmillä 
alueilla 2006 olivat liikenne ja televiestintä (4� %), 
energia (14 %) sekä vesi, sanitaatio ja jätehuolto 
(18 %).

Liikennesektorilla EIP rahoitti �20 miljoonan euron 
summalla M�/M�5-moottoritien rakentamista. Moot-
toritie kuuluu Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin 
ja se liittää Unkarin pääkaupungin Budapestin maan 
heikommin kehittyneisiin itäisiin alueisiin. Moottori-
tien valmistumisella on erittäin tärkeä merkitys Unka-
rin itäosien kehitykselle ja yhdentymiselle Euroopan 
unioniin. Liikennemäärät ovat kasvaneet EU:hun 
liittymisen jälkeen, ja investoinnit myös parantavat 
tieturvallisuutta.

Teollisuus- ja palvelusektorilla EIP antoi virolaisen 
Hansapankin käyttöön 25 miljoonaa euroa, joilla 
rahoitetaan keskikokoisten, alle �000 työntekijän 
yritysten investointeja Baltian maissa. Hansapank 
käyttää itse EIP:n varat Virossa ja tytärpankkien kautta 
Latviassa ja Liettuassa. EIP:n tavoitteena on parantaa 
yritysten keskipitkän ja pitkäaikaisen rahoituksen 
saantia. Baltian maissa pankkilainat ovat yrityksille 
edelleen tärkeä rahoituslähde, koska osakeannit tai 
yrityslainojen liikkeeseenlasku eivät useinkaan ole 
vaihtoehto.

EIP lainasi 60 miljoonaa Englanninpuntaa Skotlan-
nin Ylämaalla koulujen rakentamiseen ja kunnossa-
pitoon. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä 
toteutettava Highland Council Education Servicen 
hanke koskee kymmentä koulua. Niiden joukossa 
on kolme yläastetta, viisi uutta ala-astetta (joista 

Euroopan unionin  
tasapainoinen kehitys

Euroopan investointipankilla on aina ollut paikkansa alueiden pankkina tuettuja alueita varten, 
jotka myös saavat avustuksia rakennerahastoista. Yli kaksi kolmasosaa EIP:n luotonannosta 2006 
kohdistui unionin köyhimpiin osiin2. EU:n köyhimmillä alueilla asuvien Euroopan kansalaisten 
lukumäärä  ja  osuus  ovat  merkittävästi  lisääntyneet  12  uuden  jäsenvaltion  liittymisen  jälkeen 
sitten vuoden 2004. Näillä alueilla on myös EU:n koheesiopolitiikan toimeenpanossa voimakas 
painotus ohjelmakaudella 2007−2013.

Aluekehitysrahoitus EU25-maissa 2006 oli kaikkiaan 26,7 miljardia euroa, mikä vastaa 67 pro-
senttia koko  luotonannosta. Jos mukaan lasketaan Bulgarian  ja Romanian hankkeille annetut 
739 miljoonaa euroa, aluekehityslainat EU27-maissa nousivat 27,5 miljardiin euroon. 

Aluekehitys EU-maissa   
Yksittäiset lainat 2006 20,2 mrd. euroa
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2  Alueet, joiden BKT asukasta kohden on 
alle 75 prosenttia EU-maiden keskiar-
vosta, sekä rakenteellisista ongelmista 
kärsivät alueet.
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yhdessä annetaan opetusta gaelin kielellä), yksi 
yhdistetty ala- ja yläasteen koulu sekä yksi uusi eri-
tyisopetukseen erikoistunut koulu. Hanke parantaa 
oppimisympäristöä tarjoamalla myös mahdollisuu-
den elinikäiseen oppimiseen laajemmallekin yhtei-
sölle. Ajan myötä hanke edistää merkittävästi alueen 
talouskasvua ja kehitystä.

Monet aluekehityshankkeet tukevat myös muita 
ensisijaisia tavoitteita. Vuonna 2006 tukialueille koh-
distui 59 prosenttia Lissabonin tavoitteita edistävistä 
suorista lainoista, 65 prosenttia luonnon ja kaupunki-
maiseman suojeluun ja parantamiseen suunnatuista 
lainoista ja 7� prosenttia TEN-hankkeiden ja suurten 
eurooppalaisten verkkojen rahoituksesta, energia-
verkot mukaan lukien.

Bulgaria ja Romania

Bulgaria ja Romania liittyivät Euroopan unioniin  
1. tammikuuta 2007. EIP on rahoittanut molem-
pien maiden hankkeita jo vuodesta 1990, Bulga-
riassa yhteensä 1,� miljardilla eurolla ja Romaniassa 
4,9 miljardilla eurolla vuoden 2006 loppuun men-
nessä. Pankin rahoitus kohdistui kaikille keskeisille 
talouden sektoreille, ja sillä tuettiin EU:n jäsenyys-

kriteerien asianmukaisen täyttämisen edellyttämiä 
ja yleisemmin unioniin yhdentymistä helpottavia 
investointeja.

Nyt EU:n jäseninä Bulgaria ja Romania voivat täysin 
hyödyntää EIP:n rahoitusta. EIP:n ja asianomaisten 
maiden välillä vuonna 2006 sovitut tukikehykset 
antavat viitteitä molemmissa uusissa jäsenvaltiossa 
odotettavissa olevasta toiminnasta. Vaikka rahoi-
tus perustuu erillisiin hanke-esityksiin, sopimusten 
pohjalta voidaan odottaa, että EIP-lainat näiden 
maiden investointiohjelmille voisivat olla vuosita-
solla Bulgariassa 500−700 miljoonan euron luokkaa 
ja Romaniassa 1 miljardia euro vuosina 2007−201�. 
Asianomaisten maiden ja EIP:n välinen yhteistyö 
tulee keskittymään yhteisrahoitukseen EU:n raken-
nerahastoihin nojautuvien rahoitusjärjestelyiden 
eli kolmen J:n ohjelmien kanssa (Jaspers, Jeremie, 
Jessica) sekä valtioiden ja yksityisten yhteistyö-
kumppaneiden avustamiseen yhteishankkeiden 
suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Rakenneohjelmarahoitus

Vuodesta 2001 alkaen EIP on allekirjoittanut useita 
puiteluottoja, joilla tuetaan jäsenvaltioissa vuosien 
2000−2006 toimintaohjelmia yhdessä rakennera-
hastojen kanssa. Puiteluotoilla rahoitetaan moneen 
ohjelmaan liittyvää toimintaa, jonka toteuttaa 
yleensä julkinen sektori ja joka kuuluu tiettyyn, usein 
infrastruktuurihankkeiden toteutusta koskevaan 
investointiohjelmaan. Näiden «rakenneluottojen» 
tarkoituksena on tukea rakennerahasto-ohjelmia. 
Alun perin rakenneohjelmarahoitusta käytettiin 
Espanjan ja Italian köyhimmillä alueilla, mutta nykyi-
sin toimintakohteina ovat myös Saksa, Tšekki, Kypros, 
Unkari, Latvia, Puola, Slovakia ja Slovenia. Hyväksyt-
tyjen lainojen kokonaismäärä nousee tänä päivänä 
yli �,5 miljardiin euroon. 

Jaspers, Jeremie ja Jessica -ohjelmat nostavat tule-
vaisuudessa pankin ja rakennerahastojen yhteistyön 
aivan uudelle tasolle.

Euroopan unionin tasapainoinen kehitys

3 Aiemmin käytetty nimitystä “globaalilainat”.

Aluekehitys EU-maissa
Yksittäiset lainat toimialoittain (2006)

(milj.)

Summa Yhteensä %

Liikenne ja viestintä 8 760 44

Energia 2 857 14

Terveydenhuolto, koulutus 2 4�6 12

Vesi, sanitaatio, jätehuolto 2 115 10

Kaupunkisuunnittelu 1 446 7

Teollisuus 1 4�8 7

Muut palvelut 1 169 6

Yksittäiset lainat yhteensä 20 220 100

Limiittiluotot� 6 500
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JASPERS:  
teknistä apua hankesuunnitteluun

Vuonna 2006 Euroopan komissio, EIP ja 
Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki 
(EBRD) liittivät voimansa yhteen perustaes-
saan Jaspers-ohjelman (Joint Assistance to 
Support Projects in the European Regions, 
Euroopan alueiden hankkeille annettava 
yhteinen apu). Ohjelman tarkoituksena on 
parantaa EU:n rakennerahastotukeen esi-
tettyjen hankkeiden valmistelua sekä auttaa 
jäsenvaltioita käyttämään unionin tukirahoitusta entistä nopeammin ja tehokkaammin. Rahas-
tobudjettiin on varattu 308 miljardia euroa ohjelmakaudelle 2007−2013.

Jaspers-ohjelmasta annettava tuki on edunsaajille maksutonta. Sitä voidaan käyttää korkealaa-
tuisten hankkeiden valmisteluun kaikissa lähentymistavoitteen piiriin kuuluvissa jäsenvaltioissa, 
mutta etusijalla ovat suurhankkeet ja 12 uusimman jäsenvaltion hankkeet. Suunnitteluapua voi 
saada liikenneverkkoja kehittäviin infrastruktuurihankkeisiin, ympäristöohjelmiin sekä energia-
tehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä edistäviin investointeihin. Lisäksi Jaspers-ohjelmalla 
tuetaan eri liikennemuotoja yhdistäviä kuljetusjärjestelmiä ja kaupunkiliikennettä.

Jaspers-ohjelmaa toteuttaa noin 20 asiantuntijan ja tukihenkilöstön työryhmä EIP:stä ja EBRD:stä. 
Kesään 2007 mennessä on tarkoitus palkata komission rahoitustuella vielä 32 uutta insinööriä ja 
talousasiantuntijaa. Ohjelma toimii EIP:n Luxemburgissa sijaitsevasta pääkonttorista ja kolmen 
aluetoimiston kautta, jotka ovat Varsovassa, Wienissä ja Bukarestissa. Vuoden 2006 lopussa se oli 
osallisena jo yli 100 investointihankkeessa ja -ohjelmassa, joiden yhteinen investointiarvo on yli 
25 miljardia euroa.

Painopisteitä tarkennettiin

Rakenne- ja koheesiorahastojen ohjelmakaudelle 
2007−201� on määritelty kolme tavoitetta :

➾  Lähentyminen eli konvergenssitavoite: Edistetään 
kasvulle suotuisia olosuhteita ja tekijöitä, jotka 

johtavat köyhimpien jäsenvaltioiden ja alueiden 
todelliseen lähentymiseen unionin sisällä.

➾  Alueiden kilpailukyky ja työllisyys -tavoite: Lähenty-
mistavoitteen ulkopuolelle jäävissä jäsenvaltioissa 
ja alueilla autetaan ennakoimaan ja edistämään 
talouden muutoksia lisäämällä alueiden kilpailu-
kykyä ja tukemalla uusien ja parempien työpaik-
kojen luomista.

EIP tapasi alueet 
Brysselissä
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➾  Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoite: Rajat 
ylittävä yhteistyö, valtioiden välinen yhteistyö ja 
alueiden välinen yhteistyö edistämään unionin 
yhdentymistä.

Uudistetussa koheesiopolitiikassa lähentymistä tue-
taan ennen kaikkea rakenne- ja koheesiorahastoista, 
kun taas alueiden kilpailukyky ja työllisyys -tavoite 
perustuu suuressa määrin Lissabonin agendaan.

EU:n uuden tavoitemäärittelyn mukaisesti pankki 
muuttaa 2007 perinteisen, aiemmin aluekehi-
tykseksi kutsutun “sosiaalisen ja taloudellisen 
yhteenkuuluvuuden” tavoitteensa “lähentymisen” 

tavoitteeksi. Lähentymistavoitteen ulkopuolelle 
jäävillä alueilla EIP edistää silti jatkossakin unio-
nin politiikkatavoitteita tukemalla innovaatioita, 
luonnonsuojelua, Euroopan laajuisia verkkoja, pk-
yrityksiä sekä kestävää, kilpailukykyistä ja varmaa 
energiahuoltoa.

EIP:n lähentymisrahoitus kohdistuu lähentymis-
tavoitealueille sekä siirtymäkauden alueille, joita  
EU27-maissa on yhteensä 11� ja joiden väestömäärä 
on 190 miljoonaa henkilöä. Lähentymistavoitelaino-
jen osuus on arviolta 40 prosenttia EIP:n vuotuisesta 
luotonannosta lähivuosina, ja tavoite säilyy myös 
yhtenä pankin päätavoitteista.
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Siitä lähtien EIP on lainannut ohjelman mukaisiin 
hankkeisiin yhteensä 45,7 miljardia euroa. Innovaa-
tiolainat unionialueelle 2006 olivat 10,4 miljardia 
euroa eli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. 
Tämän perusteella pankin kuluvalle vuosikymme-
nelle asettama 50 miljardin euron lainatavoite näyt-
täisi siten ylittyvän.

Vuodesta 2000 nykypäivään noin 70 prosenttia 
tuetuista investoinneista on kohdistunut EU:n köy-
himmille alueille. Köyhimpien alueiden innovaatio-
hankkeet 2006 olivat yhteensä 5,6 miljardia euroa, 
eli 59 prosenttia EIP:n myöntämistä innovaatiolai-
noista (2005: 8,8 mrd. ja 84 %). Tukialueiden inno-
vaatiorahoituksella voidaan ehkäistä tällaisten 
investointien suuntautumista pelkästään vauraim-
mille seuduille ja siirtää tietoa kehityksessä jälkeen 
jääneille alueille. Tällä tavoin EIP yhdistää Lissabonin 
tavoitteet toiseen toimintapoliittiseen prioriteet-
tinsa eli sosiaalisen yhtenäisyyden ja lähentymisen 
tavoitteeseen.

Kolme laajaa toimintalohkoa

Innovaatio 2010 -ohjelmalla avataan tietä teknolo-
gian nykyaikaistamiselle ja inhimillisen pääoman eli 
tietopääoman kehittymiselle Euroopan talouden tar-
peisiin Lissabonissa suunnitellulla tavalla. Toiminta 
keskittyy kolmelle investointialueelle:

➾  Tutkimus, kehitys ja innovaatiot: Yksityisen ja 
julkisen sektorin tutkimusinvestoinnit, huippu-
tutkimusyksiköiden ja yliopistollisten tutkimus-
keskusten kehittäminen sekä tuotantovaiheen 
investoinnit (tuotteet ja prosessit) yksityissek-
torilla.

➾  Koulutus ja ammatillinen koulutus: Yliopistokou-
lutuksen tukeminen helpottamalla koulutukseen 
pääsyä ja elinikäistä oppimista, tutkimuksen yhdis-
täminen korkeakouluhankkeisiin, koulutukseen 
liittyvän tietotekniikan kehittäminen, digitaalinen 
lukutaito ja e-oppiminen.

➾  Teknologian levittäminen sekä tieto- ja viestin-
tätekniikan kehittäminen: Kiinteiden ja langat-
tomien laajakaistaverkkojen käyttöönotto ja ne 
mahdollistava tekniikka, viestintäverkkojen luo-
minen eri aloille (terveydenhuolto, liikenne), säh-
köisen kaupan kehittäminen.

Myös EIP:n tytäryhtiöllä Euroopan investointira-
hastolla on oma roolinsa Lissabonin strategian 
toteutuksessa. Se tekee sijoituksia pääomasijoitusra-
hastoihin, jotka antavat pääomarahoitusta pk-yrityk-
sille. Vuonna 2006 rahasto teki 688 miljoonan euron 
sijoitussopimukset, ja sitoumukset olivat yhteensä 
�,8 miljardia euroa vuoden lopussa. Varat oli sijoi-
tettu 244:ään eri rahastoon.

Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Tutkimus, kehitys ja innovaatiot (T&K&I) ovat viime 
vuosina olleet ohjelman tärkein toimialue. T&K&I-
lainat 2006 olivat yhteensä 6,7 miljardin euroa, 
joista puolet koski Saksan investointeja. Noin  
1,9 miljardia euroa kohdistui Saksan autoteollisuu-
teen. Tämän alan hankkeet ovat pankin kannalta 
erityisen kiinnostavia, sillä niillä on mahdollista 
kehittää Euroopan huipputeknologiaa samalla kun 
ne tukevat usein myös muita EU:n politiikkatavoit-
teita, kuten energiatehokkuutta ja hiilidioksidipääs-
töjen vähentämistä. 

Tukea innovaatioille

Vuonna 2000 laaditulla Lissabonin agendalla Euroopan unioni asetti strategiseksi tavoitteek-
seen rakentaa kilpailukykyinen, innovatiivinen ja tietoon perustuva eurooppalainen talousalue, 
joka kykenee kestävään kasvuun luodessaan enemmän ja parempia työpaikkoja sekä paranta-
essaan sosiaalista yhtenäisyyttä. EIP-ryhmän Innovaatio 2010 -ohjelma käynnistettiin vuonna 
2000 Lissabonin tavoitteita tukevien investointien rahoitusjärjestelmäksi.



Toimintakertomus 200618EIP-ryhmä

Tukea innovaatioille

EIP rahoittaa T&K&I-toimintaa sekä yksityisellä että 
julkisella sektorilla. Esimerkiksi Puolaa lainoitet-
tiin valtiovarainministeriön kautta 500 miljoonalla 
eurolla. Lainasummalla rahoitettiin osa vuoden 
2006 investointirahoituksen budjettimenoista, jotka 
koskivat tieteen ja teknologian infrastruktuureja ja 
välineitä sekä Puolan tiedeakatemian, valtion tut-
kimusyliopistojen, julkisten yliopistojen, teknisten 
korkeakoulujen ja muiden vastaavien oppilaitosten 
tutkijoiden palkkakustannuksia ja tutkimusapura-
hoja. Puolassa valtio on muista EU25-maista poiketen 
edelleen maan suurin tutkimus- ja kehitystoiminnan 
rahoittaja, ja liikeyritysten osuus T&K-menoista on 
viime vuosina pienentynyt. Ulkomaiset yritykset ovat 
perustaneet tuotantolaitoksia Puolaan, mutta niiden 
T&K-toiminta säilyy yleensä ulkomailla sijaitsevassa 
emoyhtiössä. EIP-lainan avulla pyritään kääntämään 
tutkimus- ja kehitysmenojen negatiivinen kehitys-
suunta positiiviseksi vakiinnuttamalla ja lisäämällä 
vähitellen julkisia T&K-investointeja, jotka voisivat 
tuoda toiminnalle enemmän yksityistä rahaa kehit-
täessään yleistä tiedeinfrastruktuuria.

Espanjassa pankki rahoitti Barcelonan yliopisto-
alueella sijaitsevan tiedepuiston (Parc Cientific de 
Barcelona, PCB) laajentamista. Hankkeen tavoitteena 
on rakentaa lisätiloja biolääketieteen yrityksille ja 
biotieteiden tutkimuslaitoksille. Tiedepuistossa toi-
mii sekä julkisen että yksityisen sektorin tutkimus-
ryhmiä, ja siellä on tarjolla monipuoliset tekniset 
tilat ja välineistö.

Saksassa Mainzin, Kaiserslauternin, Tübingenin ja 
Freiburgin vahvat tutkimusyliopistot saivat lähes  
900 miljoonaa euroa enimmäkseen perustutkimuk-
seen ja nykyaikaiseen tutkimusvälineistöön.

Koulutus ja ammatillinen koulutus

EIP lainasi yli 1,9 miljardia euroa monenlaisiin inhi-
millisen pääoman investointeihin koulujen ja yliopis-
tojen rakentamisesta ja kunnostuksesta varsinaisiin 
koulutusohjelmiin. Pankki rahoitti esimerkiksi Venet-

sian yliopistossa opetustilojen nykyaikaistamista 25 
miljoonan euron lainalla. Venetsian yliopisto on tun-
nettu tiettyjen humanististen alojen kouluttajana, ja 
sen taloustieteiden, vieraiden kielten, kirjallisuuden 
ja filosofian laitoksia pidetään Italiassa alansa par-
haina. Samalla hanke edistää myös Venetsian kau-
pungin maailmanperinnön säilyttämistä, kun useita 
historiallisia rakennuksia ja alueita restauroidaan ja 
remontoidaan.

Saksan yliopistojen perustutkimus sai myös EIP-rahoi-
tusta. Tämän lisäksi saksalaiselle KfW-kehityspankille 
järjestettiin 200 miljoonan euron limiittiluotto, jolla 
rahoitetaan valtion ammattikoulutus- ja yrittäjyys-
ohjelman mikroluotto-osuutta, jonka toteuttajana 
on KfW. Ohjelman tavoitteena on kehittää ohjel-
maan osallistujien osaamista ja perusammattitai-
toja etenkin johtamisen, kirjanpidon, lakiasioiden ja 
ammattitaidon kehittämisen alueilla, jotta he voisi-
vat perustaa oman yrityksen tai nousta vastuullisem-
paan asemaan omalla toimialallaan. Ohjelma on osa 
Saksan koulutusjärjestelmää, joka tukee aikuiskoulu-
tusta muilla kuin akateemisilla aloilla. Koulutusohjel-
malla on tärkeä rooli pätevän työvoiman tuottajana 
tuotanto- ja palveluketjun kaikkiin osiin, mikä lisää 
työvoiman joustavuutta ja innovaatioiden vähittäistä 
kasautumista.
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Terveydenhuolto liitetään joskus koulutukseen, 
koska silläkin on tärkeä tehtävä inhimillisen pää-
oman muodostumisessa. Tästä syystä EIP rahoitti 
myös sairaaloiden nykyaikaistamista ja kunnos-
tusta. Rahoitusta saivat muun muassa Arrasin sai-
raala Pas-de-Calais’ssa sekä Marseillen ja Nizzan 
sairaalat Ranskassa, Rotterdamin yliopistollinen 
sairaala Alankomaissa sekä Lontoon kuninkaallinen 
sairaala ja Bartsin sairaala Isossa-Britanniassa..

Tieto- ja viestintäverkot

Tieto- ja viestintäverkkoinvestointeja vauhditettiin 
kaikkiaan yli 1,� miljardin euron lainoilla. Näillä ver-
koilla on tärkeä tehtävä innovaatioiden levittämi-
sessä ja tietojen jakamisessa. Yksi tärkeä osa-alue on 
laajakaistaverkkojen käyttöönotto ympäri Euroop-
paa. Tätä varten EIP lainasi 160 miljoonaa euroa 
Telecom Italialle Ranskassa toteutettaviin laaja-
kaistahankkeisiin. Kyseinen hanke kuuluu yrityksen 
strategiaan, jolla se pyrkii kehittämään kilpailuky-
kyisiä hankkeita valikoiduilla uusilla markkinoilla 
Saksassa, Alankomaissa ja Ranskassa.

Prahassa pankki rahoitti Deutsche Postin uutta 
tietopalvelukeskusta, johon yhdistetään yrityksen 
paketti-, pikaposti-, posti- ja logistiikkatoiminnot. 
Uusi keskus sisältää myös yhteisen tietojärjestelmän 
Deutsche Post World Netin toiminnoille. Yrityksen 
toiminta perustuu paljolti kilpailukykyyn tehokkaan 
prosessiteknologian alalla, jossa tehokkuutta lisä-
tään huipputekniikkaa hyödyntämällä.

Audiovisuaalialan hankkeiden lainoittaminen 
kuuluu otsikon alla tehtävään toimintaan. EIP:n 
rahoitustuen tarkoituksena on vahvistaa alan kan-
sainvälistä kilpailukykyä. Audiovisuaalisen alan 
rahoitus painottuu tavallisesti riskinjakoa sisäl-
täviin luottoihin, jotka järjestetään erikoistunei-
den rahoituslaitosten kanssa. Vuonna 2006 EIP 
myös lainasi 75 miljoonaa euroa BBC Worldwide 
-yhtiölle BBC:n sisällöntuotannon investointeihin 
vuosille 2006−2008. Uudet tuotannot sisältävät 

pääasiassa dokumenttifilmejä, luonnonhistoriaa 
ja viihdeohjelmia.

Riskinjakoa sisältävät lainatuotteet

Innovaatioalalle on ominaista, että se toimii usein 
uuden teknologian kärjessä ja avaa uusia polkuja. 
Sen vuoksi investointeja ei useinkaan voida tukea 
vakiolainoilla, vaan tarvitaan riskinjakoa sisältäviä 
rahoitustuotteita.

Tätä tarkoitusta varten EIP on perustanut struktu-
roidun rahoitusjärjestelyn (Structured Financing 
Facility, SFF), jonka kautta voidaan tukea invest-
ment grade -tason alapuolella olevia ensisijaisia 
hankkeita ja hanketoteuttajia varaamalla osan 
pankin toiminnan tuottamasta ylijäämästä taval-
lista suuremmilta luottoriskeiltä suojautumiseen. 
Rahoitusjärjestely ei ole tarkoitettu pelkästään inno-
vaatioille, vaan sitä voidaan käyttää myös muilla toi-
mialoilla. Pankin valtuusto hyväksyi 2006 varauksen 
korottamisen 750 miljoonasta eurosta 1 250 mil- 
joonaan ja päätti myös tulevien SFF-pääomien allo-
koinnin yleisestä katosta, joka asetettiin � 750 mil-
joonaan euroon.

Osa SFF-rahoituksesta kohdennetaan uuteen riskin-
jako-ohjelmaan, johon saatiin vahvistusta Euroopan 
komissiolta sen mukaantulolla. Ohjelma tunnetaan 
nimellä Risk Sharing Finance Facility (RFSS) eli riskin-
jakorahoitusväline. Sen perusteella komissio antaa 
osan seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan 
varatuista varoista luottoriskeiltä suojautumiseen. 
Vuodesta 2007 alkaen RSFF-ohjelma parantaa yksi-
tyisten yritysten ja julkisyhteisöjen velkarahoituksen 
saatavuutta tarjoamalla lisää rahoitustuotteita. Näitä 
ovat ehdolliset lainat tai pääomalainat, välirahoi-
tus (mezzanine-rahoitus), johdannaistuotteet sekä 
välilliset ja oman pääoman luonteiset lainainstru-
mentit. Riskinjakoa sisältävä rahoitus vaatii pal-
jon henkilöstöresursseja, mutta tuottaa lisäarvoa 
ja soveltuu erinomaisesti Lissabonin tavoitteiden 
edistämiseen.

Tukea innovaatioille
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Määrälliset tulokset

(mrd.)

2006 2005 2000-2006

Tutkimus, kehitys ja innovaatiot 6,7 6,2 2�,0

Koulutus/ammatillinen koulutus 1,9 2,� 11,1

Tieto- ja viestintäverkot 1,� 1,9 9,9

I2i-rahoitus, EU yhteensä  10,4 10,7 44,84

4 Tähän sisältyy 300 miljoonaa euroa CERNin laboratorioille Sveitsiin.
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Vuonna 2006 ympäristöhankkeisiin myönnettyjä suo-
ria lainoja kertyi 10,9 miljardia euroa eli 24 prosenttia 
luotonannosta. Ympäristöinvestointeja on mahdol-
lista rahoittaa myös limiittiluottojen kautta. Dexia 
Crediop Italiassa sai 50 miljoonan euron limiittiluoton 
käytettäväksi yksinomaan pieniin ympäristöinves-
tointeihin. Saksassa Helaba (Landesbank Hessen-
Thüringen) sai 151 miljoonan euron limiittiluoton 
ja BayernLB �00 miljoonan euron limiittiluoton pie-
nimuotoisten innovaatio-, ympäristö- ja terveyden-
huoltohankkeiden rahoitukseen.

Ilmastonmuutosta torjutaan

Koska ilmastonmuutoksen etenemisen nopeudesta 
ja vakavuudesta saatiin 2006 yhä enemmän todis-
teita, ilmastonmuutosasiat olivat koko ajan kärki-
tasolla ympäristöalan asialistalla. EIP toimii Kioton 
pöytäkirjan ehdoilla, missä tavoitteena on kasvihuo-
nekaasupäästöjen vähentäminen kahdeksalla pro-
sentilla vuoden 1990 tasosta vuosina 2008−2012. 
EIP:n panostuksen voimakkuutta osoittaa 2,� miljar-
din euron lainasumma uusiutuvan energian käyttöä 
lisääviin ja energiatehokkuutta parantaviin inves-
tointeihin.

Esimerkiksi Espanjassa rahoitettiin Euroopan unio-
nin ensimmäistä suurimuotoista kaupallista aurin-
kolämmön ja -sähkön tuotantolaitosta 70 miljoonan 
euron EIP-lainalla. Laitos sijaitsee avarassa laaksossa 
Sierra Nevadan pohjoispuolella ja noin 60 kilomet-
rin etäisyydellä Granadan kaupungista, joka korkean 
säteilytasonsa vuoksi on ihanteellinen sijoituspaikka. 
Andasolin voimalassa testataan myös uutta lämmön 
varastointijärjestelmää, joka pidentää päivittäisen 
sähköntuotantoajan talvella yli 12 tuntiin ja kesällä 

Ympäristön kestävä kehitys

EIP:n toiminta ympäristön kestävän kehityksen nimissä kattaa kaikki haastavat ympäristötavoit-
teet. Niihin kuuluvat mm. ilmastonmuutos, luonnon ja villieläinten suojelu, terveys, luonnonva-
rat ja jätehuolto sekä elämänlaadun parantaminen kaupungeissa.

Ympäristörahoitus toimialoittain
Yksittäiset lainat 2006

(milj.)

Total

Ilmastonmuutos 2 158,7

Ympäristö ja terveydenhuolto 2 ��4,5

Kaupunkiympäristö 4 058,1
Luonto, luonnon moni- 
muotoisuus ja luonnonvarat 47�,8

Luonnonvarat ja jätehuolto 624,4

Yksittäiset lainat yhteensä 9 650,0

Ympäristörahoitus toimialoittain
2002-2006: 52,9 mrd. euroa
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jopa 20 tuntiin. Aurinkogeneraattorit korvaavat fos-
siilisia polttoaineita käyttäviä voimaloita ja auttavat 
siten hillitsemään ilmastonmuutosta. Laitoksen odo-
tetaan myös toimivan osoituksena aurinkoenergian 
käyttömahdollisuuksista, mikä auttaa edistämään 
uuden sukupolven keskittävän aurinkoenergiatek-
nologian (CSP) käytön yleistymistä unionialueella. 
EIP:n laina voitti myös hankerahoituspalkinnon (Pro-
ject Finance Deal Award) vuoden parhaana uusiutu-
van energian rahoitussopimuksena.

EU:n päästökauppajärjestelmän (ETS) kehittämistä 
myös jatkettiin. Järjestelmän piiriin kuuluu 12 000 hi- 
 ilidioksidipäästöjä tuottavaa eurooppalaista teol-
lisuuslaitosta, joiden päästöjen kokonaismäärälle 
on määrätty päästökatto. Yritykset voivat ostaa ja 
myydä päästölupia päästöoikeuksia koskevien sito-
vien velvoitteidensa täyttämiseksi. EIP myös toimii 
aktiivisesti päästöoikeusmarkkinoiden kehittäjänä. 

EIP:n ekologinen jalanjälki

EIP:llä on vaikutusta elämänlaatuun paitsi luo-
tonantonsa kautta, myös omalla toimimisellaan, 
tarkemmin sanoen pankin toimistojen ja niissä työs-
kentelevien ihmisten välityksellä. Tähän sisältyy orga-
nisaation ”ympäristöllinen jalanjälki”.

EIP pyrkii jatkuvasti kehittämään rakennustensa 
ja toimistojensa ympäristöllistä tehokkuutta. Tär-
keimpiä toimialueita ovat energiataloudellisuu-
den parantaminen, jätteen keruu ja kierrätys sekä 
ympäristöllisesti vastuullisten hankintamenettelyjen 
asteittainen käyttöönotto osana yhtenäistä ympäris-
töhallinnan järjestelmää.

Pankin uusi toimistorakennus, joka nousee Luxemburgin pääkonttorin viereen, antoi mahdollisuu-
den ympäristöasioiden huomioimiseen alusta lähtien. Tavoitteena on minimoida toimistoraken-
nuksen rakentamisesta ja toiminnasta aiheutuvat ympäristöhaitat luotaessa samalla rakennuksen 
käyttäjien hyvinvoinnille suotuisat olosuhteet. Uusien rakennusten ympäristövaikutukset on 
huomioitu jo niiden varhaisesta suunnitteluvaiheesta alkaen. Rakentamiseen liittyviä keskeisiä 
näkökohtia on ollut energian järkevä käyttö. Valittu tekniikka mahdollistaa energiankulutuksen 
vähentämisen yli 50 prosentilla tavanomaisiin toimistorakennuksiin verrattuna.

Vuoden 2008 alkupuolella valmistuva EIP:n uudisrakennus on Manner-Euroopan ensimmäinen 
rakennushanke, joka hyväksyttiin Isossa-Britanniassa toimivan rakennusten tutkintalaitoksen (Buil-
ding Research Establishment) ympäristövaikutusten arviointimenettelyn mukaisesti. Rakennus sai 
suunnittelustaan arvosanan “erittäin hyvä”.
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Se on perustanut kaksi hiilirahastoa, toisen Euroo-
pan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) ja 
toisen Maailmanpankin kanssa, ja osallistuu niiden 
hoitoon. Molemmat rahastot aloittivat toimintansa 
vuoden 2006 lopulla.

EBRD ja EIP ovat lanseeranneet yhteisesti monen-
keskisen hiilirahaston (Multilateral Carbon Credit 
Fund, MCCF). MCCF-rahastoon on sijoittanut kuusi 
jäsenvaltiota ja kuusi energiayhtiötä ja sen koko on 
yhteensä 165 miljoonaa euroa. Rahaston odotetaan 
lisäävän päästövähenemien syntymistä merkittä-

västi Keski-Euroopasta Keski-Aasiaan ulottuvalla 
vyöhykkeellä. Tällä maantieteellisellä alueella on 
valtavat mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen 
kustannustehokkaaseen vähentämiseen energia-
tehokkuutta parantamalla, jota sekä EIP että EBRD 
ovat valmiita rahoittamaan. Tällaisten investointien 
sivutuotteena syntyy markkinakelpoisia päästövähe-
nemiä. MCCF-rahastoon liittymällä valtiot − joiden 
on oltava EBRD:n tai EIP:n jäseniä − ja yritykset voi-
vat ostaa jommankumman laitoksen kohdealueella 
rahoittamista hankkeista syntyneitä päästövähene-
miä. Samassa tarkoituksessa Maailmanpankki ja EIP 

Ympäristön kestävä kehitys

 Kaupunkiympäristö ja JESSICA

Kaupunkiympäristön suojelu on noussut EU:n poliittisten toimenpiteiden keskeiseksi tavoitteeksi. 
EU-poliitikot sekä kansalliset, alueelliset ja paikalliset päätöksentekijät ovat entistä tietoisempia pai-
kallisen syrjäytymisen ja sosiaalisen syrjäytymisen seurauksista kaupunkiseutujen elämänlaatuun 
ja taloudelliseen suorituskykyyn. EIP:n luottostrategian taustalla ovat EU-politiikat. Luottopolitii-
kassa painottuu kaupunkirakenteen keskittäminen yhdyskuntarakenteen hajautumista ehkäi-
semällä, mikä vähentää kaupunkien läheisyydessä olevien niukkojen maavarojen kehittämis- ja 
rakentamistarvetta. Tiiviiden kaupunkien rakentaminen parantaa myös energiatehokkuutta, kun 
autolla ajamisen pakkoa voidaan vähentää ja helpottaa joukkoliikenteen käyttöä. EIP kiinnittää 
huomiota myös vanhojen kaupunkien rikkaaseen kulttuuri- ja arkkitehtuuriperintöön, jotka ovat 
arvokas resurssi kaupunkialueiden uudistamisessa. Vuonna  2006 EIP lainoitti Euroopan unionin 
kaupunkien uudistamista ja kaupunkiliikennettä 4,1 miljardilla eurolla.

Puolan Pohjois-Sleesiassa sijaitseva Czestochowa on pienehkö, noin 250 000 asukkaan kaupunki 
ja myös 1300-luvulta peräisin olevan Jasna 
Góran luostari kotipaikka. Luostari on kris-
tillisen maailman tunnetuimpia pyhiinvael-
luskohteita, joka houkuttelee vuosittain yli  
4 miljoonaa kävijää. Tästä aiheutuu suhteet-
tomia vaatimuksia kaupungin infrastruk-
tuurille. Kävijät ovat erittäin tervetulleita 
paikalliselle talouselämälle, mistä syystä  
29 miljoonan euron suuruinen EIP-laina 
myönnettiin 2006 kaupungin infrastruk-
tuurin ja palvelujen kehittämiseen. Monilla 
Euroopan kaupungeilla on kaupunkikehi-
tyssuunnitelmia, joihin sisältyy rakenne-
tun ympäristön fyysisestä rappeutumisesta 
kärsiviä alueita ja joilla yleisempi sosiaali-
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nen ja taloudellinen syrjäytyminen vaatii erityistä huomiota. Esimerkiksi Ranskassa 2006 EIP liit-
tyi osalliseksi 500 miljoonan euron kansalliseen kaupunkiuudistuksen ohjelmaan, jolla tuetaan 
paikallisten viranomaisten investointeja kahdellesadalle kriisiherkälle kaupunkialueelle koko val-
takunnan tasolla.

Kaupunkien uudistamiseen liittyvät läheisesti investoinnit, joilla edistetään kestävän joukkoliiken-
teen kehittämistä kaupungeissa. Se myös vaikuttaa edullisesti kaupunkiympäristöön, kun siirry-
tään pois yksityisautoilusta. EIP lainasi esimerkiksi Romanialle Bukarestin metron laajentamiseen 
ja nykyaikaistamiseen 63 miljoonaa euroa. Laina täydentää samaan tarkoitukseen aiemmin myön-
nettyä 215 miljoonan euron rahoitusta. Espanjan Valenciassa rahoitettiin vanhentuneen, vanhoilla 
dieseljunilla toimivan lähijunaliikenteen korvaamista uudella metrolinjalla. Metron jatke kulkee 
vanhaa reittiä pitkin, mutta sen kuljetuskapasiteetti ja vuorotiheys ovat suuremmat.

Vuonna 2006 valmisteltiin Jessica-hanketta (Joint European Support for Sustainable Investment 
in City Areas, Euroopan yhteinen tuki kaupunkialueiden kestäviä investointeja varten), joka on uusi 
EIP:n tukema Euroopan komission aloite. Ohjelmalla edistetään kaupunkien uudistamista niillä 
alueilla, jotka on hyväksytty EU:n rakennerahastotukeen (Euroopan aluekehitysrahasto, Euroo-
pan sosiaalirahasto) budjettikaudelle 2007−2013. Myös Euroopan neuvoston kehityspankki ottaa 
ohjelmaan rahavaroin osaa, ja siihen voivat lisäksi osallistua muut kansainväliset rahoituslaitok-
set, liikepankit ja yksityissektori.

Jessica-ohjelman tavoitteena on vauhdittaa kaupunkialueiden uudistamista uusien rahoitustuot-
teiden avulla. Se järjestää rakennerahastoista saatavia tukieriä kaupunkien kehitysrahastoihin 
kiertävien ja uusiutuvien rahoitusvälineiden avulla, joita ovat ennen kaikkea oman pääoman luon-
teinen rahoitus, takaukset ja pääomalainat. Takaisin saadut varat voidaan sijoittaa uudelleen kau-
punkihankkeisiin, myös tukirahoituksena. Kaupunkien kehitysrahastoille on yhteistä kaupalliset 
pyrkimykset, sillä niiden odotetaan pystyvän peittämään ainakin sijoittamansa pääoma. Rahas-
tojen on myöskin tehtävä sijoitukset tuloa tuottaviin hankkeisiin, jotka kuuluvat selkeästi määri-
teltyihin kaupunkialueiden yhdennettyihin uudistus- ja kehityssuunnitelmiin. Jäsenvaltioilla on 
mahdollisuus nimetä EIP rahaston hoitajaksi. Siinä tapauksessa yhteisrahoitus EIP:n lainarahoi-
tuksen kanssa helpottuu, ja pankin asiantuntemus ja kokemus kaupunkialueiden uudistamisesta 
ovat suoraan käytettävissä.

Jessica-ohjelman etuja ovat, että se:

➾   kerää lisää lainavaroja julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeisiin ja muihin kaupunkien 
kehityshankkeisiin aluepoliittisilla alueilla

➾   edistää taloudellisen ja hallinnollisen asiantuntemuksen saantia erikoistuneilta laitoksilta, 
kuten EIP:ltä ja Euroopan neuvoston kehityspankilta

➾   kannustaa tuensaajia hankkeiden menestykselliseen toteuttamiseen yhdistäessään avustuk-
sia lainoihin ja muihin rahoitusvälineisiin 

➾   varmistaa rahoituksen kestävyyden pitkällä aikavälillä uudistuvan luonteensa ansiosta kierrät-
täessään Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavia pääomia 
kaupunkien kehittämiseen erikoistuneille rahastoille.
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ovat perustaneet Euroopan hiilirahaston (Carbon 
Fund for Europe, CFE) EU:n jäsenvaltioiden ja yritys-
ten välineeksi päästövähenemien hankintaan sekä 
Maailmanpankin tai EIP:n suunnittelemien ja rahoit-
tamien hankkeiden päästövähenemien myyntikana-
vaksi. CFE-rahasto käynnistettiin 50 miljoonan euron 
suuruisella ensimmäisellä sijoituserällä.

Yksi EIP:n, EBRD:n ja Maailmanpankin päästökaup-
paan osallistumisen eduista on suora yhteys niiden 
omiin hankkeisiin, joista monilla on mahdollisuus 
tuottaa vähenemiä. Kaikki kolme rahoituslaitosta 
ovat myös luoneet isäntämaihin ja toteuttajayhtei-
söihin vakiintuneet suhteet, jotka perustuvat taus-
talla olevien hankkeiden tukemiseen jo vuosien 
ajan. EIP pyrkii edistämään näitä aloitteita ilmaston-
muutosta torjuville hankkeille tarjottavalla teknisellä 
avulla, joka rahoitetaan erityisestä ilmastonmuutok-
sen torjunnan teknisen avun järjestelmästä (CCTAF). 
Järjestelmästä voi saada avustuksia päästövähene-
miä tuottavien investointihankkeiden kehittämi-
seen, ja se otettiin täydellä teholla käyttöön 2006. 

Vesihankkeet

Vesivarojen hoito on keskeinen elementti Euroo-
pan unionin ympäristö-, alue- ja kehityspolitiikassa. 
Viime vuosikymmenellä investointeja ovat vauhdit-
taneet pääasiassa ympäristönormien tiukentuminen 
ja ennen kaikkea kaupunkien jätevesien keruuta ja 
käsittelyä, juomaveden laatua ja uimavesiä koske-
vat EU-direktiivit. Tulevaisuudessa lähtökohtana on 
vesipolitiikan puitedirektiivi, joka edistää kestävää 
vesivarojen hallintaa yhtenäisten jokialueiden hoi-
tosuunnitelmien avulla. Tavoitteena on saavuttaa 
kaikissa EU:n vesistöissä hyvä ekologinen tila vuo-
teen 2015 mennessä.

Suurin osa rahoitetuista hankkeista liittyy vesijohto-, 
viemäri- ja jäteveden käsittelyverkostojen nyky-
aikaistamiseen ja laajentamiseen osana mittavia 
kansallisia, alueellisia tai kunnallisia investointiohjel-
mia. Esimerkiksi Águas de Portugal -valtionyhtiölle 

myönnettiin vuoden aikana 420 miljoonan euron 
laina julkisen sektorin alueellisiin vesihuoltohank-
keisiin sekä jäteveden keruuseen ja käsittelyyn eri 
puolilla Portugalia. Investoinnit hyödyttävät noin 
viittä miljoonaa portugalilaista eli noin puolta maan 
koko väestöstä. Keskeisenä tavoitteena on rajoittaa 
kansanterveydelle aiheutuvia riskejä kohentamalla 
alueen vesivarojen laatua sekä pohjaveden, jokien 
että rannikkovesien osalta. Toimenpiteiden avulla 
pystytään myös alentamaan juomavesihuollon kus-
tannuksia ja parantamaan pintavesien virkistyskäyt-
tömahdollisuuksia. 

Vain ympäristöllisesti moitteettomia 
hankkeita

Euroopan unionin rahoituslaitoksena EIP:n tehtä-
vänä on huolehtia siitä, että kaikissa EIP-rahoitteisissa 
unionialueen hankkeissa noudatetaan EU:n ympä-
ristöpolitiikkoja, -periaatteita ja -velvoitteita. Jäsen-
valtioissa ja ehdokasmaissa pankki tarkastaa, että 
hankkeet toteutetaan EU:n ja kansallisen ympäristö-
lainsäädännön määräysten mukaisesti. Näitä säädök-
siä ovat erityisesti EU-direktiivi ympäristövaikutusten 
arvioinnista (YVA) sekä teollisuuden päästöjä, vesi- 
ja jätehuoltoa, ilman ja maaperän saastumista, työ-
terveyttä ja työturvallisuutta sekä luonnon suojelua 
koskevat EU-direktiivit.

Myös Euroopan ulkopuolella pankki pitää yllä kor-
keinta mahdollista vaatimustasoa, kuitenkin niin että 
paikalliset olosuhteet otetaan tarpeen mukaan huo-
mioon. Joissakin tapauksissa EU:n ympäristönormien 
täydellinen soveltaminen voi taloudellisista tai hal-
linnollisista syistä osoittautua liian vaikeaksi, mutta 
siihen tulisi pyrkiä myöhemmässä vaiheessa. 

Vuonna 2006 EIP vahvisti tämän menettelyta-
van ”Euroopan ympäristöperiaatteet”-julkilausu-
malla (European Principles for the Environment”, 
EPE). EPE-julistus noudattaa EU:n lähestymistapaa 
ympäristöasioihin ja vahvistaa julkisesti EIP:n van-
kan ympäristöhallinnon asiantuntemuksen. Myös 
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seuraavat neljä muuta kansainvälistä rahoituslai-
tosta ovat hyväksyneet EPE-julistuksen: Euroopan 
neuvoston kehityspankki, EBRD, Pohjoismaiden 
investointipankki (NIB) ja Pohjoismaiden ympäristö-
rahoitusyhtiö (NEFCO). Euroopan komission vahvasti 
tukema EPE-julistus edistää näiden rahoituslaitos-
ten ympäristöperiaatteiden yhdenmukaistamista ja 
tarjoaa samalla johdonmukaisen ja näkyvän menet-
telytavan ympäristöasioiden hoitoon hankkeiden 
toteuttajien kanssa.

Sosiaalisten vaikutuksen arviointi 

EIP on perinteisesti käyttänyt termiä ‘ympäristö’ laa-
jassa merkityksessä siten, että se kattaa myös monia 
asiaan liittyviä sosiaalisia näkökohtia. Vuonna 2006 
näihin kysymyksiin kiinnitettiin systemaattisesti huo-
miota, ja sosiaalisten vaikutusten arviointi on noussut 
merkittäväksi varsinkin Euroopan unionin ulkopuo-
lella toteutettavien hankkeiden yhteydessä.

Yhteiskunnallisten huolenaiheiden lieventämisessä 
pankki noudattaa hyvää käytäntöä, jonka kansainvä-
liset rahoituslaitokset ovat kehittäneet sosiaalisten 
vaikutusten arviointiin kehitysmaissa. Se perustuu 
mahdollisten yhteiskunnallisten haittavaikutusten 
tunnistamiseen ja tarvittaviin lievennys- ja hyvitys-
toimiin. Investointianalyysiin kuuluu rutiininomai-
sesti sen tutkiminen, onko investoinnilla merkittäviä 
vaikutuksia tulojen jakautumiseen ja mikä on sen 
todennäköinen vaikutus köyhyyden lievittämi-
seen. Siinä arvioidaan myös työstandardit, työter-
veys ja työturvallisuus, vaikutus muuttoliikkeeseen, 
alkuperäisväestöön ja kulttuuriperintöön. Lisäksi 
tutkitaan eri toimijoiden osallistumista ja konsul-
tointia sekä muita hallinnollisia asioita. Tällä tavoin 
saadaan kokonaiskuva niistä yhteiskunnallisista 
mahdollisuuksista, joita EIP-rahoitteiset hankkeet 
voivat tarjota paikallisille yhteisöille ja laajemmalle 
yhteiskunnalle.

Vuodesta 2006 alkaen EIP:n toimintoja ympäris-
tön kestävän kehityksen hyväksi kuvataan tarkem-
min pankin vuosittaisessa yritysvastuuraportissa 
(Corporate Responsibility Report), jonka voi tilata 
pankista.
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Euroopan laajuisten verkkojen kehittäminen on kes-
keinen tekijä sisämarkkinoiden luomisessa sekä talou-
dellisen ja sosiaalisen yhtenäisyyden lujittamisessa. 
EIP on EU:n johtava infrastruktuurihankkeiden pitkä-
aikaisrahoittaja, ja Euroopan laajuisten liikenneverk-
kojen rahoitus on yksi sen perustoiminnoista.

TEN-verkot määriteltiin EU:n ensisijaiseksi tavoit-
teeksi vuonna 199�. Siitä lähtien pankki on antanut 
niitä varten yhteensä 77 miljardin euron lainat. TEN-
verkot ovat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohank-

keiden ohella ydinasemassa myös vuonna 200� 
käynnistetyssä Euroopan kasvualoitteessa, jonka 
tarkoituksena on lisätä Euroopan kasvupotentiaa-
lia pitkäkestoisesti. Kasvualoitteen yhteydessä on 
nimetty �0 ensisijaista liikennehanketta, joista EIP:n 
rahoitustukea saa tällä hetkellä 21 hanketta. Lisäksi 
pankki on antanut poliittisen sitoumuksen lainoit-
taa TEN-verkkohankkeita 75 miljardilla eurolla vuo-
sina 2004−201�.

TEN-hankkeet 2006

Vuonna 2006 EIP:n TEN-liikenneverkkorahoitus 
EU25-maissa oli yhteensä 7,� miljardia euroa. Siitä 
�,2 miljardia euroa (4� %) käytettiin tiehankkeisiin, 
2,8 miljardia (�8 %) rautateihin, joka on EU:n ja EIP:n 
asettama liikenteen prioriteettisektori, ja loppuosa 
satamiin ja lentokenttiin.

Espanja ja Portugali olivat keskeisellä sijalla pan-
kin TEN-lainoituksessa. Niiden TEN-lainat 2006 oli-
vat yhteensä � 171 miljardia euroa. Lainasummasta 
2,9 miljardia käytettiin pelkästään Espanjan hank-
keisiin ja 1,1 miljardia ensisijaisesti toteutettaviin 
TEN-hankkeisiin. Espanjassa tuettiin Madrid−Barce
lona−Figueres ja Cordoba−Malaga-suurnopeusra-
tojen rakentamista ja Portugalissa Linha do Norte 
-rataa. Baskimaan alueella pankin rahoitusta annet-
tiin moottoriteiden kunnostukseen.

Puola sai �00 miljoonaa euroa kolmen moottoritie-
osuuden rakentamiseen ja kunnostukseen maan 
länsiosassa yhteyksien parantamiseksi muihin EU:n 
jäsenvaltioihin. Rahoituskohteita olivat A1-mootto-
ritieosuus Katowicesta ja esikaupunkialueilta Tšekin 

5  Tässä luvussa käsitellään Euroopan 
laajuisia liikenneverkkoja. Energia-alan 
TEN-hankkeita käsitellään luvussa 
“Kestävä, kilpailukykyinen ja varma 
energiahuolto”, koska energia erotettiin 
vuonna 2006 omaksi osa-alueekseen 
EIP:n toimintapolitiikassa.

Energia- ja liikenneverkot ovat nykyaikaisen teollisuusyhteiskunnan valtimoita. Niiden toimi-
vuus on ehdottoman välttämätöntä Euroopan terveydelle ja elinvoimalle. Energia ja  liikenne 
ovat toisistaan riippuvaisia, koska liikenne tarvitsee energiaa ja energiahuolto taas perustuu 
suurelta osin kuljetusyhteyksiin5.

TEN-hankkeet  
2002–2006 : 36 mrd. euroa
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rajalle, A4-moottoritieosuus Katowicesta Saksan 
rajalle ja A6-moottoritieosuus Szczecinin kaupungin 
lähistöltä Saksan rajalle ja edelleen Berliiniin.

Ranskassa EIP osallistuu useisiin suurnopeusju-
nainvestointeihin kuten TGV Atlantique, TGV Nord 
Europe, TGV Méditerranée ja TGV Est. Vuonna 2006 
pankki tuki myös uuden LGV Rhin-Rhône -suurno-
peusrautatien itäisen osan ensimmäisen vaiheen 
rakentamista Dijonista Saksan rajalle. Uusi rata täyt-
tää aukon ensisijaisessa TEN-rautatiehankkeessa, 
jonka tarkoituksena on kehittää raideliikennettä 
Lyon/Geneve−Duisburg−Antwerpen/Rotterdam-
akselilla. Koska hankkeen ensimmäinen vaihe kulkee 
rakennerahastoista tuettavan alueen halki ja paran-
taa yhteyksiä alueelle, hankkeella on myös myön-
teistä vaikutusta aluekehitykseen. EIP:n rahoituksen 
tuottamaa lisäarvoa korostaa vielä se, että tämä  
150 miljoonan euron laina myönnettiin 50 vuo-
deksi.

Vuoden aikana rahoitettiin lisäksi Euroopan laajuisiin 
verkkoihin kuuluvia lentokenttiä, lennonjohtokes-
kuksia ja satamia Itävallassa, Italiassa, Alankomaissa, 
Saksassa, Espanjassa ja Kreikassa yhteensä 1,� mil-
jardilla eurolla.

Yhteensä 7�8 miljoonaa euroa kohdistettiin naapu-
rimaiden välisten suurten liikenneväylien hankkei-

siin. Pankki lainasi 210 miljoonaa euroa Kroatiaan 
Rijeka-Zagreb-moottoritien viimeisen osuuden 
rakentamiseen, joka kuuluu yleiseurooppalaiseen 
liikennekäytävään Unkarin rajalta Kroatian kautta 
Slovenian rajalle. Norjalle lainattiin 112 miljoonaa 
euroa E-18-moottoritien nelikaistaisen osuuden 
rakentamiseen. Tie on osa ensisijaisiin TEN-liikenne-
hankkeisiin kuuluvaa Pohjolan kolmiota, joka kyt-
kee Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan toisiinsa ja 
muualle unioniin.

Rahoitus ja asiantuntemus

EIP:n itsenäinen rahoitettavien hankkeiden arviointi 
-yksikkö suoritti 2006 pankin TEN-hankerahoituksen 
jälkiarvioinnin, jonka tulokset myös julkaistiin6. Arvi-
oinnissa todettiin, että pankin pääasiallinen vahvuus 
on sen kyky tarjota lainanottajan tarpeiden mukaiset, 
usein hyvin mittavat rahoitusvarat kilpailukykyisin 
lainakoroin ja muin ehdoin. Sen lisäksi hankkeisiin 
sisältyi myös muu kuin rahoituksellinen vaikutus. 
EIP:n kokemuksen ja asiantuntemuksen ansiosta sen 
osallistuminen jo hankkeen suunnitteluvaiheeseen 
mahdollistaa varhaisen sopimisen yritys-, hanke- ja 
rahoitusjärjestelyistä.

EIP:llä on tärkeä rooli myös yksityisen rahoituk-
sen vauhdittajana TEN-investointeihin. Se on ollut 
mukana rahoittamassa julkisen ja yksityisen sekto-
rin yhteishankkeita jo 1980-luvun lopulta asti, jolloin 
ensimmäiset PPP-hankkeet toteutettiin Isossa-Bri-
tanniassa. EIP on yksi suurimmista julkisen ja yksi-
tyisen sektorin yhteishankkeiden rahoittajista, ja 
sen lainojen kanta on yli 100 PPP-hanketta ja noin 
20 miljardia euroa. EIP osallistui 2006 Itävallan 
viranomaisten pyynnöstä maan ensimmäiseen jul-
kis-yksityisenä yhteistyönä toteutettavaan mootto-
ritiehankkeeseen, joka sekin on TEN-hanke. Pankki 
lainasi �50 miljoonaa euroa Pohjoisen moottoritien 
(A5) eteläisen osuuden, Wienin pohjoisen kehä-
tien ja ulomman kehätien suunnitteluun, rakenta-
miseen ja käyttöönottoon Wienin koillispuolella. 
Investointi edistää myös ensisijaista TEN-verkkoa 

6  Julkaisu “Evaluation of Cross-Border TEN 
Projects” on luettavissa EIP:n Internet-
sivuilla osoitteessa  www.eib.org
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välillä Gdansk−Katowice−Zilina/Brno−Wien. Hanke 
toteutetaan yksityisrahoitteisena urakkana, jossa 
tieviranomainen maksaa tien käytettävyyteen ja lii-
kennemäärään perustuvia maksuja �� vuoden ajan. 
EIP:n osallistumisella tähän uraauurtavaan hankkee-
seen voitiin huomattavasti parantaa lainanottajan 
yleisiä rahoitusehtoja, mikä taas alentaa julkiselle 
sektorille aiheutuvia kustannuksia.

Joihinkin TEN-liikennehankkeisiin liittyviltä luotto-
riskeiltä suojautumiseen EIP käyttää strukturoitua 
rahoitusjärjestelyä (Structured Finance Facility, SFF), 

jonka avulla se voi rahoittaa myös investment grade 
-rajan alapuolella olevia hankkeita. Lisäksi vuodesta 
2007 alkaen on käytössä TEN-liikennehankkeiden 
takausjärjestelmä, joka rahoitetaan SFF-rahastoista ja 
EU:n budjettivaroista. Takausjärjestelmällä katetaan 
valmiusluottojen riskit, joita voi aiheutua liikennetu-
lojen vähäisyydestä hankkeen käyttöönottoaikana. 
Myös Jaspers-ohjelman7 perusteella annettavalla 
teknisellä avulla odotetaan olevan merkittävä vai-
kutus TEN-liikennehankkeiden kehittämiseen ja 
toteutukseen.

7  Katso luku “Euroopan unionin tasapai-
noinen kehitys”
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Limiittiluotot: EIP:n kädenojennus  
pk-yrityksille
 
EIP:n pyrkimys pienten ja keskisuurten yritysten 
tukemiseen on tarjota välittäjäpankeille edullista 
rahoitusta, jonka ne käyttävät edelleen pk-yritysten 
investointien rahoitukseen. Nämä limiittiluotot ovat 
ratkaisevan tärkeä rahoitusväline EIP:n, välittäjien ja 
tukea saavien pk-yritysten kannalta. Yhdistettäessä 
EIP:n rahoitusvoima sekä välittäjäpankkien ja rahoi-
tuslaitosten tiedot ja kokemus paikallismarkkinoiden 
tarpeista parannetaan pienten yritysten rahoituksen 
saatavuutta. Ilman välittäjäpankeille myönnettäviä 
limiittiluottoja EIP voisi rahoittaa vain suuria hank-
keita. Pk-yritysten nostamat lainamäärät vaihtele-
vat huomattavasti, mutta limiittiluottojärjestelmästä 
annettava rahoitusosuus mihin tahansa yksittäiseen 
investointiin on enimmillään 12,5 miljoonaa euroa.

Vuonna 2006 Euroopan unionissa allekirjoitettiin 
107 uutta EIP:n limiittiluottoa  118 välittäjälaitoksen 
kautta. EIP-rahoituksesta pääsi hyötymään yhteensä 
arviolta �0 000 pk-yritystä. Kaikkiaan 75 pk-yrityksille  
tarkoitettua limiittiluottoa, yhteisarvoltaan 6 miljar-
dia euroa, avattiin koko unionin tasolla.

EIP:n suorien lainojen tavoin myös limiittiluotoilla 
syntyy vipuvaikutusta, joka helpottaa muista läh-
teistä saatavaa rahoitusta. Brysselin alueelliselle 
sijoitusyhtiölle (Société Régionale d’Investissement 
de Bruxelles) järjestettiin 2006 lähes 100 miljoonan 
euron limiittiluotto erityisesti tätä tarkoitusta varten. 
EIP:n varat käytetään pk-yritysten yhteisrahoituk-
seen teollisuus- ja palvelualojen investointitukina, 
ja siihen sisältyy energian, ympäristönsuojelun, kou-

lutuksen ja terveydenhuollon investointeja. Rahoi-
tettavat pk-yritysten investoinnit valitaan arvostetun 
liikepankkiryhmän sijoitusyhtiölle tekemien esitys-
ten perusteella. Liikepankit osallistuvat hankkeiden 
yhteisrahoitukseen omista varoistaan riskinjakope-
riaatteella.

Pk-yritysten rahoituksen saatavuuteen saadaan 
parannusta myös monipuolistamalla rahoitusvälit-
täjien valikoimaa. Mitä suurempi EIP-rahoitusta käyt-
tävien välittäjien lukumäärä tietyillä markkinoilla on, 
sitä tiukempaa on kilpailu pk-yritysasiakkaista. Se 
taas parantaa pk-yritysten lainaehtoja. Esimerkiksi 
Tšekin tasavallassa Komerčni Banka valittiin uudeksi 
välittäjäksi. Komerčni Banka on yksi Tšekin suurim-
mista liikepankeista, joka tuntee paikalliset markki-
nat laajasti varsinkin vahvan sivukonttoriverkostonsa 
kautta. Siitä tuli kuluneena vuonna �7,5 miljoonan 
euron limiittiluotolla EIP:n kymmenes rahoitusvälit-
täjä Tšekin tasavallassa.

EIP:n limiittiluottoja voidaan kohdistaa myös tietyille, 
tarkoin määritellyille pk-yrityslohkoille. Esimerkiksi 
Saksassa avattiin 2006 ensimmäinen kokonaan tut-
kimus-, kehitys- ja innovaatioalan keskisuuriin inves-
tointeihin tarkoitettu limiittiluotto Deutsche Bankille. 
Yhteensä 100 miljoonaan euron EIP-varat kohden-
netaan T&K&I-investointeihin (hankekustannukset 
enintään 25 miljoonaa, siitä puolet EIP-rahoitusta), 
joita toteuttavat suurehkot pk-yritykset ja muut 
yksityisyritykset tai julkis-yksityiset yhteisöt, kuten 
esimerkiksi tutkimuskonsortiot.

Deutsche Bankin limiittiluotto on suunnattu suh-
teellisen suurivolyymisiin pk-yritysten investoin-
teihin. Muut luottorajalliset lainat on tarkoitettu 

Tukea pienille ja  
keskisuurille yrityksille

EIP  ja  Euroopan  investointirahasto  ovat  yhdistäneet  asiantuntemuksensa  ja  kokemuksensa 
Euroopan  unionin  pk-yritysten  tueksi. Yhdessä  niiden  rahoitusvälineet  varmistavat,  että  EIP-
ryhmä pystyy rahoittamaan pk-yritysten investointeja mahdollisimman monipuolisesti. Vuonna 
2006 EIP:n uusia  limiittiluottoja sekä EIR:n pääomasijoituksia  ja pk-yritysten takauksia kertyi  
8,6 miljardia euroa. EIP:n tai EIR:n tukea sai noin 209 000 pientä ja keskisuurta yritystä.
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Tukea pienille ja keskisuurille yrityksille

pienemmille investoinneille, joiden toteuttajina ovat 
pienet yritykset sekä alle 10 työntekijän mikroyri-
tykset. Esimerkiksi Puolassa EIP myönsi Raiffeisen 
Leasing Polska -yhtiölle 50 miljoonan euron lainan 
keskimääräisesti 10 000−250 000 euron suuruisten 
investointien rahoitukseen. Varat on tarkoitus käyt-
tää teollisuuden hankkeisiin, pääasiassa kuljetus-
kalustohankintoihin, palveluihin ja matkailualalle. 
Rahoitusoperaatio rakennettiin innovatiivisesti siten, 
että se tukeutuu omaisuusperustaisten arvopape-
reiden (asset-based securities) hankintaan, joiden 
vakuutena ovat Raiffeisen Leasing Polskan leasing-
sopimusten saatavat. Raiffeisen Leasing Polska on 
Puolan johtavia leasing-yhtiöitä ja kuuluu kansain-
väliseen Raiffeisen-konserniin. Rahoituksen raken-
teen ansiosta EIP voi tukea pk-yrityksiä myös muulla 
tavoin kuin limiittiluottojen kautta. Myös Euroopan 
investointirahasto osallistuu rahoitushankkeeseen 
takaajana.

EIR

Euroopan investointirahasto on ainoa pk-yritysten 
rahoitukseen erikoistunut Euroopan unionin elin. 
EIP on rahaston pääosakas 61,2 prosentin pääoma-
osuudella. Muut omistajat ovat Euroopan komissio 
(�0 %) ja joukko rahoituslaitoksia 16 eri maasta (loput 
8,8 %). EIR:n toiminta keskittyy pääomasijoituksiin, 
takaustoimintaan ja niihin liittyviin rahoitusalan tuot-
teisiin. Vuonna 2006 EIR suuntasi tukitoimenpiteensä 
18� 000 pk-yritykselle, joista lähes kolmannes oli alle 
10 työntekijän mikroyrityksiä.

EIR toimii rahastojen rahastona, joka tekee pääoma-
sijoituksia erityisesti pk-yrityksiä tukeviin korkean 
teknologian aikaisen vaiheen rahastoihin. Lisäksi 
se antaa pk-yritysten ja mikroluottojen takauksia 
rahoituslaitoksille. EIP:n pk-yritystuen tavoin myös 

JEREMIE

Jeremie-ohjelma (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, Euroopan yhteiset resurs-
sit mikro- ja pienyritysten sekä keskisuurten yritysten tukemiseksi) näki päivänvalon vuonna 2006. Se on 
uusi pk-yritysten rahoitusjärjestely, joka tuo lisäystä EIP-ryhmän rahoitustuotevalikoimaan.

Jeremie on Euroopan komission ja EIP-ryhmän yhteinen hanke, jolla EU:n jäsenvaltiot voivat valinnai-
sesti käyttää osan rahoituskauden 2007−2013 rakennerahastovaroistaan perustettavaan uudistuvaan 
rahastoon, jota hoitaa välittäjälaitos. Ohjelman tarkoituksena on helpottaa kehitysalueiden pienyritys-
ten mahdollisuuksia saada rahoitusta varta vasten räätälöityjen rahoitustuotteiden avulla, ja se koskee 
myös käynnistysrahoitusta ja mikroluottoja. Euroopan investointirahastoon on perustettu erityinen Jere-
mie-työryhmä. Jäsenvaltioiden viranomaiset ja työryhmän asiantuntijat ovat parhaillaan yhdessä arvi-
oimassa, mitä lisäarvoa Jeremie voisi kussakin tapauksessa tuottaa. Arviointityö tehdään läpi vuoden 
2007 ja vuoden loppuun mennessä. Yhteisymmärryspöytäkirjat allekirjoitettiin 2006 Slovakian tasaval-
lan, Kreikan, Romanian ja Portugalin kanssa, ja neuvottelut ovat edenneet pitkälle myös monen muun 
jäsenvaltion osalta.

Jeremie on innovatiivinen käänne pk-yritysten rahoituksessa, mihin sisältyy rakennerahastojen merkit-
tävää käyttöä ja holding-rahaston kautta hoidettava uudistuva rahoitusjärjestely. Ohjelma avaa uusia 
mahdollisuuksia ja merkitsee uutta suuntaa rakennerahastotuessa, joka aiemmin perustui yksinomaan 
avustusrahoitukseen.
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EIR:n tuki kana-
voidaan rahoitus-
välittäjien kautta 
siten, että osapuo-
lina ovat pääoma-
sijoitusrahastot ja 
pankit. EIR käyttää 
omia rahoitusvaro-
jaan, jotka vuoden 
2006 lopussa oli-
vat 694 miljoonaa 
euroa, sekä osak-
kaidensa ja ulko-
puolisten tahojen 
käyttöön antamia 
varoja.

Vuonna 2006 EIR 
allekirjoitti 688 mil- 
joonan euron8 pää-
omasijoitussitou-
mukset ja niiden 

kanta tilivuoden lopussa oli �,8 miljardia euroa. EIR 
on sijoittanut 244:ään eri rahastoon ja on johtava toi-
mija Euroopan pääomasijoitusmarkkinoilla. Tämä ei 
johdu pelkästään EIR:n omien sijoitusten määrästä ja 
laajuudesta, vaan myös sen rohkaisevasta vaikutuk-
sesta muihin sijoittajiin. Hankkimalla vähemmistö-
osuuksia EIR antaa rahastoille oman “laatuleimansa”, 
mikä kannustaa monia varsinkin yksityissektorin 
sijoittajia tulemaan mukaan. Rahasto laajensi vuoden 
aikana sijoitusstrategiaansa aikaisen vaiheen rahas-
toista laajennusvaiheen ja myöhäisemmän vaiheen 
yrityksiin sijoittaviin rahastoihin. Lisäksi se teki sijoi-
tuksia teknologian siirtoon tavoitteena helpottaa tut-
kimustulosten kaupallistamista. Vuonna 2006 nähtiin 
myös EIR:n ensimmäinen esimerkki puhtaasti ekolo-
gisesta rahastosijoituksesta (Environmental Techno-
logies Fund), joka toteutettiin Euroopan komission 
rahoitusvaroilla.

EIR:n takaukset 2006 olivat yhteensä 2 miljar-
dia euroa. Takausten kanta tilivuoden lopussa oli  
11,1 miljardia euroa, joka koostui 188 takaustoi-
mesta. EIR:n takaustoiminta pk-yrityksille perustuu 

kahteen päätuotteeseen, luottovakuutuksiin ja luo-
ton korotuksiin (arvopaperisointi).

EIR:n luottovakuutuksiin kuuluvat vastapuolen pk-
yritys- tai mikrolainasalkkujen tai leasing-toimien 
takaukset ja vastatakaukset, joissa EIR ottaa vas-
tuulleen 50 prosenttia jokaisen salkkuun kuuluvan 
yksittäisen lainan tai leasing-sopimuksen luotto-
riskistä. Tarkoituksena on vapauttaa vastapuolelle 
pääomaa, mikä antaa tilaa uusille pk-yrityslainoille. 
Toisena osapuolena on pankkeja, leasing-yhtiöitä, 
takauslaitoksia ja yleisiä investointirahastoja. Osa 
näistä EIR:n operaatioista toteutetaan valtuutuksen 
kautta Euroopan komission varoilla, osa rahaston 
omista varoista.

EIR tukee myös rahoituslaitosten yhdistämien pk-
yrityslainojen ja leasing-sopimusten arvopaperista-
mista pääomamarkkinoilla myyntiä varten. Vuoden 
aikana toteutettiin noin 20 uutta luoton korotusta. 
Näiden joukossa oli ensimmäinen usean maan ja liik-
keeseenlaskijan (pk-yrityssaatavien ja niiden vakuuk-
sien kokoajapankin) välinen arvopaperisointi, jossa 
olivat mukana KfW ja Raiffeisenbank Tšekin tasaval-
lasta ja Raiffeisenbank Polska Puolasta. Sattumalta 
EIP osti osan omaisuudesta (katso edellä oleva 
osuus pankin rahoituksesta Raiffeisen Leasing Pols-
kan pk-yritys- ja mikroluotoille). EIR antaa lisäarvoa 
hyödyntämällä AAA-luottoluokitustaan tuottamaan 
kerrannaisvaikutuksia pk-yritysten takaus- ja arvopa-
perisointioperaatioihin.

Tukea pienille ja keskisuurille yrityksille

8  EIR:n sijoitus- ja takaustoiminnot kir-
jataan erikseen, eivätkä ne sisälly EIP:n 
luotonantotietoihin.
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9  Katso luku “Ympäristön kestävä kehitys”

Energia-asiat ovat viimeksi olleet Euroopassa yhtä 
näkyvästi esillä 1970-luvun öljykriisin ja sen jälki-
vaikutusten aikaan. EU:n ja EIP:n energiapolitiikassa 
tärkeintä on kestävyys, kilpailukyky ja energia-
huollon turvaaminen. Kestävyys liittyy rajallisten, 
uusiutumattomien energiavarojen käyttöön ja sen 
ympäristövaikutuksiin, ennen kaikkea hiilidioksi-
dipäästöihin. Kilpailukyky on Euroopan unionin 
talouskehityksen ydinkysymyksiä, kun huomioon 
otetaan energian keskeinen asema kaikilla talou-
den sektoreilla. Energiahuollon turvaamisella taas 
viitataan Euroopan kasvavaan riippuvuuteen tuon-
tienergiasta, johon liittyy monia kansainvälisen 
tason riskitekijöitä. 

EIP:n energialainoitukselle on määritelty viisi osa-
aluetta: uusiutuva energia, parantunut energia-
taloudellisuus, energia-alan tutkimus, kehitys 
ja innovaatiot, EU:n energiaomavaraisuuden ja 
monipuolisen energiansaannin turvaaminen (mm. 
Euroopan laajuiset energiaverkot); energiahuollon 
turvaaminen unionin ulkopuolella ja talouskehi-
tys. Vuodesta 2007 eteenpäin energiasidonnaisen 
luotonannon osuuden EU-maissa ja kolmansissa 
maissa on tarkoitus olla vuosittain noin 4 miljardia 
euroa. Tästä kokonaissummasta 600−800 miljoonaa 
euroa on määrä kohdentaa uusiutuvan energian 
hankkeisiin, ja puolet uuteen sähköntuotantoon 
suunnatusta EIP-rahoituksesta on tarkoitus käyttää 
uusiutuvaa energiaa hyödyntävään teknologiaan.

Uusiutuva energia

Uusiutuvan energian hankkeisiin myönnetyt lainat 
2006 olivat yhteensä 524 miljoonaa euroa (tavoite 

2007: vähintään 600−800 milj.), mikä oli �1 pro-
senttia sähköntuotannon lainoista. Viisivuotiskau-
della 2002−2006 uusiutuvan energian lainoja kertyi  
2,2 miljardia euroa eli keskimäärin �5 prosenttia säh-
köntuotantoon annetuista lainoista.

Vuonna 2006 Espanjaan annettiin yhteensä 450 mil-
joonan euron laina Iberdrolalle, joka on johtava toi-
mija maailman tuulivoimamarkkinoilla. Kyseessä on 
EIP:n toistaiseksi suurin laina uusiutuvaan energiaan, 
ja se käytetään �1 tuulipuiston ja kahden pienen vesi-
voimalan kehittämiseen.

Viime vuosina suurin osa uusiutuvan energian rahoi-
tuksesta on kohdistunut tuulivoimaan. Se myös vas-
taa investointien yleistä kehityssuuntaa. EIP pyrkii 
kuitenkin monipuolistamaan uusiutuvan energian 
rahoitussalkkuaan suosimalla uusiutuvista energia-
muodoista heikommin kehitettyjä lähteitä, kuten 
aurinkoenergiaa ja varsinkin biopolttoaineita, sekä 
sellaista uutta teknologiaa, jolla on hyvät talou-
delliset kehitysnäkymät pitkäkestoisesti. Suuntaa 
näyttää Andasolin9 aurinkovoimalalle Espanjaan 
myönnetty 70 miljoonan euron laina, jolla tuetaan 
Euroopan unionin ensimmäisen suurimuotoisen 
kaupallisen aurinkolämmön ja -sähkön tuotantolai-
toksen rakentamista.

Energiatehokkuus

EIP pyrkii suuntaamaan painopistettä yhä enemmän 
energiataloudellisuuden tavoitteisiin kaikilla talou-
den toimialoilla (teollisuudessa, liikenteessä, asunto-
tuotannossa, palveluissa jne.). Energiatehokkuuden 
investoinnit EU-maissa 2006 saivat pankin lainoja 

Kestävä, kilpailukykyinen  
ja varma energiahuolto

Euroopan energiahuoltoon on viime aikoina kiinnitetty kasvavaa huomiota. Vuonna 2006 EIP 
päätti antaa sille täyden tukensa keskittämällä energia-alan toimintansa eri ainesosat ja nosta-
malla toimialan ensisijaisten tavoitteidensa joukkoon. Tästä lähtien kestävä, kilpailukykyinen ja 
varma energiahuolto on yksi pankin kuudesta päätavoitteesta Euroopan unionin sisällä. 



�17 miljoonaa euroa. Kärkikohteina ovat yhdistetty 
lämmön ja sähkön tuotanto sekä kaukolämpöver-
kot. Energiansäästön suuria investointeja on mah-
dollista ja toivottavaa toteuttaa varsinkin unioniin 
2004 liittyneissä valtioissa sekä uusissa jäsenvalti-
oissa Bulgariassa ja Romaniassa, samoin kuin niiden 
naapurimaissa.
 

Italiaan lainattiin 120 miljoonaa euroa sähkö- ja kaasu-
yhtiö IRIDElle. Lainan avulla lisätään sähköntuotanto-
kapasiteettia ja asennetaan elektronisia, etäluettavia 
mittauslaitteita Torinon sähkönjakeluverkkoon. Inves-
toinnin tarkoituksena on parantaa energiatehok-
kuutta ja energian järkevää käyttöä sekä vastata 
kotimaiseen sähkön kysyntään kustannustehokkaasti 
ja ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla. Vanha 
polttoöljyä käyttävä lämpövoimatekniikka korvataan 
puhtaammalla ja hyötysuhteeltaan tehokkaammalla, 
nykyaikaisella kaasukombivoimatekniikalla tuotta-
maan sähköä ja lämpöä kaukolämmön tuotantoon. 
Digitaalisten mittarien asentaminen edistää ener-
gian kysynnän hallintaa ja järjestelmän kuormituksen 
tehokkaampaa seurantaa, jotka molemmat tuovat 
energiasäästöjä ja ohjaavat järkevämpään energian 
käyttöön.

Energia-alan tutkimus, kehitys ja 
innovaatiot

EIP:n rahoitus energia-alan T&K&I-investoinneille on 
tärkeä osa pankin innovaatiotukea10. Hyviä esimerkkejä 

ovat Saksaan myönnetyt lainat suurille T&K&I-inves-
tointiohjelmille päästöjen määrän vähentämisen ja tur-
vallisuuden alueilla sekä vetykäyttöisen henkilöauton 
kehittämiseen. Energian T&K&I-hankkeiden yhteydessä 
pankki seuraa tarkasti Euroopan teknologiayhteisöjen 
työtä, jossa tutkimuskohteina ovat mm. vety- ja poltto-
ainekennot, valosähkö ja aurinkovoima.

Euroopan laajuiset energiaverkot

Euroopan laajuiset energiahankkeet vaativat pitkän 
valmistelu- ja toteutusajan, mistä syystä investointi-
tahti, ja myös rahoitustahti, vaihtelevat väistämättä 
vuodesta toiseen. TEN-energiahankkeisiin annettuja 
EIP-lainoja 2006 kertyi �21 miljoonaa euroa. Se on 
suhteellisen vähän edellisiin vuosiin verrattuna. Lai-
nat käytettiin kaasu- ja sähköhankkeisiin Irlannissa, 
Isossa-Britanniassa ja Kreikassa.

Toinen Kreikassa rahoitetuista investointihankkeista 
on ensisijainen TEN-energiahanke, joka koskee  
85 kilometrin pituisen maakaasun siirtoputken raken-
tamista ja käyttöönottoa. Putki liittää yhteen Kreikan 
ja Turkin kaasuverkostot Kreikan Komotinista Turkin 
ja Kreikan rajalle. Kreikan tarkoituksena on tuoda Kas-
pianmeren ja Lähi-iän maakaasua Turkin kautta tyy-
dyttämään kasvavia kaasutarpeita ja parantamaan 
energiatoimituksia. Tämän ohella putki mahdollistaa 
tulevaisuudessa maakaasun siirron laajemmille Euroo-
pan markkinoille verkkojen välisillä yhdysputkilla, 
joita on suunnitteilla Italiaan ja Balkanille.
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Kestävä, kilpailukykyinen ja varma energiahuolto

10  Katso luku “Tukea innovaatioille”  
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Kestävä, kilpailukykyinen ja varma energiahuolto

11 Katso luku ”Eteläiset ja itäiset naapurimaat”. 

Energiahuollon turvaaminen unionin 
ulkopuolella ja talouskehitys 

EIP tukee Euroopan unionin ulkopuolella yhteisön 
tavoitetta luoda yleiseurooppalainen energiayh-
teisö naapurimaiden kanssa, ja kumppanuusmaissa 
investointeja, jotka parantavat EU:n energiahuolto-
varmuutta. Pankki myös kehittelee luetteloa ilmas-
tonmuutoksen kannalta tärkeistä hankkeista ja 
edistää väestöstä erityisesti kaikkein köyhimpien 
väestönosien asemaa nykyaikaisten energialähtei-
den saatavuuden osalta.

Vuonna 2006 EIP lainasi kolmansien maiden ener-
giainvestointeihin noin 1 miljardi euroa, josta  
594 miljoonaa Välimeren alueelle. Välimeren alu-
een kumppanuusmaat11 kärsivät huomattavasta 
energiapulasta, jonka odotetaan tulevina vuosina 
pahenevan energiatarpeen edelleen kasvaessa. Tänä 
päivänä 16 miljoonaa Välimeren alueen köyhimmillä 
seuduilla asuvista elää edelleen ilman sähköä.

EU:n ja Välimeren maiden kumppanuudella on samat 
energiatavoitteet kuin Euroopan unionilla itsellään 
eli sähkönsaannin varmistaminen, kilpailukykyinen 
energiateollisuus ja energiatehokkuuden parantami-
nen ympäristön kannalta moitteettomalla tavalla. EIP 
tukee näitä tavoitteita FEMIP-ohjelman (EU:n ja Väli-
meren maiden investointi- ja kumppanuusohjelma) 
perusteella annettavilla lainoilla, jotka keskittyvät 
kansallisten ja alueellisten energiainfrastruktuu-
rien rakentamiseen ja kehittämiseen sekä unionin 
ja Välimeren maiden energiamarkkinoiden yhden-
tymiseen, millä parannetaan huoltovarmuutta kaik-
kien asianosaisten maiden osalta. Vuodesta 2002 
alkaen FEMIP-ohjelmasta on allekirjoitettu Välime-
ren alueen kumppanuusmaiden energiahankkeisiin  
20 lainaa, jotka nousevat 2,8 miljardiin euroon. Se on  
42 prosenttia FEMIP-lainoituksesta.

Energiainvestoinneilla oli tärkeä asema myös Afri-
kan, Karibian ja Tyynenmeren maissa, joissa niiden 
osuus EIP-lainoista 2006 oli yhteensä 185 miljoo-
naa euroa. Kamerunissa pankki rahoitti AES Sonelin 

yksityistämisen jälkeistä investointiohjelmaa, joka 
koskee lämpö- ja vesivoimalaitoksia sekä siirto- ja 
jakeluverkoston kehittämistä. Ghanassa tuettiin 
maakaasuputken rakentamista Nigeriasta Ghanaan, 
Togoon ja Beniniin. Malissa rahoitettu joen luonnol-
lista virtausta hyödyntävä vesivoimalaitos parantaa 
sähkön saantia Malin lisäksi myös Mauritaniassa ja 
Senegalissa. Tämän ohella EIP:n rahoitusta annet-
tiin Karibialla tuulipuiston rakentamiseen Barbadok-
selle ja Tyynellämerellä Fidži-saarille perustettavaan 
vesivoimalaan. Merkittävä osa pankin viime vuosina 
rahoittamista uusiutuvan energian hankkeista sijoit-
tui unionin ulkopuolelle.

Uuden energiapoliittisen päätavoitteen mukaan eri-
tyistä huomiota kiinnitetään unionin ulkopuolisiin 
hankkeisiin, jotka parantavat EU:n energiahuoltovar-
muutta. Näitä ovat esimerkiksi putkistojen ja LNG-
kaasuterminaalien rakentaminen energian siirtoa 
varten Eurooppaan.
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Bulgaria

Unioniin liittymistä edeltäneinä vuosina EIP:n luo-
tonanto Bulgariaan kattoi kaikki maan keskeiset 
toimialat perusinfrastruktuurista tuotantoon ja pal-
veluihin. Lisäksi tuettiin pieniä ja keskisuuria yrityksiä 
ja kuntia paikallisten rahoituslaitosten välityksellä. 
EIP sopi 2006 kahdesta �0 miljoonan euron limiitti-
luotosta HVB Bank Biochimille ja DSK Bankille yritys-
ten ja paikallisviranomaisten pienten investointien 

rahoitukseen. Lainananto Bulgarialle liittymistä edel-
täneellä kaudella oli yhteensä 467 miljoonaa euroa.

Vuonna 2006 EIP allekirjoitti Bulgarian kanssa yhteis-
ymmärryspöytäkirjan, jolla sovittiin pankin luotonan-
non tukikehyksestä vuosille 2007−201�. Vuosittainen 
luotonanto sopimuskaudella on noin 500−700 mil-
joonaa euroa, ja se käytetään Bulgarian valtion ensi-
sijaisiin investointeihin. Yhteistyön tarkoituksena on 
ennen kaikkea parantaa liikenteen ja ympäristön 
perusinfrastruktuuria (yhdistettynä EU:n avustuksiin 
ja muista lähteistä saatavaan rahoitukseen), antaa 
teknistä tukea ja asiantuntija-apua Jaspers-ohjelman 
kansallisessa toimintasuunnitelmassa määritellyille 
EU:n koheesiorahasto- ja rakennerahastohankkeille 
sekä avustaa Bulgarian hallitusta kansallisen julkis-
yksityisen yhteishankeohjelman toteutuksessa.

Romania

EIP:n lainat Romaniaan 2006 olivat yhteensä 679 mil-
joonaa euroa. Liikennehankkeet ovat perinteisesti 
olleet tärkeässä asemassa, ja vuoden 2006 lainat 
annettiin käynnissä olevaan tiestön kunnostusoh-
jelmaan sekä Bukarestin metron nykyaikaistamiseen. 
EIP:n rahoitustuen kannalta tärkein tehtävä on pien-
ten ja keskisuurten yritysinvestointien ja kunnallis-
ten hankkeiden tukeminen, samalla kun huomio oli 
myös vesialan hankkeissa. Uusi jäteveden käsitte-
lylaitoksen rakennushanke Bukarestissa sai 25 mil-
joonan euron lainan. Kunnallisten viemäriverkkojen 
kunnostukseen kohdennettiin 41,5 miljoonaa euroa, 
ja 29,5 miljoonaa suunnattiin kunnallisen juoma-
vesihuollon parantamiseen. Hanke kuuluu pienten 
ja keskisuurten kaupunkien infrastruktuurin kehi-

EIP ja Bulgaria 
allekirjoittivat 

yhteistyösopimuksen  
5. lokakuuta 2006

Laajentumismaat
Luotonanto 2006

(milj.)

Yhteensä

Turkki 1 827

Romania 679

Kroatia 270

Bulgaria 60

EJTM 10

Länsi-Balkanin maat 40�

Laajentumismaat 3 248

Euroopan unionin  
laajentuminen

EU:n ulkopuolisista maista EIP:lle läheisimpiä ovat unioniin liittyvät maat, jäsenehdokasmaat 
sekä Länsi-Balkanin maat, joita voidaan myöhemmin pitää potentiaalisina ehdokasmaina. Bul-
garia ja Romania olivat vuonna 2006 vielä liittyviä maita, mutta 1. tammikuuta 2007 niistä tuli 
Euroopan unionin jäseniä.
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EIP-Foorumi 2006:  
Kaakkois-Eurooppa − Alueen 
merkitys uusien mahdollisuuksien 
avaajana

EIP:n jokavuotinen foorumi on tilaisuus, johon pankin johtotason 
henkilöt ja asiantuntijat sekä korkean tason poliitikot, akatee-
mikot ja yrityselämän edustajat kokoontuvat keskustelemaan ja 
neuvottelemaan ajankohtaisista aiheista. Lokakuussa 2006 Atee-
naan saapui EIP:n kutsusta 600-päinen yleisö pohtimaan, miten 
Kaakkois-Euroopan poliittista ja taloudellista yhdentymistä voi-
taisiin edistää vakauden, kasvun, demokratian ja hyvinvoinnin 
lisäämiseksi.

Foorumin osanottajat ruotivat sitä, miten Euroopan unioni voisi 
vauhdittaa tätä prosessia ja millainen rooli tulisi olla alueen poliit-
tisella johdolla ja yrityksillä, jotka voisivat edistää alueellista yhteis-
työtä ja Euroopan yhdentymistä toimien suunnannäyttäjinä. 
Koska kauppasuhteet ja tehokkaat infrastruktuuriverkot ovat alu-
een talouskehityksen kannalta avainasemassa, foorumin puhujat 
toivat esille julkisen ja yksityisen sektorin merkitystä infrastruk-
tuurihankkeiden toteuttajina, rajat ylittävien investointien edis-
täjinä ja palvelujen kehittäjinä, mukaan lukien julkisen sektorin 
ja yksityisyrittäjien rahoituksen saatavuus (lisätietoja foorumista 
saa EIB Information -tiedotuslehden numerosta 125 tai pankin 
Internet-sivuilta).

Edelliset EIP-Foorumit omistettiin ympäristön kestävälle kehityk-
selle (Dublin, 200�), uusien jäsenvaltioiden investoinneille (Var-
sova, 2004), Lissabonin strategialle (Helsinki, 2005), ja vuonna 2006 
käsiteltiin Kaakkois-Euroopan asioita Ateenassa. Seuraava EIP-foo-
rumi pidetään syyskuussa 2007 Sloveniassa, ja se keskittyy energia-
investointeihin ja ilmastonmuutoksen hillintään.
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tysohjelmaan (SAMTID), jolla saman maakunnan 
pienehköjä kuntia rohkaistaan liittymään yhteen 
vesiyhdistyksiksi ja siirtämään vesihuollon liiketoi-
minnan ja hoidon alueellisille yhtiöille. Hanke paran-
taa vesihuoltoa, säästää kustannuksia ja vähentää 
vesihävikkiä, kun verkostoputkia ja vanhoja pump-
puja uusitaan ja asennetaan vedenkulutusmittareita. 
EIP:n laina käytetään yhdessä Euroopan unionin 
PHARE-avustusohjelman lahja-avun kanssa.

Ateenassa lokakuussa 2006 pidetyn EIP-foorumin  
(ks. kehystetty teksti) yhteydessä EIP allekirjoitti 
Romanian kanssa samantyyppisen puitesopimuksen 
kuin aiemmin Bulgarian kanssa. Romanian lainoit-
taminen voisi tulevina vuosina nousta 1 miljardiin 
euroon vuodessa. Lisäksi pankki auttaa varmista-
maan, että hankkeet rahoitetaan ja toteutetaan 
tehokkaasti ja kannattavasti. Käynnissä olevien 
rakenneuudistusten ja EIP:n entistä tiiviimmän läs-
näolon odotetaan edelleen tehostavan yhteistyötä. 
Tässä on apuna alkuvuodesta 2007 avattava EIP:n 
ja Jaspers-ohjelman aluetoimisto. Myös EIP:n anta-
man yksityissektorin investointirahoituksen odote-
taan kasvavan, mitä edistää makrotalouden vakaus 
ja voimakkaana jatkuva suorien ulkomaisten inves-
tointien virta.

Kroatia ja Turkki ovat jäsenehdokasmaita, koska liit-
tymisneuvottelut niiden kanssa ovat jo käynnissä. 
Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia sitä vastoin 
on hakijamaa, sillä liittymisneuvotteluja ei ole vielä 
aloitettu. Näitä maita ja Länsi-Balkanin maita varten 
(Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro, Ser-
bia ja Kosovo) EIP on hyväksynyt EU:lta liittymistä 
edeltävän lainamandaatin, joka antaa EIP:lle mah-
dollisuuden myöntää lainoja yhteensä enimmillään 
8,7 miljardia euroa vuosina 2007−201�. Lisäksi EIP 
harkitsee lainavaltuuksien täydentämistä omalla ris-
killään annettavilla lainoilla.

Kroatia

Kroatian jäsenyyspyrkimysten tueksi EIP rahoittaa 
hankkeita, jotka auttavat maata täyttämään jäse-
nyysehdot ja yhdentymään nopeasti Euroopan 
unioniin. Vuodesta 2001 EIP on lainannut Kroatiaan 
yli 900 miljoonaa euroa. Luotonanto on yleensä 
kohdistunut maan infrastruktuurin rakentamiseen 
ja kunnostukseen, ja etenkin liikenneverkkoihin. 
Niin myös vuonna 2006, jolloin ennätysmäiset  
270 miljoonan euron EIP-lainat myönnettiin liiken-
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teen infrastruktuurihankkeisiin. Niiden joukossa 
oli Rijeka-Zagreb-moottoritien viimeisen osuu-
den rakentaminen, joka oli puuttuva osa yleiseu-
rooppalaisesta liikennekäytävästä Unkarin rajalta 
Kroatian kautta Slovenian rajalle. Tulevina vuosina 
pankki aikoo ulottaa luotonantonsa Kroatiassa kos-
kemaan myös ympäristön ja inhimillisen pääoman 
hankkeita ja rahoitus toteutetaan läheisessä yhteis-
työssä komission ja EU:n liittymistä valmistelevan 
tukijärjestelmän kanssa.

Turkki

Vuosi 2006 oli erityisen tärkeä EIP:n luotonannolle 
Turkissa. Liittymisneuvottelujen käynnistymisen 
myötä maan investointitahti kiihtyi, ja EIP:n luoton-
anto Turkille oli yhteensä 1,8 miljardia euroa 2006. 
Se on noin 50 prosenttia enemmän kuin edellisenä 
vuonna. EIP on kansallisten ja ulkomaisten teollisuus-
sijoittajien yhteistyökumppani, joka tukee laajan pai-
kallisen pankkiverkoston kautta myös pk-yritysten 
elinvoimaisuutta. Pankki myös edistää suuria teol-
lisuusinvestointeja 175 miljoonan euron lainoilla 
Turk Otomobil Fabrikasi -yhtiölle hyötyajoneuvojen 
kehittämiseen ja tuotantoon Euroopan markkinoille 
yhdessä PSA Peugeot Citroënin ja Fiatin kanssa.

Vahvat kauppayhteydet ja tehokas infrastruktuuri, 
mukaan lukien liikennekäytävät, edistävät maan 
hyvinvointia ja pyrkimyksiä EU-jäsenyyteen. Tässä 
hengessä suuri osa pankin luotonannosta kohdis-
tettiin liikenne- ja viestintäinvestointeihin, joita ovat 
suurnopeusrautatien rakentaminen Istanbulista 
Ankaraan, Turkish Airlinesin lentokaluston uudista-
minen ja lisääminen sekä Vodafonen matkapuhelin-
verkkoinvestoinnit Turkissa.

Istanbulin joukkoliikenteen kehittäminen on myös 
tärkeä osa pankin toimintaa. Vuonna 2006 400 mil-
joonan euron laina myönnettiin liikkuvan kaluston 
hankintaan rautatielle, joka yhdistää kaupungin 
eurooppalaisen puolen aasialaisella puolella sijait-
sevaan Gedzen esikaupunkiin Bosporinsalmen ali 

kulkevan tunnelin kautta. Itse tunnelin rakenta-
mista on tuettu jo aiemmin 650 miljoonan euron 
lainalla. Tämän ohella EIP rahoitti 50 miljoonalla 
eurolla kahden nopean matkustajalautan hankin-
taa Bosporinsalmen ylittävään liikenteeseen. Kum-
pikin alus pystyy kuljettamaan 1 200 matkustajaa 
ja yli 200 autoa.

Liittymisneuvotteluja käyvänä valtiona Turkki saa 
rahoituskaudella 2007−201� EU:n budjettirahoi-
tusta, joka myönnetään uudesta liittymistä valmiste-
levasta tukivälineestä (Instrument for Pre-Accession 
Assistance, IPA). EIP määrittelee tulevat ensisijai-
set investoinnit läheisessä yhteistyössä Euroopan 
komission ja Turkin viranomaisten kanssa siten, että  
ne vastaavat kansallisia kehityssuunnitelmia ja EU:n 
ensisijaisia tavoitteita. Pankki suunnittelee myös 
aluetoimistojen avaamista Ankaraan ja Istanbuliin 
lähitulevaisuudessa.

Länsi-Balkanin maat

Myös Länsi-Balkanin maissa EIP:n rahoitus helpot-
taa yhdentymisprosessia Euroopan unioniin. Ylei-
semmällä tasolla unionin ja EIP:n tuki vauhdittaa 
poliittisia ja taloudellisia uudistuksia sekä edistää 
sovittelua Balkanilla. Tämän prosessin onnistumi-
nen on ensiarvoisen tärkeää sekä maille itselleen 
että koko Euroopan unionille. EIP lainasi 2006 Länsi-
Balkanin hankkeille yhteensä 412,5 miljoonaa euroa. 
Se on tähän mennessä suurin alueelle myönnetty 
vuotuinen lainasumma. Lainanto vuodesta 1995 
eteenpäin oli yhteensä 2,1 miljardia euroa vuoden 
2006 lopussa.

EIP on laajentanut luotonantoaan suhteellisen uusille 
toimialoille, kuten terveydenhuoltoon ja koulutuk-
seen. Albania sai 12,5 miljoonan euron EIP-lainan 
koulutusjärjestelmän uudistamiseen, ja Serbialle 
annettu 80 miljoonan euron laina käytettiin lääkäri-
keskusten kehittämiseen. Lisäksi pankin lainananto 
ulotettiin koskemaan ympäristöä ja elämänlaatua 
parantaviin hankkeisiin. Esimerkiksi Montenegrossa 
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5 miljoonan euron lainalla parannettiin kunnallista 
vesi- ja jätevesiverkostoa.

Infrastruktuurin parantaminen ja ennen kaikkea alu-
een yhtenäisyyden edistäminen poistamalla maan-
tie-, rautatie- ja energiaverkkojen pullonkauloja pysyi 
EIP:n päätavoitteena Länsi-Balkanin maissa. Pankki 
rahoitti 2006 teiden kunnostusta Bosnia ja Hertse-
govinan serbitasavallassa (Republika Srpska), tei-
den ja siltojen korjausta Serbiassa ja Montenegrossa, 
uuden matkustajalauttaterminaalin rakentamista 
Durrësin satamaan Albaniassa sekä Serbian rauta-
teiden pikaista parannusta kaipaavien rataosuuk-
sien uudistamista parantamaan toimivuutta, minkä 
tärkeyttä korostaa niiden sijainti ensisijaisella yleis-
eurooppalaisella liikennekäytävällä. Samaan hank-
keeseen kuului myös Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankin rahoittamat Serbian rautateiden liik-
kuvan kaluston hankinnat.

Paikallispankeille myönnetyt limiittiluotot käytet-
täväksi pk-yritysten investointeihin ja pieniin kun-
nallisiin hankkeisiin, olivat yhteensä 145 miljoonaa 
euroa vuonna 2006.

EIP osallistuu alueella myös suurhankkeiden yhteis-
rahoitukseen muiden kansainvälisten rahoituslai-
tosten kanssa, joita ovat ennen kaikkea Euroopan 
jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD), Maailman-
pankki ja Euroopan neuvoston kehityspankki, sekä 
kahdenvälisten rahoittajien kanssa. Yhteistyö on 
tiivistä myös Euroopan komission ja Euroopan jäl-
leenrakennusviraston kanssa sellaisten hankkeiden 
valmistelussa ja rahoituksessa, jotka saavat budjet-
tirahoitusta EU:n uudesta liittymistä valmistelevasta 
tukivälineestä.

Euroopan unionin laajentuminen
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Välimeren alueen FEMIP-ohjelma

FEMIP-ohjelma (Facility for Euro-Mediterranean 
Investment and Partnership, EU:n ja Välimeren mai-
den investointi- ja kumppanuusohjelma) tukee 
Välimeren alueen kumppanuusmaiden talouden 
kehitystä ja yhteiskunnan nykyaikaistamista osana 
Barcelonan prosessia ja viime aikoina myös Euroopan 
unionin naapuruuspolitiikkaa. Se edistää alueellista 
yhdentymistä, varsinkin kun Välimeren maat valmis-
tautuvat vapaakauppa-alueen perustamiseen EU:n 
kanssa vuoteen 2010 mennessä. Ohjelman puitteissa 
EIP käyttää monia erilaisia rahoitusvälineitä Välime-
ren alueen kumppanuusmaiden talouskehityksen 
tukemiseen. EIP:stä on tullut Välimeren alueen tär-
kein rahoituskumppani, joka on lainannut alueelle 
vuosina 2002–2006 yli 11 miljardia euroa. Vuoden 
2006 lainasumma oli 1,4 miljardia euroa.

FEMIP-ohjelma keskittyy yksityissektorin tukemi-
seen ja investointimyönteisen toimintaympäristön 
luomiseen pääasiassa talouskehitystä edistävää inf-
rastruktuuria rahoittamalla. Samalla ohjelma pyrkii 
lisäämään vuoropuhelua kaikkien EU:n ja Välimeren 
maiden yhteistyöhön osallistuvien kesken sekä insti-
tuutioiden tasolla että yksityissektorin ja kansalaisyh-
teiskunnan edustajien kanssa.

Yksityissektorin tuki 2006

EIP lainasi esimerkiksi Egyptille 200 miljoonaa euroa 
suuren metanolitehtaan suunnitteluun, rakentami-

EIP:n toiminnot etelästä itään ulottuvien EU:n naapurialueiden maissa toteutetaan Euroopan 
naapuruuspolitiikan ehdoilla. Maiden merkitys Euroopan unionille tulee esille vuonna 2006 teh-
dyssä neuvoston päätöksessä koskien EIP:n uusia  lainavaltuuksia,  joilla pankki saa  lainoittaa 
naapurivaltioita  enimmillään  12,4  miljardilla  eurolla  vuosina  2007−2013.  Se  on  suurin  laina-
valtuus kautta aikojen, joka on myönnetty EU:n ulkopuolelle. Valtuudet kaksinkertaistavat EIP:n 
luotonannon Välimeren alueen kumppanuusmaissa (Turkki pois lukien) ja kasvattaa luottomah-
dollisuudet itäisissä naapurivaltioissa kuusinkertaisiksi.

seen ja toimintaan. Tehdas tuottaa vuosittain noin 
1,� miljoonaa tonnia metanolia pääasiassa vientiin, 
mutta paikallisen kysynnän kasvaessa metanolia 
voidaan myydä myös Egyptin teollisuudelle. Kun 
Egyptistä 1990-luvulla löytyi huomattava maakaasu-
esiintymä, Egyptin valtio asetti strategiseksi tavoit-
teeksi tämän luonnonvaran käytön edistämisen 
polttoaineena kotimaisilla markkinoilla, petrokemian 
teollisuuden raaka-aineena ja vientihyödykkeenä.

FEMIP-ohjelman yksityissektorin toiminnassa 2006 
olivat keskeistä rahoitusvälittäjille myönnetyt  
165 miljoonan euron limiittiluotot sekä pääoma-
sijoitukset Välimeren alueen kumppanuusmaissa 
toimiviin rahastoihin. Limiittiluotot on tarkoitettu 
lainattaviksi eteenpäin pienille ja keskisuurille yrityk-
sille, jotka myös Välimeren maissa ovat tärkeä talou-

Välimeren maat
Luotonanto 2006

(milj.)

Rahoitusvarat

Yhteensä omat talousarviosta

Egypti 550 550 -

Marokko 290 280 10

Israel 275 275 -

Tunisia 154 154 -

Syyria 45 45 -

Alueelliset lainat 40 - 40

Välimeren alue 1 354 1 304 50

Eteläiset ja itäiset naapurimaat
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den tukipilari. Kymmenen vuoden 
tauon jälkeen EIP aloitti toimintansa 
uudestaan Israelissa lainaamalla  
75 miljoonaa euroa Bank Hapoali-

mille teollisuus-, palvelu-, terveys- ja koulutusalojen 
pk-yritysten tukemiseksi. 

Tehokas yksityissektorin kehityksen vauhdittaja on 
myös FEMIP-ohjelman riskipääomarahoitus. Vuonna 
2006 EIP teki neljään alueelliseen monialarahastoon 
10 miljoonan euron sijoitukset kuhunkin. Kysymyk-
sessä olivat beirutilainen Euromena-rahasto, Magh-
reb Private Equity Fund II -aluerahasto, Italiasta 
käsin toimiva Euromed-rahasto ja SGAM Al Kantara, 
joka on ensimmäinen Societé Générale -konsernin 

tukema tämän alan rahasto. Lisäksi tehtiin 8,5 mil-
joonan euron sijoitukset Egyptin maatalousyrityk-
siin erikoistuneeseen Horus Food & Agribusiness 
-rahastoon.

Riskirahoitusta käytettiin myös Välimeren alueelle 
myönnettyyn EIP:n mikroluottoon. Lainansaaja oli 
Enda inter-arabe, tunisialainen kansalaisjärjestö, 
joka on vuodesta 1995 antanut mikroluottoja noin 
�0 000 mikroyrittäjälle. Heistä yli 85 prosenttia on 
naisia. Tämän FEMIP-rahoituksen tarkoituksena 
on vahvistaa Enda inter-araben omaa pääomaa ja 
mahdollistaa kansalaisjärjestön toiminnan laajen-
taminen maan vähiten kehittyneille alueille. EIP:n 
lainaan liittyy myös EU:n budjettivaroista rahoitet-
tava tekninen tuki.

Energia ja ympäristö

FEMIP-ohjelmassa Välimeren maiden energiatoimi-
alan painopisteet ovat EU:n tavoitteiden mukaisia. 
Keskeisiä panostusalueita ovat kestävä energian 
tuotanto, kilpailukyky ja energian toimitusvarmuus. 
Pankki lainasi 600 miljoonaa euroa 2006 Egyp-
tin, Marokon ja Tunisian energiahankkeille, joiden 
yhteenlaskettu osuus oli 44 prosenttia Välimeren 
alueen lainanannosta.

Tunisiaan lainattiin 114 miljoonaa euroa maakaa-
sua käyttävän kombivoimalaitoksen rakentamiseen 
Ghannouchin kaupunkiin. Investointi auttaa tyydyt-
tämään koko ajan kasvava sähkön kysyntä ja lisää 
samalla Tunisian houkuttelevuutta teollisuus- ja pal-
veluinvestointien sijoittumisessa etenkin matkailu-
alalle. Lisäksi Egyptissä tuettiin 260 miljoonan euron 
lainalla kahta muuta kombivoimalaitosta, jotka tuot-
tavat sähköä kilpailukykyiseen hintaan ja vähäisin 
ympäristövaikutuksin.

Kestävän energian investointimahdollisuuksien 
lisäämiseksi on meneillään kolme FEMIP Trust Fund 
-rahastorahoitteista tutkimusta. Niistä uusiutuvan 
energian tuotantoa Välimeren alueen kumppanuus-
maissa koskeva tutkimus toteutetaan yhteistyössä 

FEMIP  
Vuosikertomus
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Ranskan ympäristö- ja energiaviraston (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise d’Energie, ADEME) 
ja Ranskan kehitysrahaston (Agence Française de 
Développement, AFD) kanssa. Toisessa tutkimuk-
sessa selvitetään mahdollisuuksia hiilirahoitukseen 
ja päästökauppaan Välimeren alueella, valitaan ensi-
sijaiset toimialat ja määritellään hanketyypit, joita 
EIP voi tulevina vuosina rahoittaa. Kolmas tutkimus 
arvioi mahdollisuuksia ympäristön kannalta kestä-
vään biopolttoaineen tuotantoon FEMIP-maissa. 
Aiheesta on toistaiseksi saatavilla vain hajanaisia 
tietoja.

Välimeren alueen ympäristönsuojeluhankkeiden 
EIP-lainat 2006 olivat yhteensä �25 miljoonaa euroa. 
Rahoitus keskittyy kiireellisimpiin ympäristötarpei-
siin ja lainat kohdistettiin ennen kaikkea vesihuolto- 
ja sanitaatioalalle Israeliin, Marokkoon, Syyriaan ja 
Tunisiaan. Marokolle lainattiin 40 miljoonaa euroa 

väestökeskusten sanitaatiojärjestelmien kunnos-
tukseen ja laajentamiseen Wadi Seboun alueella, 
joka sijaitsee Tazan kaupungin ja Atlantin rannikolla 
sijaitsevan Kenitran välillä. Laina käytetään jäteveden 
keräämiseen ja tulvavesien juoksuttamiseen tarvit-
taviin rakenteisiin sekä toissijaisen jätevedenkäsitte-
lylaitoksen rakentamiseen. Hankkeen merkittävän 
ympäristövaikutuksen vuoksi sitä tuetaan myös EU:n 
budjettivaroista rahoitettavalla korkotuella. Lisäksi 
FEMIP-ohjelman teknisen avun tukirahastosta on 
varattu 4 miljoonaa euroa projektinhallintayksikölle 
ja lainanottajan institutionaalisen kapasiteetin vah-
vistamiseen.

Yleisemmällä tasolla Euroopan komissio on kehit-
tämässä pitkän tähtäyksen suurta Välimeren puh-
distusohjelmaa. Horizon 2020 -aloitteena tunnettu 
ohjelma rakentuu yhteistyökumppanien yhteenliit-
tymälle, jossa myös EIP on mukana. FEMIP-ohjel-

FEMIP 
ministerikokous 
Tunisissa
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tusta erityiskysymyksissä kuten sektorianalyysissä tai 
uusien rahoitusvälineiden määrittelyssä sekä hyväk-
syy FEMIP-ohjelman vuosikertomuksen. Edelleen, 
FEMIP-konferenssit kokoavat yhteen yksityisen ja 
julkisen sektorin edustajia, akateemikoita ja muiden 
sidosryhmien edustajia käsittelemään ministerineu-
voston valitsemia aiheita. Vuonna 2006 ohjelmaan 
liittyvä konferenssi pidettiin Monacossa aiheenaan 
liikenne- ja kuljetusjärjestelmien vaatimat investoin-
nit Välimeren alueella.

Venäjä ja muut itänaapurit

EIP on toiminut Välimeren alueella jo kolmisen-
kymmentä vuotta, mutta sen ensimmäinen laina 
Venäjälle on vasta vuodelta 200�. Pankille annetut 
toimintavaltuudet idässä ovat tähän saakka myös 
olleet Välimeren valtuutuksiin verrattuina varsin 
vaatimattomia. Sitä mukaa kun EU:n mielenkiinto 
on kasvanut tätä aluetta kohtaan, myös lainaval-
tuudet ovat kasvaneet vahvasti. Venäjän valtuudet 
ovat kasvaneet vuoden 2001 alkuperäisistä 100 mil-
joonasta eurosta 500 miljoonaan euroon Venäjälle, 
Valko-Venäjälle, Moldovaan ja Ukrainaan tammi-
kuuhun 2007 mennessä ja edelleen �,7 miljardiin 
euroon näille maille sekä Etelä-Kaukasialle vuosille 
2007−201�.

Ensimmäinen EIP:n mandaatti (100 milj. euroa) 
keskittyi yksinomaan Venäjälle kuuluvan Itämeren 
rannikkoalueen ympäristöhankkeisiin. Siitä tehtiin 
kolme kaikkiaan 85 miljoonan euron rahoitusope-
raatiota edistämään Pietarin alueen vesihankkeita. 
Kaikkien hankkeiden rahoitukseen osallistuivat myös 
EBRD ja Pohjoismaiden investointipankki.

Toisesta lainamandaatista (500 milj. euroa) rahoitet-
tiin EU:n kannalta erityisen kiinnostavia hankkeita 
Venäjällä, Ukrainassa, Moldovassa ja Valko-Venäjällä. 
Rahoitus kohdentui ympäristöalalle sekä liikenteen, 
televiestinnän ja energian infrastruktuurihankkeisiin, 
jotka liittyvät ensisijaisiin Euroopan laajuisiin valta-
verkkoihin ja joilla on rajat ylittävää vaikutusta johon-

man puitteissa pankki keskittyy merkittävimpien 
saastelähteiden vähentämiseen ja laatii luettelon 
rahoituskelpoisista investointihankkeista läheisessä 
yhteistyössä muiden monenkeskisten pankkien ja 
komission ympäristöasioiden pääosaston kanssa.

Elvytysvoimaa Libanonille

Pariisissa tammikuussa 2007 pidetyssä kansainväli-
sessä rahoittajakonferenssissa EIP sitoutui tukemaan 
Libanonin hallituksen elvytys-, jälleenrakennus- ja 
uudistusohjelmaa kuuden seuraavan vuoden aikana 
960 miljoonalla eurolla. Rahoitus käytetään julki-
sen investointiohjelman ydinhankkeisiin ja yksityis-
sektorin investointeihin. Libanonin pitkäaikaisena 
yhteistyökumppanina pankki on edelleen sitoutu-
nut tukemaan myös infrastruktuurihankkeita (pää-
asiassa liikenne ja jätevedet). Uutta EIP:n rahoitusta 
annetaan pk-yrityksille, joiden toiminta keskeytyi 
hiljattaisen konfliktin vuoksi, lähinnä energia-alan 
toimialauudistuksiin sekä yksityissektorin investoin-
teihin. Tämän ohella teknisen avun tukirahoituksella 
edistetään hankkeiden suunnittelua ja toteutusta 
sekä yksityistämisprosessia.

Uuden FEMIP-valtuutuksen täytäntöönpano

Rahoitustuki on perustana EIP:n asemalle Välime-
ren alueella. Yhteistyö edellyttää kuitenkin myös 
poliittista vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa, 
joita ovat asianomaiset kohdemaat, yksityissektori 
ja kansalaisyhteiskunta.

Uusilla valtuuksilla tähdätään tiiviimpään kump-
panuuteen ja vuorovaikutukseen kolmella tasolla. 
Hallitusten tasolla FEMIP-ministerineuvostojen vas-
tuulla on korkean tason strateginen päätöksenteko. 
Ensimmäinen uusiin valtuuksiin perustuva ministe-
rikokous pidetään Kyproksella toukokuussa 2007. 
Lähempänä käytännön tasoa EU:n, Välimeren alu-
een kumppanuusmaiden ja Euroopan komission 
edustajista koostuva komitea käsittelee säännölli-
sesti FEMIP-strategioita, antaa ministereille opas-
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kin EU-maahan. Pankki hyväksyi 2006 ensimmäisen 
200 miljoonan euron lainan Ukrainaan. Sillä kunnos-
tetaan Kiovan ja Brodyn välisen M-06-moottoritien 
viimeisiä osuuksia, jotka kuuluvat yleiseurooppa-
laisiin liikennekäytäviin � ja 5. Hanke toteutetaan 
yhteisrahoituksena EBRD:n kanssa.

Jotta EIP voi toimia valtuuksien nojalla yksittäisissä 
maissa, sen on tehtävä asiasta puitesopimus kysei-
sen maan kanssa. Aiemmin tällaiset sopimukset 
olivat olemassa vain Venäjän ja Ukrainan kanssa. 
Vuonna 2006 sopimukseen päästiin myös Moldovan 
kanssa, millä avataan tietä EIP:n tulevalle Moldovan 
toiminnalle. Lisäksi itänaapureiden EIP-rahoituksen 
kannalta tärkeä tekijä oli Euroopan komission, EIP:n 
ja EBRD:n välillä 15. joulukuuta 2006 allekirjoitettu 
yhteisymmärryspöytäkirja, joka johtaa entisestään 
tiiviin yhteistyön tehostumiseen asianomaisissa 
maissa.

Vuosien 2007−201� investointirahoitus Venäjällä, 
Ukrainassa ja Moldovassa sekä Etelä-Kaukasian alu-
eella Armeniassa, Azerbaidžanissa ja Georgiassa 
suunnataan aiempien valtuuksien kattamille toimi-
aloille. Sen lisäksi etusijalla ovat myös energiahank-
keet, ennen kaikkea strategiset energiahuoltoon ja 
energian siirtoon liittyvät hankkeet.

EIP, EBRD ja komissio 
yhdistävät voimansa 
Itä-Euroopassa, 
Etelä-Kaukasiassa, 
Venäjällä ja Keski-
Aasiassa
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12  Mukaan lukien 8,5 miljoonaa 
euroa, jotka perustuvat tarkis-
tettuun neljänteen Lomén yleis-
sopimukseen.

Afrikan, Karibianmeren ja Tyynenmeren valtiot sekä  
Etelä-Afrikka   
Luotonanto 2006

(milj.)

Rahoitusvarat

Yhteensä  omat talousarviosta

Afrikka 564 1�� 4�1

Länsi-Afrikka 218 115 103
Eteläinen Afrikka  
ja Intian valtameri 146 18 128

Keski-Afrikka ja  
Päiväntasaajan Afrikka 101 - 101

Itä-Afrikka 56 - 56
Useita alueita koskevat  
hankkeet 43 - 43

Karibianmeri 41 10 �1

Tyynimeri �7 25 1�

MMA - - -
Useita alueita koskevat  
hankkeet 10� - 10�

AKT-MMA 745 167 578

Etelä-Afrikka 80 80 -

EIP:llä on rahoitustoimintaa Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maissa (AKT) sekä Aasiassa ja Lati-
nalaisessa Amerikassa (ALA). Pankin luotonanto perustuu kummassakin tapauksessa Euroopan 
unionin valtuutuksiin, mutta AKT- ja ALA-maiden valtuudet ovat luonteeltaan varsin erilaiset. 
AKT-maissa EIP avustaa EU:n kehityspolitiikan toimeenpanossa, kun taas ALA-maissa painopiste 
on unionin ja kumppanuusmaiden taloudellisessa yhteistyössä.

Tukea kumppanuusmaille

EIP:n toiminta AKT-maissa

Pohjana pankin toiminnalle AKT-maissa on EU:n ja  
79 AKT-maan välinen Cotonoun kumppanuusso-
pimus. Aiempia Yaoundén ja Lomén sopimuksia 
seuraavan Cotonoun sopimuksen keskeisenä tavoit-
teena on köyhyyden vähentäminen ja poistaminen 
sekä AKT-maiden talouksien saaminen mukaan 
maailmantalouteen. Vuosina 200�−2007 EIP voi lai-
nata alueelle omista rahoitusvaroistaan enimmillään  
1,7 miljardia euroa ja lisäksi 2 miljardia investointi-
kehyksestä, joka on Euroopan kehitysrahaston (EKR) 
rahoittama ja pankin hoitama uudistuva rahasto. 
Investointikehys perustettiin tukemaan yksityissek-
torin kehityksen kannalta välttämättömiä liikenne-, 
vesi- ja energiatoimialojen sekä televiestinnän alan 
yksityisyritysten ja kaupallisesti toimivien julkissek-
torin yhteisöjen infrastruktuurihankkeita. Ympä-
ristönsuojelullisesti tai sosiaalisesti merkittäviin 
hankkeisiin sekä talouden uudistusohjelmia tote-
uttavien maiden julkisen sektorin hankkeisiin voi-
daan yleensä myöntää korkotukea. Etelä-Afrikassa 
EIP:n luotonanto perustuu erillisiin valtuuksiin, 
joista myönnettiin 825 miljoonaa euroa vuosina 
2000−2006.

Vuonna 2006 EIP:n luotonanto AKT-maihin nousi 
745 miljoonaan euroon (2005: 5�7 milj.). Siitä  
578 miljoonaa oli peräisin EKR:n12 rahoitusvaroista 
ja 167 miljoonaa pankin omista varoista. Coto-
noun sopimukseen perustuvasta investointike-
hyksen toiminnasta on selkeää näyttöä: vuodesta 
200� lukien tähän päivään allekirjoitetut rahoitus-
sopimukset ovat yhteensä lähes 1 400 miljoonaa 
euroa. Toistaiseksi pääpaino on ollut yksityissekto-
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rin hankkeissa, joiden osuus investointikehyksen 
lainasalkusta oli 81 prosenttia tilivuoden lopussa. 
Toimialoittain tarkasteltuna 5� prosenttia inves-
tointikehykseen perustuvan rahoituksen kannasta 
kohdentui rahoituspalveluille – joiden osalta on 
saavutettu hyviä tuloksia pankin mikroluottotoimin-
nan kehittämisessä AKT-maissa ja varsinkin Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa – ja 20 prosenttia koski teol-
lisuusinvestointeja (mukaan lukien kaivostoiminta). 
Loput 26 prosenttia liittyvät perusinfrastruktuuriin 
(energia, vesi, liikenne ja televiestintä). Pankin omista 
varoista myönnettyjä lainoja kertyi �86 miljoonaa 
euroa vuoden 2006 loppuun mennessä. Niistä yli 
puolet meni yksityissektorin hankkeille. Teollisuu-
den (myös kaivosteollisuus) ja perusinfrastruktuu-
rin osuus oli yhteensä 65 prosenttia omista varoista 
annetuista lainoista.

AKT-maiden rahoituksessa tärkeällä sijalla on 
ympäristönsuojelu, ennen kaikkea vesi- ja sani-
taatiohankkeet (ks. kehystetty teksti vesihuollosta 
Mosambikissa) mutta myös uusiutuva energia. 
Pankki lainasi 2006 omista varoistaan 9,75 miljoonaa 
euroa Barbados Light and Power Companyn tuulivoi-
mahankkeelle, jonka avulla korvataan kalliit fossiili-
set polttoaineet ja vähennetään ilmakehän päästöjä. 
Lainalle myönnettiin korkotuki ympäristöperustein. 
Hanke rahoitetaan EIP:n ilmastonmuutoksen torjun-
nan rahoitusjärjestelmästä (Climate Change Finan-
cing Facility), ja se hyväksyttäneen Kioton pöytäkirjan 
puhtaan kehityksen mekanismiin (CDM). Hankkeen 
rekisteröintiprosessin helpottamiseksi hankkeen 
toteuttaja on hakenut tukea myös pankin ilmaston-
muutoksen torjunnan teknisen avun järjestelmästä 
(Climate Change Technical Assistance Facility). Lisäksi 
EIP lainasi 24,5 miljoonaa euroa vesivoimalan raken-
tamiseen Fidži-saarille.

Vuonna 2006 pankin toimintaa Etelä-Afrikassa rajoitti 
lainavaltuuksien voimassaolon päättyminen vuoden 
lopussa ja siitä johtuva käytettävissä olevien rahoi-
tusvarojen vähäisyys. EIP lainasi omista varoistaan 
80 miljoonaa euroa ESKOM Holdings Ltd:lle uuden 
suurjännitelinjan rakentamiseen Johannesburgin ja 
Kapkaupungin välille. ESKOM on maan kokonaan 

Cotonoun  
sopimukseen liittyvän 
Investointikehyksen  
vuosikertomus

valtio-omisteinen sähköyhtiö. Vuo-
sien 2002−2006 valtuuksiin perustuva  
EIP-rahoitus suunnattiin pk-yrityksille 
(260 milj. euroa), ympäristönsuojelun hankkeille  
(245 milj.) ja energia-alalle (1�0 milj.).

Rahoituspalvelut

EIP:n toiminta rahoitussektorilla ja etenkin rahoitus-
varojen kanavointi paikallisten rahoituslaitosten ja 
yksityisten pääomasijoitusyhtiöiden kautta palve-
lee yleisesti kahta tarkoitusta. Se tukee paikallisten 
rahoitusmarkkinoiden kehitystä ja antaa mahdol-
lisuuden rahoittaa myös pienehköjä yrityksiä, jopa 
mikroyrityksiä.

Vuonna 2006 pankki myönsi investointikehyksestä 
lainan Nigerian suurimpiin pankkeihin lukeutuvalle 
First Bank of Nigerialle (FBN), joka on ryhtynyt toi-
mintansa laajamittaiseen modernisointihankkee-
seen. Ainutlaatuisen asemansa ja Ecobankin kanssa 
suunnitellun fuusion myötä FBN tulee näyttelemään 
keskeistä roolia Länsi-Afrikan rahoitussektorin syven-
tämisessä ja taloudellisessa yhdentymisessä. Uuden 
alueellisen verkostonsa avulla se voi parantaa palve-
lujaan liike- ja yritysasiakkaille. Laina antaa FBN:lle 
vakaan pitkäaikaisen rahoituslähteen strategiansa 
toteuttamiseksi. Toissijaista omaa pääomaa tarjo-
amalla investointikehys vaikuttaa suotuisasti yksityi-
sen rahoituksen saantiin FBN:lle ja siten myös tarjoaa 
mahdollisuuden monipuolistaa rahoituspohjaa.

EIP otti 5 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla osaa 
Business Partners International Kenya SME Fund 
(BPI-K) -rahastoon. BPI-K on kenialainen komman-
diittiyhtiö, joka tekee sijoituksia nuoriin keskisuuriin 
yrityksiin. Rahastossa ovat mukana Maailmanpankin 
kansainvälinen rahoitusyhtiö (International Finance 
Corporation, IFC) sekä Business Partners Internatio-
nal, eteläafrikkalaisen pk-yritysten investointeihin 
erikoistuneen Business Partners Ltd:n tytäryhtiö. 
Lisäksi rahasto saa monenlaista tukea EIP:n Nairo-
bin aluetoimistolta.
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Turvallista juomavettä Mosambikin  
Maputoon

Vuonna 2006 vesihuoltojärjestelmän parantamista ja laajentamista Mosambikin pääkaupun-
gissa Maputossa rahoitettiin 31 miljoonan euron EIP-lainoilla. Hankkeen toteuttaja, Maputo Water 
Supply, vastaa koko Maputon suurkaupunkialueen 1,7 miljoonan asukkaan vesihuollosta. Puolet 
alueen väestöstä elää äärimmäisessä köyhyydessä, ja vain 40 prosentilla asukkaista on mahdol-
lisuus saada käyttökelpoista juomavettä. EIP:n rahoittama hanke lisää merkittävästi turvallista 
juomavettä saavien asukkaiden määrää. Samalla myös edistetään Mosambikin vuosituhannen 
kehityspäämäärien saavuttamista vesihuollon, terveydenhuollon ja köyhyyden poistamisen alu-
eilla, mitkä ovat tärkeitä myös maan köyhyyden poistamisstrategiassa. YK:n seitsemäs vuosituhat-
tavoite − ympäristön kestävän kehityksen turvaaminen − sisältää osatavoitteita, joilla pyritään 
puolittamaan puhdasta juomavettä vailla olevien määrä ja parantamaan sanitaatiopalvelujen 
saatavuutta.

Maputon vesihankkeella on neljä erityistavoitetta. Ensinnäkin sillä pyritään lisäämään jo käy-
tössä olevan järjestelmän tuotantokapasiteettia, jotta varmistetaan jatkuva veden saanti vesi-
huoltojärjestelmän piirissä nykyisin oleville 730 000 asukkaalle (tällä hetkellä järjestelmä ei toimi 
vuorokauden kaikkina tunteina) sekä kasvattaa vesihuollon piirissä olevan väestön määrää  
467 000:lla vuoteen 2010 mennessä ja vielä 145 000:lla vuoteen 2014 mennessä. Toisena tavoit-
teena on parantaa järjestelmän suorituskykyä vähentämällä hukkaveden määrää. Kolmanneksi 
vesihuoltojärjestelmää on tarkoitus laajentaa paikallisten pienyritysten tuella kaupungin laita-
milla sijaitseville köyhemmille alueille siten, että palvelun piiriin saataisiin 110 000 asukasta lisää. 
Neljänneksi pyritään parantamaan vesiyhtiön kapasiteettia ja rahoituksellista kestävyyttä, minkä 
avulla kohennetaan vesihuoltoa kaikissa kaupungeissa, joiden vesihuollosta hankkeen toteutta-
jan vastaa.

Hanke pohjautuu aiempiin toimialauudistuksiin ja Maailmanpankin hankerahoitukseen. Siinä ovat 
mukana Mosambikin vesihuollosta vastaava rahasto FIPAG, Mosambikin valtio ja kansainvälis-
ten kehitysrahoittajien ryhmä: EIP, Euroopan komission vesialan rahoitusväline (Water Facility), 
Alankomaiden kehitysrahoitusyhtiö (FMO) ja Ranskan kehitysvirasto. Jatkuvuus ja kohtuullinen 
hinta varmistetaan edullisella rahoituksella, hyvällä sääntelypolitiikalla (etenkin hinnoittelun ja 
instituutioiden itsemääräämisoikeuden suhteen), asianmukaisesti suunnitellulla ja säännellyllä 
yksityissektorin osallistumisella palvelujen tarjontaan ja kansalaisjärjestöjen mukanaololla hank-
keen toteutusalueella.
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Läheistä yhteistyötä Euroopan komission 
kanssa

EIP:n ja Euroopan komission asiantuntemuksen ja 
rahoitusvarojen yhdistäminen on osoittautunut erit-
täin tehokkaaksi. Molemmat laitokset allekirjoittivat 
2006 yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla perustettiin 
erityisrahasto (Trust Fund) alueellisten infrastruk-
tuurien tukemiseen Afrikassa. Tämän erityisrahas-
ton kautta, johon myös jäsenvaltiot voivat osallistua, 
Euroopan komissio kohdentaa aluksi enimmillään  
60 miljoonaa euroa avustuksiin käytettäväksi kor-
kotukina yhteensä noin 260 miljoonan euron suu-
ruisille EIP-lainoille. 

Hyvää edistystä on saavutettu myös Etiopian, Mada-
gaskarin ja Mosambikin hankkeissa, joita rahoitettiin 
EIP:n lainoilla sekä AKT-maiden vesialan hankkeiden 
edistämiseen ja tukemiseen vuonna 2004 perus-
tetusta rahoitusvälineestä (ACP-EU Water Facility) 
myönnetyllä teknisellä avulla ja tukirahoituksella. 

Edelleen, EIP:n uudesta vesihankkeiden suunnittelun 
rahoituskehyksestä (Water Project Preparation Faci-
lity), johon on varattu � miljoonaa euroa, rahoitetaan 
kolmen seuraavan vuoden aikana vähintään kahdek-
saa AKT-maiden vesi- ja sanitaatiohanketta. 

Euroopan komissio myös pyysi EIP:ltä neuvonta-
palveluja toisen pääomasijoitusjärjestelynsä (Risk 
Capital Facility, RCF) toteuttamiseen Etelä-Afrikassa. 
Kyseessä on suunnattu toimialaohjelma, johon 
on varattu 50 miljoonaa euroa viideksi vuodeksi. 
Ohjelma on jatkoa vuonna 2002 käynnistetylle ja 
onnistuneeksi osoittautuneelle pääomasijoitusjär-
jestelylle, jossa EIP oli jo mukana, ja jonka tarkoituk-
sena oli antaa pääomarahoitusta ja oman pääoman 
ehtoista rahoitusta perinteisesti epäsuotuisassa ase-
massa olevien henkilöiden omistamille pk-yrityksille 
Etelä-Afrikkaan. EIP:n tehtävänä on Euroopan komis-
sion avustaminen sijoitusjärjestelyn suunnittelussa ja 
käynnistyksessä sekä osallistua investointiesitysten 
tekniseen arviointiin ja hyväksyntään, osallistumatta 
kuitenkaan itse varainhoitoon.
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Aasia ja Latinalainen Amerikka 
Luotonanto 2006

(milj.)

Yhteensä

Latinalainen Amerikka 240
Colombia 100

Brasilia 40

Ecuador 40

Peru 40

Honduras 20

Aasia 243
Sri Lanka 120

Malediivit 50

Vietnam �8

Pakistan �5

Aasia ja Latinalainen Amerikka 483

Tulevaisuudennäkymät

Cotonoun kumppanuussopimus solmittiin 20 vuo-
den ajaksi kesäkuussa 2000 siten, että sen kukin pöy-
täkirja koskee 5−6 vuoden jaksoa kerrallaan. Vuosia 
200�−2007 koskevan ensimmäisen pöytäkirjan voi-
massaolo päättyy pian. Toisessa pöytäkirjassa vuo-
sille 2008−201� on vahvistettu investointikehykseen 
tehtävä 1,1 miljardin euron lisäys samalla kun EIP:n 
omista rahoitusvaroista annettavaan luotonantoon 
on varattu 2 miljardia euroa. Tähän rahamäärään on 
vielä lisättävä 400 miljoonaa euroa käytettäväksi 
korkotukiin ja tekniseen apuun. Uusien EU:n ulko-
puolisten maiden lainavaltuuksien perusteella Etelä-
Afrikan hankkeille on varattu 900 miljoonaa euroa 
vuosille 2007−201�.

Tulevina vuosina toiminnan painopistealueita ovat 
infrastruktuuri ja rahoitussektori. Infrastruktuurissa 
keskeisiä panostusalueita ovat perusinvestoinnit, 
kuten energia-, vesi- ja sanitaatiohankkeet. Etusijalle 
asetetaan myös yksityissektorin investoinnit sekä 
alueelliset hankkeet, joihin osallistuu useampi kuin 
yksi maa tai joilla on rajat ylittävää vaikutusta. 

EIP Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa 

EIP:n Aasian ja Latinalaisen Amerikan lainavaltuuksiin 
vuosille 2000−2006 oli varattu enimmillään 2 480 mil-
joonan euron lainat Euroopan unionin ja kohdemaan 
yhteisen edun mukaisten hankkeiden tukemiseksi. 
Tavoitteena oli edistää taloudellista yhteistyötä. Vuo-
den 2006 loppuun mennessä pankki oli lainannut 
alueelle 2 425 miljoonaa euroa. Aasian ja Latinalai-
sen Amerikan hankkeisiin annettuja EIP-lainoja 2006 
kertyi 48� miljoonaa euroa. Siitä 240 miljoonaa koh-
distui Latinalaiseen Amerikkaan (Brasilia, Kolumbia, 
Ecuador, Honduras ja Peru) ja 24� miljoonaa Aasiaan 
(Pakistan, Vietnam, Sri Lanka ja Malediivit). 

Latinalaisessa Amerikassa pankki allekirjoitti 20 mil- 
joonan euron lainan Keski-Amerikan alueelli-

selle kehityspankille (Central American Bank for 
Economic Integration, CABEI). Lainalla tuetaan 
Hondurasissa tiekuljetuskäytävän rakentamista 
Atlantilta Tyynenmeren rannikolle. Hanke kuuluu 
Plan Puebla−Panama-hankkeeseen, joka on alu-
eellinen toimintasuunnitelma rajat ylittävien inf-
rastruktuurien parantamiseksi Keski-Amerikassa 
ja Meksikossa. Muut lainat käytettiin digitaalisten 
matkapuhelinverkkojen suunnitteluun ja kehittä-
miseen Kolumbiassa, Ecuadorissa ja Perussa sekä 
Michelinin rengastehtaiden investointirahoituk-
seen Brasiliassa.

Aasiassa EIP antoi apua kansainvälisille ja EU:n pon-
nistuksille luonnonkatastrofien vaikutusten lieven-
tämiseksi etenkin lainoilla tsunamionnettomuuden 
jälkeiseen jälleenrakentamiseen Malediiveilla ja Sri 
Lankassa. Pakistanille myönnettiin laina sementti-
tehtaan rakentamiseen. Hanke on merkityksellinen 
lokakuussa 2005 sattuneen maanjäristyksen tuhojen 
korjaamisen kannalta. Vietnamissa pankin rahoitusta 
annettiin Metro Cash & Carry -noutotukkumyymälöi-
den rakentamiseen. 

EIP on antanut ALA-maiden rahoituksen aikana eli 
vuoden 199� jälkeen alueelle jo lähes sata lainaa, 



kaikkiaan 4 762 miljoonaa euroa. Lainasummasta 
55 prosenttia on kohdistunut Latinalaisen Amerikan 
hankkeille ja 45 prosenttia Aasialle.

Uusi ALA-maita koskeva valtuutus

Uudet lainavaltuudet vuosille 2007−201� antavat 
EIP:lle mahdollisuuden myöntää lainoja Aasian ja 
Latinalaisen Amerikan kumppanuusmaille yhteensä 
enimmillään �,8 miljardia euroa. Summa on huo-
mattavasti suurempi kuin edellinen mandaatti. 
Uudessa valtuutuksessa eri alueiden luotonan-
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Tukea kumppanuusmaille

nolle on asetettu ohjeelliset enimmäismäärät, jotka 
ovat Latinalaiselle Amerikalle 2,8 miljardia euroa ja 
Aasialle 1,0 miljardia euroa. 

Valtuuksien toimialoja ja maantieteellistä katta-
vuutta laajennettiin, jotta EIP:llä olisi entistä parem-
mat mahdollisuudet tukea EU:n yhteistyöstrategiaa 
ALA-maissa. Pankki voi nyt rahoittaa mm. ympäris-
tön kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen torjun-
taa sekä EU:n energiahuollon turvaamista edistäviä 
hankkeita. Lisäksi se tukee jatkossakin EU:n läsnä-
oloa asianomaisissa maissa suorien ulkomaisten 
investointien sekä teknologian ja asiantuntemuk-
sen siirron kautta.

EIP:n vastaus Aasian katastrofeille

Aasiaan suunnatusta EIP-lainoituksesta 2006 noin kaksi kolmasosaa käytettiin kunnostus- ja jäl-
leenrakennusapuna luonnonkatastrofien kohteeksi joutuneissa maissa.

Joulukuun 26. päivänä 2004 sattunut tuhoisa maanjäristys ja sitä seurannut tsunamiaalto, joka 
iski Intian valtameren rannikkomaihin, traagisen ihmishenkien menetyksen lisäksi aiheutti suurta 
tuhoa tuhansien kilometrien matkalla ranta-alueilla ja jätti yli miljoona ihmistä kodittomiksi sekä 
tuhosi pahoin infrastruktuuria.

Vuonna 2005 yhteensä 50 miljoonan euron suuruinen limiittiluotto annettiin käyttöön poikkeuk-
sellisen edullisin lainaehdoin pienille ja keskikokoisille investoinneille hyökyaallon aiheuttamien 
tuhojen korjaamiseen Indonesiassa Acehin maakunnassa ja Pohjois-Sumatralla. Vuonna 2006 EIP 
tuli myös Malediivien apuun. Tämä edellytti voimassa olevan ALA-maita koskevan valtuutuksen 
laajentamista, sillä maa ei aiemmin sisältynyt valtuuksien soveltamisalaan. Malediiveilla pan-
kin pääpaino kohdistui matkailualalle, joka on maan talouden pääpilari. Yhteensä 50 miljoonan 
euron suuruinen limiittiluotto annettiin käyttöön tsunamiaallon vahingoittamille lomakeskuksille 
ja hotelleille yksityisellä sektorilla. Sri Lankalle annettiin käyttöön limiittiluotto, johon sisältyy kaksi 
lainaikkunaa. Toinen ikkuna on keskuspankin lainoittama ja toinen ikkuna avattiin pankin normaa-
leilla ehdoilla. Yhteensä 20 miljoonan euron suuruinen korkotuettu laina paikallisissa valuutoissa 
varattiin tsunamista suoraan kärsineiden lainanottajien pieniin investointihankkeisiin. Vielä toiset  
50 miljoonaa euroa osoitettiin suurempina summina lainanottajille, joita tsunamionnettomuus oli 
kohdannut suoraan tai välillisesti. 

Toinen Aasian suuronnettomuus, joka kannusti EIP:tä antamaan rahoitustukea vuoden aikana oli 
lokakuussa 2005 Pakistanissa sattunut maanjäristys. Maanjäristystä seurannut talojen ja infrastruk-
tuurin jälleenrakennus lisäsi sementin kysyntää merkittävästi Pakistanissa. Tältä pohjalta EIP pyrki 
korjaamaan toimituskatkosta ja tukemaan jälleenrakennusta rahoittamalla uutta sementtialan 
yrityshanketta Khaipurissa 35 miljoonan euron lainalla.
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Varainhankinta:  
strategialla lisäarvoa asiakkaille

EIP  pyrki  parhaansa  mukaan  hyödyntämään  taloudellista  vahvuuttaan  varmistaakseen  par-
haan mahdollisen rahoituskustannuksen ja lisäarvon asiakkailleen. EIP:n taloudellinen vahvuus 
perustuu omistajiensa eli EU:n jäsenvaltioiden tukeen. Pankki pitäytyi johdonmukaisesti rahoi-
tusstrategiassaan, joka rakentuu jatkuvuudesta ja innovatiivisuudesta eli luovista ratkaisuista 
benchmark-lainaohjelmissa sekä räätälöidystä emissiotoiminnasta. Hyvistä  tuloksista hyötyi-
vät laina-asiakkaat niin EU-maissa kuin paikallisilla kehittyvillä markkinoilla, joille EIP suuntaa 
rahoitustaan.

mark-lainoilla nostettiin rahoitusta 28 miljardia 
euroa vastaava summa (59 % pääomamarkkinara-
hoituksesta). Tästä rahamäärästä suurin osa han-
kittiin euroina (10,6 mrd. euroa), seuraavina tulivat 
Yhdysvaltain dollari (euroina 9,7 mrd.) ja Englannin 
punta (euroina 8,0 mrd.).

Tärkeimpien valuuttojen lainatoiminnassa 2006 
erottauduttiin eräillä innovaatioilla ja tunnusmer-
killisillä piirteillä. Pankin euro-varainhankinta oli 
kaikkiaan 17,4 miljardia euroa, ja rahoitus hankittiin 

Hankitun rahoituksen määrä oli samaa luokkaa kuin 
vuotta aiemmin eli 48 miljardia euroa. Varat hankit-
tiin ennätyksellisesti 24:nä eri lainavaluuttana, joi-
hin myös sisältyi kuusi synteettistä lainavaluuttaa. 
Kysyntä muista kuin päävaluutoista ja etenkin Austra-
lian dollareista oli entistä laajempaa. Varainhankinta 
näissä valuutoissa oli 8 miljardia euroa, kun se edel-
lisenä vuonna 2005 oli 6 miljardia euroa. Päävaluu-
tat eli euro, Englannin punta ja Yhdysvaltain dollari, 
olivat tosin edelleen jälleenrahoituksen perusta, ja 
niiden osuus oli yhteensä 40 miljardia euroa (2005:  
44 mrd. euroa).

EIP:n varainhankintatoiminta sai markkinoilla hyvän 
vastaanoton. Sitä osoittaa EuroWeek-julkaisun järjes-
tämä kysely, jossa markkinatoimijat äänestivät jo kol-
mantena peräkkäisenä vuotena EIP:n markkinoiden 
”vaikuttavimmaksi lainanottajaksi”, ”innovatiivisim-
maksi lainanottajaksi” ja ”parhaaksi monikansalliseksi 
tai julkisyhteisölainaajaksi”. Pankki myös valittiin 
“tulevien vuosien innostavimmaksi ja haastavim-
maksi lainaajaksi”.

Päävaluuttamarkkinoilla – valtiollista 
luokkaa ja luovia ratkaisuja

Päävaluuttojen − euro; Englannin punta (GBP); 
Yhdysvaltain dollari (USD) − benchmark-lainaoh-
jelmat vahvistivat pankin ainutlaatuista asemaa 
monivaluuttaisena valtiollisen luokan benchmark-
liikkeeseenlaskijana. Tämä oli kustannustehokkaan 
varainhankinnan keskeinen kulmakivi. Pankin kol-
men tärkeimmän lainavaluutan määräisillä bench-

Varainhankintaohjelmien volyymit  
ennen swapeja 2002−2006: 
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benchmark-lainoilla ja suunnatuilla lainoilla. Eurolai-
nausta leimasi ennakoiva ja aktiivinen sopeutumi-
nen keskeisille valtionlainoille ominaisiin piirteisiin. 
Tähän kuuluivat muun muassa emissiokooltaan  
5 miljardin euron EARN benchmark-lainat1�, ja niihin 
sisältyi kaksi uutta 5 miljardin euron joukkovelkakir-
jalainaa 5- ja 10-vuoden maturiteettisektoreilla. Tällä 
parannettiin tuloksentekokykyä rahoituksen hankin-
nassa, ja eurooppalaisten valtiollisen luokan joukko-
velkakirjalainoilla tehtiin vuonna 2006 vahva tulos. 
Kiinnostuksen lisääntymisestä valtionlainoihin verrat-
tavaan likviditeettiin saatiin suoraa tietoa, kun vuonna 
2008 erääntyvää EARN-lainaa korotettiin likviditeetti-
huutokaupalla 580 miljoonan euron määrällä. Pankki 
oli edelleenkin ainoa ei-valtiollinen liikkeeseenlaskija, 
jolla on tarjolla ns. globaalijärjestelyinä toteutettavia  
5 miljardin euron suuruisia benchmark-lainoja kol-
mesta kolmenkymmenen vuoden laina-ajoissa.

Merkittävä tapahtuma euron suunnattujen ja struktu-
roitujen emissioiden markkinoilla − joilta varainhan-
kinta oli kaikkiaan 6,9 miljardia euroa − oli ensimmäinen 
julkisella myyntitarjouksella kaikissa 12:ssa euroalueen 
maassa tarjottu laina. Menettelystä käytetään myös 
termiä “EPOS” (European Public Offering of Securities). 
Kysymyksessä oli 1 miljardin euron suuruinen struktu-
roitu joukkovelkakirjalaina, joka oli yhdistetty euroalu-
een inflaatioon. Se oli käytännöllinen ratkaisu, johon 
antoi mahdollisuuden EU:n esitedirektiivissä esitetty 
passijärjestelmä14. Tuolloin passijärjestelmää käytet-
tiin ensimmäisen kerran yhtä suuressa mittakaavassa 
joukkolainamarkkinoilla. Laina ansaitseekin aivan eri-
tyistä huomiota, koska sen panos eurovaluutan pää-
omamarkkinoiden kehitykseen oli merkittävä. 

Englanninpuntamarkkinoilla EIP säilytti asemansa 
tärkeimpänä sijoitusvaihtoehtona Gilt-lainoille. Pun-
tavelkakirjoja oli liikkeessä vuoden vaihteessa suunnil-
leen 10 prosenttia vastaava määrä Gilt-markkinoiden 
ulkopuolisista puntalainoista. Englanninpuntavarain-
hankinnan kokonaismäärä oli 5,7 miljardia puntaa 
(8,4 mrd. euroa). Lainoja järjestettiin benchmarkien 
15:ssä eri juoksuajassa aina vuoteen 2054 asti. Tämä 
on suurin valikoima eri laina-aikoja Gilt-lainojen ulko-
puolella. Niin ikään liikkeeseen laskettiin kaksi uutta 

benchmark-lainaa �- ja 10-vuoden laina-ajoissa. 
Strukturoitujen lainojen markkinoilla pankki toteutti 
yhden uuden lainan ja korotti olemassa olevaa, 
vuonna 2016 erääntyvää inflaatiosidonnaista lainaa 
kaikkiaan 297 miljoonalla punnalla.

Yhdysvaltain dollari -varainhankinnan kokonais-
summa oli 17,6 miljardia dollaria (14,2 mrd. euroa). 
EIP oli tällä ohjelmalla suurimpia dollarilainaajia 
– yhdysvaltalaiset lainanottajat pois lukien. Liik-
keeseen laskettiin viisi Global-benchmark-lainaa 
kaikissa keskeisissä laina-ajoissa eli �-, 5- ja 10-vuo-
tisina (kahdesti) sekä �0-vuoden lainoina. Viimeksi 
mainitulla lainalla pankin tuottokäyrää laajennettiin  
�0 vuoteen ja laina oli ensimmäinen benchmark-laina 
tuottokäyrän tällä kohdalla sen jälkeen kun USA:n  
Treasury oli ottanut ns. pitkät bondit uudelleen käyt-
töön. Toinen uusi � miljardin dollarin 10-vuotinen laina 
oli juoksuaikansa suurin emissio Yhdysvaltain ulko-
puoliselta AAA-luokan lainaajalta, mikä korosti EIP:n 
lainojen vahvaa likviditeettiä. Tämän ohella liikkeeseen 
laskettiin kaksi eurodollari-lainaa 7-vuoden sektorilla. 
Lainamäärät olivat 1 miljardia dollaria ja 1,5 miljardia 
dollaria. Jälkimmäinen laina oli tämän vuoden suurin 
euromarkkinalaina tässä varallisuuslajien luokassa. 
Strukturoitujen joukkovelkakirjalainojen määrä oli 
yhteensä 1,4 miljardia dollaria (1,2 mrd. euroa).

Valuuttavalikoimaan uutta monipuolisuutta

Varainhankinta kolmen päävaluutan ulkopuolelta 
oli vasta-arvoltaan 8,0 miljardia euroa 15 eri valuu-
tassa. Tämän ohella pankki myös emittoi synteet-
tisiä valuuttalainoja kuudessa muussa valuutassa 
− ne kirjattiin muiden maksuvaluuttojen alle −  
0,6 miljardin euron verran. Suurin kasvu päävaluut-
toihin kuulumattomien valuuttojen varainhankin-
nassa syntyi Australian dollareissa (AUD). Näiden 
muiden lainavaluuttojen kolme suurinta vaikuttajaa, 
joiden kunkin osuus varainhankintaan oli yli 1 mil-
jardia euroa vastaa määrä, olivat Australian dollari  
(1,8 mrd. euroa), jeni (JPY, 1,� mrd. euroa) ja Turkin 
liira (TRY, 1,1 mrd. euroa).

Varainhankinta: strategialla lisäarvoa asiakkaille

13  EARN benchmark-lainat (Euro Area 
Reference Notes)

14  Tämä direktiivi määrittää erityyppisiä 
arvopapereita ja liikkeeseenlaskijoita 
koskevien esitteiden tehokkaan yh-
den hyväksynnän järjestelmän eli ns. 
passijärjestelmän Euroopan unionin 
jäsenvaltioissa: esitedirektiivi mahdol-
listaa sen, että, kun yhden jäsenvaltion 
valvontaviranomainen (“kotijäsenval-
tion toimivaltainen viranomainen”) 
on hyväksynyt esitteen, sitä saa käyt-
tää voimassa olevana esitteenä missä 
muussa tahansa jäsenvaltiossa (“vas-
taanottava jäsenvaltio”) tarvitsematta 
enää pyytää kaikilta jäsenvaltioilta 
erikseen lupaa esitteelle (“vastavuo-
roisuuden periaate”).
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Varainhankinta: strategialla lisäarvoa asiakkaille

Huomattaviin kehitystuloksiin yllettiin Euroopan 
ulkopuolella Välimeren alueen ja Afrikan kump-
panuusmaissa. Huomiota ansaitsevia tapahtumia 
olivat erityisesti pankin ensimmäinen Egyptin 
puntalaina (EGP), joka tuona aikana oli myöskin 
kyseisten markkinoiden pitkäaikaisin synteetti-
nen joukkovelkakirjalaina, sekä Botswanan pula-
lainat (BWP) ja Namibian dollarilainat (NAD). 
Molemmat viimeksi mainitut olivat ensimmäiset 
lainat kansainväliseltä liikkeeseenlaskijalta. Ne 
toteutettiin synteettisinä lainoina. Pankki piti niin 
ikään johtoasemansa Etelä-Afrikan randin (ZAR) 
markkinoilla, joilta hankittiin 2,8 miljardia ran-
dia (�12 milj. euroa). Tähän liittyen tammikuussa 
201� erääntyvää randilainaa, jonka korko on  
8 prosenttia, korotettiin 4,5 miljardiin randiin. Koro-
tuksen jälkeen siitä tuli suurin eurorandi-laina,  
jolla on myös markkinoiden paras likviditeetti. 
Emissiotoimintaan muualla sisältyivät ensimmäi-
nen synteettinen Indonesian rupialaina (IDR) ja 
Brasilian realin (BRL) määräiset synteettiset lainat, 
sekä Venäjän rupla (RUB). 

Kehitysvaikutukset

Kehitystyö EU:n uusien jäsenvaltioiden, liittyvien val-
tioiden ja liittymisneuvotteluja käyvien valtioiden 
sekä EU:n kumppanuusmaiden valuutoissa kuului 
edelleenkin ottolainaustoiminnan olennaisiin tun-
nuspiirteisiin. Varainhankinta näissä valuutoissa sekä 
muissa sellaisten maiden valuutoissa, joihin EIP:n 
luotonanto kohdistuu, auttaa alentamaan tai pois-
tamaan valuuttariskiä, milloin rahoituksen hankinta 
ja antolainaustoiminta voidaan yhdistää. 

Uusien jäsenvaltioiden ja liittymisneuvotteluja käy-
vien valtioiden valuutoista Turkin liiran kysyntä jat-
kui voimakkaimpana. Liiramarkkinoilta pankki nosti  
1,1 miljardia euroa vastaavan määrän edistäen 
samalla liiran likviditeetin ja tuottokäyrän kehitystä. 
Bulgarian levmarkkinoilla (BGN) liikkeeseen laskettiin 
pankin ensimmäinen vaihtuvakorkoinen velkakirja-
laina. Emissiotoimintaa oli myös kolmessa muussa 
tämän kohdealueen valuutassa (Tšekin kruunu [CZK]; 
Unkarin forintti [HUF]; Puolan zloty [PLN]). 

Lainanotto 2006* ja 2005 

(milj. euroa) 

Ennen swapeja Swapien jälkeen

2006 2005 2006 2005

EUR 17 4�9 �6,� % 19 �11 �8,8 % �1 820 66,2 % �2 179 64,6 %
CZK 18 0,0 % 18 0,0 % 19 0,0 %
DKK 2�5 0,5 % 2�5 0,5 %
GBP 8 �92 17,5 % 10 057 20,2 % � 067 6,4 % � 096 6,2 %
HUF 110 0,2 % 222 0,4 % 97 0,2 % 5� 0,1 %
PLN �2 0,1 % 7� 0,1 % �2 0,1 % 49 0,1 %
SEK �09 0,6 % 174 0,4 % �09 0,6 % 468 0,9 %

Yhteensä EU 26 5�5 55 % 29 8�8 60 % �5 577 74 % �5 864 72 %

AUD 1 840 �,8 % 692 1,4 %  
BGN 102 0,2 %
CHF 70� 1,5 % 709 1,4 % 259 0,5 % 
HKD 101 0,2 %
ISK 501 1,0 % 162 0,� %
JPY 1 277 2,7 % 1 �52 2,7 %  
MXN 18� 0,4 %
NOK 424 0,9 % �8 0,1 % 88 0,2 % �8 0,1 % 
NZD 9�� 1,9 % 1 077 2,2 %  
TRY 1 095 2,� % 1 222 2,5 %  
USD 14 225 29,6 % 14 �09 28,7 % 12 �05 25,6 % 1� 581 27,� %
ZAR �12 0,7 % 219 0,4 % 80 0,2 % 6� 0,1 %

Muut yhteensä 21 515 45 % 19 962 40 % 12 47� 26,0 % 1� 941 28,0

YHTEENSÄ 48 050 100 % 49 800 100 % 48 050 100 % 49 805 100 %

*  Varainhankinta vuodelle 2006 annetun yleisen lainanottovaltuutuksen perusteella, ja siihen sisältyy 2,9 miljardin euron suuruinen “ennakkovarainhankinta”, joka toteutettiin 
vuonna 2005
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Varainhankinta: strategialla lisäarvoa asiakkaille

Uusilla urilla muiden Euroopan valuuttojen 
markkinoilla

Sveitsin frangimarkkinoilla (CHF) pankki toi uuden 
�0-vuotisen �00 miljoonan frangin benchmark-
joukkovelkakirjan, joka oli liikkeeseenlaskuhetkellä 
markkinoiden pitkäaikaisin laina. Tanskan kruunun 

“Houkutteleva mahdollisuus sijoittaa 
Eurooppaan”
Vilkaisu EIP:iin lainojen liikkeeseenlaskijana

EIP on EU-maiden yhteisesti omistama kansain-
välinen toimija, jonka joukkovelkakirjojen laatu 
on luokiteltu ensiluokkaiseksi. Juuri tämän vuoksi  
EIP:n joukkovelkakirjat ovat “houkutteleva mahdol-
lisuus sijoittaa Eurooppaan”.

➾  EU-maiden omistajuuden ansiosta EIP:n joukko-
velkakirjat ovat ainutlaatuisella tavalla hajautet-
tuja valtiollisen luokan sijoituksia.

➾  Kolme suurinta luottoluokitusyritystä ovat luoki-
telleet EIP:n AAA-luokan lainaajaksi, mikä takaa 
EIP:lle yhtenäisesti vakaat näkymät.

➾  Markkinalähtöiseen strategian arkkitehtuuriin 
sisältyvät hyvä likviditeetti ja toiminnan avoi-
muus. Siinä yhdistyvät kattavat benchmark-lai-
naohjelmat kolmessa pankille tärkeimmässä 
valuutassa – euro, GBP, USD – sekä erityistar-
peisiin räätälöidyt liikkeeseenlaskut monissa eri 
valuutoissa ja laajalla tuotevalikoimalla.

➾  EIP on yksi johtavia ja ahkerimpia lainahakijoita 
kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Sen liik-
keeseenlaskujen kokonaismäärä vuonna 2006 oli  
48 miljardia euroa.

➾  Pankki on perinteisesti edistänyt pääomamarkki-
noiden kehittymistä EU:n uusissa jäsenvaltioissa, 
liittyvissä valtioissa ja liittymisneuvotteluja käy-
vissä valtioissa sekä EU:n kumppanuusmaissa. 
Täällä liikkeeseenlaskut paikallisissa valuutoissa 
palvelevat myös luotonannon tarpeita.

(DKK) markkinoilla liikkeeseen laskettiin pitkäai-
kaisin “blue-stamped”-joukkovelkakirja kahden 
prosentin kuponkikorolla (2 % kesäkuu/2026 DKK 
2,6 mrd.). Joukkovelkakirja oli vastaus sijoittajien 
taholta tulevaan kysyntään verotuksellisesti edul-
lisista pitkäkestoisista sijoitustuotteista markkina-
lohkolla, jolla on valtion tuki. Ruotsin kruunun (SEK) 
markkinoilla pankki laski liikkeeseen kansainvälisten 
markkinoiden ensimmäisen inflaatiosidonnaisen 
joukkovelkakirjalainan, jonka liikkeeseenlaskijana 
on monikansallinen rahoituslaitos (lainan määrä:  
SEK 1,5 mrd., eräpäivä 2020). Lainatoimintaa oli myös 
Islannin kruunun (ISK) ja Norjan kruunun (NOK) mark-
kinoilla. Kokonaisvarainhankinta kaikkien “muiden 
Euroopan valuuttojen” osalta yhteisesti oli 2,2 mil-
jardia euroa vastaava määrä.

Asia ja Tyynenmeren alue kasvussa

EIP vahvisti näkyvyyttään Aasian ja Tyynenmeren 
alueen lainanottajana varainhankinnan noustessa  
4,2 miljardia euroa vastaavaan määrään. Liikkee-
seenlaskujen voimakkain kasvu ja suurimmat lai-
navolyymit päävaluuttoihin kuulumattomissa 
valuutoissa toteutuivat Australian dollareissa (AUD 
�,0 mrd.; 2005: AUD 1,2 mrd.). Siten EIP oli suu-
rin ”Kangaroo”- eli ulkomainen lainaaja. Kyseisillä 
markkinoilla pankki laski liikkeeseen ensimmäi-
sen inflaatiosidonnaisen Kangaroo-joukkolainan. 
Se oli 250 miljoonan Australian dollarin suuruinen 
kuluttajahintaindeksiin sidottu joukkovelkakirja, 
joka erääntyy 2020. Pankki myös nosti 0,9 miljardia 
euroa vastaavan määrän Uuden-Seelannin dollari-
markkinoilta (NZD).Jenimarkkinoilla kohokohta oli  
50 miljardin jenin 20-vuotisen lainan liikkeeseen-
lasku. Laina oli kansainvälisillä markkinoilla juoksu-
aikansa ainoa valtiollisen luokan liikkeeseenlaskijan 
viitelaina. Hongkongin dollarimarkkinoilla (HKD) 
liikkeeseen laskettiin yhden miljardin dollarin  
2-vuotinen joukkovelkakirja. Se oli ensimmäinen 
monikansallisen pankin joukkovelkakirjalaina sen 
jälkeen, kun Hongkongin viranomaiset sallivat kol-
mea vuotta lyhyemmät lainaemissiot.
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Rahoitusvälineet ja aloitteet EU:ssa

Intensiivinen yhteistyö Euroopan komission ja EIP:n 
kesken johti 2006 yhteisten uusien rahoitusväli-
neiden ja -ohjelmien käyttöönottoon rahoituskau-
delle 2007−201�. Unionilla on nyt käytettävissään 
politiikkatavoitteidensa edistämiseen enemmän 
yleisiä talousarviovaroja ja EIP:n rahoitusvaroja 
kuin milloinkaan aikaisemmin, sillä EU:n budjet-
tivarojen ja EIP:n vuosittain pääomamarkkinoilta 
nostaman rahoituksen − yhteensä 48 miljardia 
euroa − monipuolinen käyttö tuovat merkittävän 
vipuvaikutuksen.

EIP-ryhmä on kehittänyt yhteistyötapojaan Euroo-
pan komission kanssa. Alulle pantiin kolme uutta 
yhteistoteutushanketta, joiden avulla jäsenval-
tiot voivat hyödyntää väljemmin EU:n rakennera-
hastoja. Rahastobudjettia on sitä paitsi korotettu 
merkittävästi �08 miljardiin euroon ohjelmakau-
delle 2007−201�. Siten myös on nyt mahdollista 
kohdentaa osa rakennerahastovaroista rahoitus-
suunnitelun tarkoituksiin pk-yrityksiä ja näitä pie-
nempiä mikroyriyksiä tukeville alueille (JEREMIE) 
tai yhdyskuntarakenteen toimivuuden edistämi-
seen (JESSICA). Kolmas yhteistoteutushanke (JAS-
PERS) mahdollistaa maksuttoman asiantuntija-avun 
rakennerahastokelpoisten infrastruktuurihankkei-
den nimeämiseen ja toteuttamiseen uusissa jäsen-
valtioissa. Tämän aloitteen rahoittajina ovat EU:n 
komissio, EIP-ryhmä ja EBRD. Useita hankkeita on 
jo valittu toteutettavaksi näiden ohjelmien perus-
teella. Ohjelmasta annettavaan asiantuntija-apuun 
ei liity minkäänlaista yhteisrahoitusvelvollisuutta 
EIP:tä tai EBRD:tä kohtaan.

EIP ja Euroopan komissio ovat myöskin liittäneet 
voimansa yhteen jouduttakseen kunnianhimoista 
liikenne- ja energiaverkkojen TEN-ohjelmaa. Tätä 
varten on perustettu kaksi eri rahoitusvälinettä hel-
pottamaan korkean riskiprofiilin hankkeiden rahoi-
tusta. Ne ovat strukturoitu rahoitusjärjestely (SFF) 
ja TEN-takausrahasto. Molemmat rahoituratkaisut 
toimivat katalysaattorina, jonka vaikutuksesta voi-
daan houkutella mukaan jopa 20 miljardia euroa 
lisää julkista tai yksityitä TEN-rahaa.

Unionin sisällä toteutettavia innovaatio- ja T&K-pyr-
kimyksiä on tarkoitus edistää EU:n uudella 1 miljar-
din euron tutkimuksen rahoitusohjelmalla, jota EIP 
ja komissio ovat parhaillaan ottamassa käyttöön. 
Ohjelman yhteisrahoitus saadan EIP:ltä ja EU:n seit-
semännestä tutkimuksen ja kehityksen puiteoh-
jelmasta. Myöskin tällä rahoitusvälineellä luodaan 
taloudelliset edellytykset suurempaan riskinottoon 
ja saadaan käyttöön yksityistä pääomaa edistämään 
hankkeita, joiden merkitys Euroopan teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta on suuri. Kehotus rahoi-
tusohjelman toteuttamisesta tuli joulukussa 2005 
kokoontuneelta Eurooppa-neuvostolta, ja ohjelman 
kannustusvaikutuksesta käyttöön voitaisiin saada 
jopa 10 miljardin euron lisäys vuosille 2007−201�.

Myös EIR:ltä on tulossa uusi sysäys pk-yritysten 
tukemiseen parhaillaan valmisteltavan pääoman-
korotuksen avulla sekä käyttöön annettavalla  
1,1 miljardin euron täydentävällä rahoituksella. 
Varat annetaan vuodet 2007−201� kattavan kilpai-
lukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman nojalla inno-
vatiivisille rahoitusvälineille etenkin pk-yrityksten 
käynnistysrahoitukseen.

Vuoropuhelu EU:n toimielinten kanssa, jotka käsittelevät EU:n politiikkoja ja päättävät niistä, 
on tärkeä väline luotaessa puitteita EIP:n toiminnoille niin unionissa kuin sen ulkopuolella. 
Euroopan  komissio  ja  EIP  valmistelivat  yhteisesti  2006  neuvoston  käsittelyjä  ja  päätöksiä, 
joilla pankin toimintaa linjataan useiksi vuosiksi eteenpäin. EIP osallistuu ministerineuvos-
toon,  lähinnä Ecofin-neuvostoon,  ja on säännöllisesti vuorovaikutuksessa Euroopan parla-
mentin kanssa.

Rakentavaa yhteistyötä EU:n ja kumppaneina 
toimivien rahoituslaitosten kanssa
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Rakentavaa yhteistyötä EU:n ja kumppaneina toimivien rahoituslaitosten kanssa

Kehitysyhteistyö Euroopan unionin 
ulkopuolella

Vuosi 2006 oli myös erityisen tärkeä EIP:lle siksi, että 
neuvosto päätti pankin uusista unionin ulkopuolisiin 
kumppanuusmaihin suunnatuista lanavaltuuksista. 
EIP:llä on vuosina 2007−201� valtuudet lainoittaa 
kolmansia maita yhteensä enimmillään 27,8 miljar-
dilla eurolla. Näillä lainoilla on yhteisön budjettiva-
roista rahoitettavat takuut. Euroopan komissio ja EIP 
ovat myös perustaneet uuden Trust Fund-erityisra-
haston Saharan eteläpuolisen Afrikan infrastruktuu-
rirahoitusta varten.

Jotta rahoitustoiminta unionin ulkopuolella olisi 
tehokasta ja johdonmukaista, EIP:n rahoitusvarat ja 
yhteisön budjettirahoitus koordinoidaan erityisen 
tiiviisti yhteen muiden alueella toimivien rahoitus-

EIP ja Euroopan 
komissio (P O Regio) 

allekirjoittivat 
heinäkuussa 

osallistumissopimuksen 
Jaspers-

ohjelmahankkeeseen

laitosten kanssa. Tässä tarkoituksessa EIP päätti 2006 
sopimuksista seuraavien laitosten kanssa: Ranskan 
kehitysvirasto (Agence française de développement); 
saksalainen kehityspankki Kredietanstalt für Wiede-
raufbau; Euroopan kehitysrahoituslaitokset, joka 
on 14 kahdenkeskisen kehityspankin muodostama 
ryhmä; EBRD; Maailmanpankki. Euroopan komissio 
oli usein osapuolena näihin sopimuksiin.

Yhteistyö muiden kansainvälisten rahoituslaitosten 
kanssa synnytti uusia ympäristöaloitteita. Mainitta-
via ovat erityisesti päästökauppaan liittyvät hiilira-
hastot, joilla torjutaan ilmastonmuutosta. Yhteistyö 
tuotti myös EU:n ympäristöperiaatteita koskevat 
yleiset toimintaohjeet, joita sovelletaan sekä unio-
nialueella että unionialueen ulkopuolella rahoitet-
taviin hankkeisiin. Yhteistä hankerahoitusta on aina 
tehty EU:n ulkopuolella, mutta uusilla sopimuksilla 
saadaan vahvistusta tälle toiminnalle.
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Tietojen julkistaminen yleisölle

Tietojen julkistaminen yleisölle on erottamaton 
osa pankin sitoutumista toimintansa avoimuuteen. 
Maaliskuun 28. päivänä 2006 EIP:n hallintoneuvosto 
hyväksyi tarkistetun laitoksen vuodelta 2002 peräisin 
olevasta julkisuuspolitiikasta. Julkisuusperiaatteiden 
uudelleenarvioinnin jälkeen pankin käytännöt ovat 
sen omien avoimuusvaatimusten tasolla ja niissä 
huomioidaan tietojen julkisuutta koskevat EU:n lin-
jaukset sekä kansainväliset periaatteet. Jotta asi-
anosaisilla sidosryhmillä olisi tilaisuus ottaa kantaa 
avoimuuspolitiikan määrittelyyn, asiasta järjestettiin 
yleisön kuuleminen. Prosessi vietiin läpi kahdella 
kuulemiskierroksella, ja osallisten panos siihen oli 
merkittävä. Pankki toimi varsin joustavasti aikatau-
lujen ja menettelyjen osalta, millä pyrittiin luomaan 
edellytykset mahdollisimman laajaan kuulemiseen. 
Sekä prosessiin osallistujat että pankki ottivat tulok-
set myönteisesti vastaan. Yleisön kommentit -raportti 
myös julkaistiin. Raportti kuvailee, miten julkinen 
arviointiprosessi suoritettiin, keneltä saatiin palau-
tetta ja missä määrin palaute otettiin huomioon. 
Jos kommentteja ei huomioitu, ilmoitetaan rapor-
tissa syy siihen.

Uusi julkisuuspolitiikka perustuu olettamukselle, 
että tieto on avointa. Se tarkoittaa, että kaikki pan-
kin hallussa oleva tieto julkaistaan pyynnöstä, ellei 
tietojen salaamiseen ole pakottavaa syytä. Koska 
EIP on kuitenkin pankki, tietojen julkistaminen 
asettaa omat rajoituksensa pankille. Keskeisim-
mät salassapitosäännökset on esitetty julkisuus-
politiikassa. Politiikan virallinen tarkistus tehdään 
kolmen vuoden välein. Lisäksi EIP arvioi julkisuus-
politiikkansa juridiselta kannalta ensimmäisellä 
vuosipuoliskolla 2007 varmistautuakseen siitä, 
että politiikassa noudatetaan Århusin asetuksen 
määräyksiä Århusin yleissopimuksen määräysten 
soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin. 

Yleissopimus koskee yleisön oikeutta saada tietoa 
ympäristöön vaikuttavista hankkeista, osallistua 
niiden valmisteluun ja hakea niistä tehtyihin pää-
töksiin muutosta.

Avain tietojen julkisuuteen ovat EIP:n Internet-
sivusto ja tietopalvelu-yksikkö. Vuoden 2006 aikana 
verkkosivuilla vieraili noin kolme miljoonaa kävijää 
ja tietopalvelu käsitteli arviolta �0 000 tiedustelua, 
jotka tulivat monenlaisilta sidosryhmäorganisaa-
tioilta. Julkisuuspolitiikan kannalta pankin verkko-
sivuilla julkaistavalla hankeluettelolla on erityisen 
tärkeä rooli. EIP pitää kiinni tavoitteesta, että verk-
kosivuilla julkaistaan summittaista tietoa hankkeista, 
joita harkitaan rahoitettaviksi. Periaatteena on, että 
kaikki hankkeet annetaan julkisuuteen ennen kuin 
hallintoneuvosto tekee niistä päätöksen, ellei tieto-
jen julkaisemisen esteenä ole luottamuksellisuuteen 
liittyviä perusteltuja syitä. Tiedonsaantia voidaan 
toisinaan joutua rajoittamaan yksityissektorin hank-
keiden osalta. Kun hanke edellyttää ympäristövaiku-
tusten arviointia (YVA), pankki pyrkii antamaan linkin 
hankeluettelosta YVA:n ei-tekniseen tiivistelmään 
ja EU:n ulkopuolisten hankkeiden kohdalla vastaa-
vaan asiakirjaan sekä ympäristöauditointiraporttiin. 
Hallintoneuvoston hyväksynnän ja lainan allekirjoi-
tuksen jälkeen kaikki rahoitetut hankkeet kootaan 
luetteloksi vuosikertomukseen.

Suhteet kansalaisyhteiskuntaan

EIP:n suhteet kansalaisyhteiskuntaan kansalaisjärjes-
töt ja muut eturyhmät mukaan luettuina perustuvat 
yleiseen tietoisuuteen siitä, että nämä organisaatiot 
voivat antaa arvokkaan panoksen pankin toiminta-
politiikan suuntaa määriteltäessä. Ne voivat myös 
lisätä pankin tietoisuutta paikallisista markkinoista 
ja niiden tarpeista ja tuoda lisää hyödyllistä tietoa 
hanketasolla.

Toiminnan avoimuus ja selkeys ovat ratkaisevia tekijöitä ylläpidettäessä ja  lisättäessä EIP:n 
uskottavuutta ja vastuullisuutta eri sidosryhmiä ja kaikkia kansalaisia kohtaan Euroopassa ja 
kauempanakin.

Toiminnan avoimuus ja vastuullisuus
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Toiminnan avoimuus ja vastuullisuus

Viestintäosaston puitteissa toimiva kansalaisyhteis-
kunta-asiat-yksikkö koordinoi pankin yhteydet kan-
salaisjärjestöihin ja muihin sidosryhmiin. Yksikkö 
vastaa siitä, että tiedonvälitys on johdonmukaista 
ja laadukasta sekä toimii aktiivisessa yhteistyössä 
kansalaisyhteiskunnan kanssa. Pankin sisällä yksikkö 
hoitaa kansalaisyhteiskuntayhteyksiä koskevaa koor-
dinaatiota sekä järjestää ja myös vie läpi EIP:n sisäiseen 
käyttöön tarkoitettuja pankin ja kansalaisyhteiskun-
nan vuorovaikutusta käsitteleviä koulutusohjelmia, 
joilla tähdätään henkilöstön tietoisuuden lisäämi-
seen sekä pätevöitymiseen tällä alueella. Ohjelmat 
toteutetaan yhdessä henkilöstöosaston ja ulkopuo-
listen asiantuntijoiden kanssa.

EIP:n ja kansasalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta 
2006 leimasi uudenlainen suuntautuminen. Ensik-
sikin pankki käynnisti partnering-toiminnan asian-
tuntijaorganisaatioiden kanssa, joiden kanssa sillä 
on yhteisiä erityistavoitteita kuten EU:n Lissabo-
nin ohjelma, kestävä kehitys, luonnonsuojelu, tai 
köyhyyden lievittäminen. Pankki myös allekirjoitti 
biodiversiteettiä koskevan sopimuksen Maailman 
luonnonsuojeluliiton kanssa (World Conservation 
Union, IUCN). Sopimuksella rakennettiin puitteet 
yhteisaloitteille ja yhteistoiminnalle EIP:n toimien 
biodiversiteettinäkökohtiin liittyvissä kysymyksissä. 
IUCN antaa asiantuntija-apua, joka koskee pankin 
hankkeiden vireillepanoa, toimintaperiaatteita ja stra-
tegioita. Neuvontaan voidaan listata selvitysmenette-
lyjä koskevien ohjeiden arviointi tai EIP-rahoitteisten 
hankkeiden osa-alueiden valvonnassa avustaminen 
tietyiltä osin. Maailman luonnonsuojeluliitto myös 
osallistuu pankin sisäiseen koulutukseen ja tietoi-
suuskasvatukseen biodiversiteettikysymyksistä.

Toinen tärkeä kehitystapahtuma, jolla on laadullista 
vaikutusta kansalaisyhteiskuntasuhteisiin, on EIP:n 
uusi julkinen neuvottelukäytäntö valikoiduista toi-
mintaperiaatteista, strategioista ja ohjeista. EIP:n 
julkisuuspolitiikasta järjestetyn ja onnistuneeksi osoit-
tautuneen yleisön kuulemisen kannustamana vuonna 
2007 käynnistetään vastaavanlainen arviointiprosessi, 
joka koskee pankin toimintaperiaatteita, yleisiä ohjeita 
ja menettelyjä korruption ehkäisyssä, petosten tor-

junnassa sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
estämisessä.

EIP myös pitää erityisen tarpeellisena suhteiden ylläpi-
tämistä ja parantamista kriittisiin kansalaisjärjestöihin, 
jotka kampanjoivat pankin toiminnoista. Yhteydenpi-
toa näihin organisaatioihin on viime vuosina tehos-
tettu ja vuoropuhelun merkitystä painotettu. Tämä 
näkyy korostetusti pankin osallistumisena kyseisten 
organisaatioiden järjestämiin tilaisuuksiin EIP:hen liit-
tyvistä asioista. Näistä esimerkkinä on riippumatonta 
valvonta- ja muutoksenhakujärjestelmää koskeva 
konferenssi, jonka CEE Bankwatch Network -verkko-
organisaatio ja muut kansalaisjärjestöt pitivät Brysse-
lissä marraskuussa 2006.

Kansalaisjärjestöille ja kansalaisyhteiskuntaa edus-
taville organisaatioille säännöllisesti järjestettävien 
työpajojen puitteissa vuonna 2006 pidettiin kaksi 
työpajaa. Kevään työpaja Brysselissä käsitteli T&K-
toimintaa ja innovaatioita Lissabonin prosessin 
kehyksissä, inhimillisen pääoman muodostumista 
ja kansalaisyhteiskunnan roolia pankin hankkeiden 
elinkaariajattelussa. Syksyn Berliinin työpajan ohjel-
man aiheet liikkuivat akselilla ympäristö – ilmaston-
muutos – energia. Organisaation yhteiskuntavastuu 
oli myös asialistalla.

Vuoden 2006 aikana eri kansalaisjärjestöiltä vastaan-
otettiin runsaat 100 kyselyä tai pyyntöä, jotka kos-
kivat tietojen luovuttamista tai julkistamista. Niistä 
kolmannes koski maantiekuljetushankkeita pää-
asiassa uusissa jäsenvaltioissa ja hakijamaissa.

Tilintarkastus, valvonta ja arviointi

EIP on tilivelvollinen toimistaan ulkopuolisia koh-
taan. Tätä varten käytössä on valvontajärjestelmät 
kaikkia pankin toimintoja varten. Tietty osa val-
vontajärjestelmistä on sääntömääräisiä, jotkut ovat 
organisaatiota koskeviin määräyksiin perustuvia, tai 
valvontatehtäviä hoitaa riippumattomat ulkopuoli-
set tarkastuselimet.
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Kädenojennus

Osana viestintästrategiansa toteutusta EIP julkaisi 2006 joukon maa-, toimiala- 
ja aihepiirikohtaisia raportteja, vuosi- ja arviointikertomuksia sekä esitteitä yhtei-
sön kielillä ja muilla kielillä, milloin se oli aiheellista. Pankki myös pyrki pitämään 
verkkosivunsa sisällön hyvin informatiivisena ja ajan tasalla. Kaikesta huolimatta 
henkilökohtaiset kontaktit eivät myöskään ole poissa muodista. Päinvastoin, hal-
litus ja pankkiammattilaiset osallistuivat lukemattomiin EU:n tai kansallisten 
viranomaisten ja ammattiorganisaatioiden järjestämiin tilaisuuksiin erityisistä 
aiheista tuodakseen esille EIP:n toimintaa ja taloudellista tukea, jota voi saada 
pankin taholta.

Tämän ohella pankki oli mukana noin 30 valikoidussa suurtapahtumassa yrityspis-
teellä, josta oli saatavilla kaikki oleellinen tieto EIP:stä. Tästä kelpaavat esimerkiksi 
toukokuiset Kölnin Carbon Expo ja Vihreä viikko 2006 -tapahtuma Brysselissä, Car-
bon Expo Beijingissä sekä alueiden ja kaupunkien eurooppalainen viikko -tapah-
tuma Brysselissä lokakuussa, ja edelleen Euroopan kehityspäivät marraskuussa, 
myös Brysselissä.

Pankin toiminnasta kiinnostuneita ryhmiä, joilla on asiaan olennaisesti liittyvä 
tausta, otetaan myös mielellään vastaan Luxemburgissa ja ulkomaankontto-
reissa. Noin 2 200 opiskelijaa, alan ammattilaista, korkean tason poliittista päät-
täjää, diplomaattia ja paikallispoliitikkoa yli 40 maasta vieraili Luxemburgin 
pääkonttorissa vuonna 2006.

Ylivoimaisesti paras tilaisuus kädenojennukseen on Rooman sopimuksen alle-
kirjoittamisen 50. juhlavuosi kuluvana vuonna (2007), jolloin pankki osallistuu 
juhlallisuuksiin muiden EU:n toimielinten ohella, muun muassa liike-elämän 
ja poliittisiin huippukokouksiin ja konferensseihin. Menneisyyden saavutusten 
muistelun sijaan vuonna 2008 omaa 50-vuotisjuhlaansa viettävä EIP suuntaa 
katseensa tulevaan, sekä painottaa rooliaan EU:n pankkina, joka palvelee kansa-
laistensa hyvää. Juhlavuoden ulkopuoliset tapahtumat, julkaisut ja muut toimet, 
joiden avulla tehdään pankkia tunnetuksi, keskittyvät toiminnan läpinäkyvyyteen, 
nykyaikaiseen hyvään hallintotapaan, uusiin luottopalveluihin sekä pankin toi-
mien tuottamaan lisäarvoon niin EU:n sisällä kuin unionin ulkopuolellakin. Luxem-
burgin pääkonttorin viereen nousevan EIP:n uudisrakennuksen vihkiäisten pitäisi 
osua yksiin kesäkuussa 2008 pidettävän valtuuston vuosikokouksen kanssa ja on 
yksi EIP:n 50-vuotisjuhlallisuuksien huipentumia.

Kansalaisjärjestöjä 
tapaamassa 2006



EIP ja yliopistot oppivat toisiltaan

Yliopistojen tutkijat haluavat oppia lisää EIP:n toiminnoista ja EIP haluaa oppia akateemisesta tut-
kimuksesta silloin, kun ollaan pankin toiminta-aloilla. Helpottaakseen tätä vastavuoroista tiedon 
ja kokemuksen vaihtoa EIP käynnisti 2006 yliopistoille suunnatun toiminnan omalla Universities 
Research Action -tutkimusohjelmallaan. Ohjelmasta myönnetään avustuksia tutkimuskeskuksille 
EU-maissa, harjoittelustipendejä nuorille tutkijoille ja tutkimusapurahaa sponsorointiohjelmaan 
valikoiduille yliopistoverkoille.

Yliopistojen tutkimuskeskukset voivat saada EIP:n tutkimusapurahaa jopa 100 000 euroa vuodessa, 
joka myönnetään kolmeksi vuodeksi. Määrärahan turvin tutkimuskeskukset voivat kehittää tut-
kimustoimintaansa pankin kannalta erityisen tärkeille tutkimusalueille. EIP on valinnut kilpailun 
perusteella neljä yliopistoa neljää keskeistä tutkimusaihetta varten: ympäristövaikutusten rahoi-
tuksellinen ja taloudellinen arvottaminen (Università Ca’Foscari, Venetsia); teknologian arviointi ja 
innovaatioiden nopeuttaminen (Università di Bologna); yksityisen ja julkisen sektorin strateginen 
kumppanuus eli PPP-hankkeet (Universidad Politécnica de Madrid); kestävän kehityksen sosiaali-
nen ulottuvuus (Oxford Brookes University).

EIP antaa harjoittelustipendejä junioritutkijoille, jotka ovat kiinnostuneita toimeenpanemaan pan-
kin esittämiä tutkimushankkeita, yliopiston ja EIP:n tutorien yhteisessä ohjauksessa.

Yliopistoverkostot, joiden erityisvastuualueet ovat EIP:lle erityisen merkityksellisiä, voivat myös 
olla EIP:n sponsoroinnin kohteena. Ja milloin perus-
teltua, ne voivat käyttää laatumerkkiä “EIP:n yliopis-
toverkosto” – ”EIB University Network”.
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“European 
Universities in 
Search of Excellence” 
-työpaja pidettiin 
pankin Luxemburgin 
pääkonttorissa  
17. marraskuuta 2006



Tarkastuskomitea on Euroopan investointipankin 
sääntömääräinen hallintoelin. Se raportoi valtuus-
tolle, jonka muodostavat kunkin EU:n jäsenmaan 
valtiovarainministerit. Tarkastuskomitea tarkastaa, 
että pankin toimet on toteutettu perussäännössä 
ja työjärjestyksessä määrättyjen menettelytapojen 
mukaisesti ja että sen kirjanpito on ollut säännön-
mukaista. Ulkopuolinen tilintarkastusyhteisö Ernst & 
Young avustaa tarkastuskomiteaa tämän tehtävien 
täytäntöön panemisessa. Riskienhallinta-pääosasto 
valvoo luotto-, markkina- ja toimintariskejä. Talou-
dellinen ohjaus keskittyy prosessiin, jolla strategia 
muunnetaan tavoitteiksi ja toimintasuunnitelmiksi. 
Tietosuojavaltuutettu valvoo EIP-ryhmän palveluk-
sessa olevia henkilöitä koskevien tietojen suojaa.

Compliance-toiminnon tehtävänä on valvoa, että 
pankki ja koko henkilöstö noudattavat toiminnas-
saan kaikkia sovellettavia lakeja, asetuksia, toiminta-
tapaperiaatteita ja pankkitoiminnan hyviä käytäntöjä 
ja on eturintamassa osoittamassa eettisten sääntöjen 
ja integriteetin suojaa koskevien sääntöjen mahdol-
lista noudattamatta jättämistä. Se tarkastaa enna-
kolta, että uudet toimintaperiaatteet, menettelyt, 
palvelut sekä rahoitusoperaatiot ja aiottu toiminta 
ovat organisaatiota sitovien määräysten mukaisia. 
Compliance-toiminto myös valvoo EU:n ulkopuo-
lella tapahtuvaa anto- ja ottolainausta (niin sanottua 
offshore-toimintaa).

Itsenäinen hallinnon tarkastus -toiminto yhdistää 
yhdeksi osastoksi sisäisen tarkastuksen ja rahoitetta-
vien hankkeiden arviointi -toiminnot, jotka ovat kaksi 
keskeistä jälkiarviointitoimintoa. Sillä on ratkaiseva 
rooli toimivien valvontakäytäntöjen turvaamisessa, 
operatiivisen toiminnan parantamisessa sekä läpi-

näkyvyys- ja tilivelvollisuusproses-
sissa. Sisäinen tarkastus varmistaa 
riittävässä laajuudessa, että valvontajärjestelmät ja 
niitä koskevat menettelyt ovat tarkoitukseen sopi-
via ja tehokkaita. Se myös ryhtyy toimenpiteisiin, 
kun epäillään petosta, korruptiota tai muuta lain-
vastaista toimintaa sellaisten hankkeiden yhtey-
dessä, jotka ovat EIP-ryhmän rahoittamia tai joihin 
on tullut tämän pääomaa. Rahoitettavien hankkei-
den arviointi -toiminto tekee jälkiarviointeja laati-
malla arvioinnit edustavasta joukosta EIP-rahoitteisia 
hankkeita tai ohjelmia niiden valmistumisen jälkeen, 
sekä arvioimalla EIR:n operaatioita. Hallintoneuvosto 
käsittelee arviointiyksikön raportit, ja ne myös laite-
taan saataville pankin verkkosivuille. Vuonna 2006 
yksiköltä valmistui arviointeja, jotka koskivat EIP:n 
investointeja koulutukseen ja ammatilliseen koulu-
tukseen, rajat ylittäviä TEN-verkkohankkeita, neljän-
teen Lomén sopimukseen perustuvaa AKT-maiden 
lainoitusta, FEMIP Trust Fund -rahastoa (rahasto kes-
kittyy yritysten alkuvaiheen tekniseen apuun ja pää-
omasijoitustoimintaan Välimeren alueella), ja EIR:n 
sijoitustoimintaa pääomasijoitusrahastoihin.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa EIP:
n valtuutuksella hoitamien yhteisön rahavarojen 
käyttöä. Pankin sekä Euroopan petostentorjun-
taviraston OLAFin ja Euroopan oikeusasiamiehen 
välillä on tiiviit yhteistyösuhteet. Vuonna 2006 
perustettiin erityinen valitustoimisto pääsihteerin 
suoran toimivallan alaisuuteen. Toimisto käsittelee 
pankille suoraan tai Euroopan oikeusasiamiehen 
kautta tulevia ulkopuolisia valituksia. Vasta hiljat-
tain muotoillusta valitus- ja oikeudenhakukäytän-
töä koskevasta politiikasta tiedotetaan ulkoisesti 
vuoden 2007 aikana.
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Yritysvastuuraportti

EIP on julkaissut vuodesta 2005 alkaen vuosittaisen yritysvastuuraportin (Corpo-
rate Responsibility Report), joka sisältää yksityiskohtaisia tietoja organisaation 
hallintotavasta ja ympäristötoimista sekä yleisluonteista taustatietoa. Raportin 
voi lukea EIP:n verkkosivuilta www.eib.org, tai sen voi tilata maksutta.
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Henkilöstön hankinta ja sijoittaminen

Vuonna 2006 työvoiman palkkaus keskittyi edelleen 
operatiivisille alueille, kun etusijalla henkilöstön 
hankinnassa oli Jaspers-ohjelman käynnistäminen 
ja tarvittavan henkilöstön palkkaaminen (hanke-
suunnittelu ja tekninen apu uusissa jäsenvaltioissa). 
Pankin henkilöstömäärä kasvoi vuoden aikana  
1 �6915 henkilöön. Avoimia toimia täytettiin 102. 
Niistä 66 oli johtotason työtehtäviä ja �6 tukitoi-
minnoissa. Johtotason 66 toimeen palkatuista mie-
hiä oli 66 prosenttia ja naisia 42 prosenttia. Kaikista 
102 uudesta työntekijästä 19 tuli uusista jäsen-
valtioista. Vuoden työpaikkahakemuksia tuli noin  
17 000 kappaletta.

Henkilöstön kehittäminen

Palkka- ja palkitsemisjärjestelmässä käyttöön otetut 
muutokset johtivat henkilöstön arviointi- ja uralla 
etenemisjärjestelmien tarkasteluun ja nykyaikaista-
miseen. Uralla etenemisjärjestelmä perustuu työssä 
toteutuviin rooleihin (tehtävään liittyvät vastuut ja 
kokonaisosaaminen). Näitä rooleja pyrittiin selven-
tämään läpi vuoden. Tähän liittyen uralla etenemi-
sen kriteerit − pysyvät ja muuttuvat − on selkeästi 
määritelty. Muilla alueilla pankki on myös kehittä-
nyt monenlaisia suorituskyvyn parantamiseen täh-
tääviä toimenpiteitä. Esimerkiksi henkilöstöosaston 
koulutusyksikön keskeisiä luottoriskejä koskeva 
koulutusohjelma otettiin käyttöön täydellä teholla 
ja on välttymättömyys luottovirkailijoille ja luotto-
analyytikoille.

Henkilöstön työterveys ja työhyvinvointi

Pankki sai oman terveysaseman vuoden 2005 jäl-
kipuoliskolla. Siitä lähtien työterveyshuolto on 
panostanut vahvasti työperäisten terveyshait-
tojen tunnistamiseen ja ennalta ehkäisyyn sekä 
henkilöstön terveysolojen ja hyvinvoinnin edistä-
miseen työyhteisössä. Vuoden toimintaan sisältyi 
paitsi kaikki työhönottoa edeltävät lääkärintar-
kastukset ja suuri osa henkilökunnalle järjestettä-
vistä vuotuisista terveystarkastuksista myös yksi 
terveyskampanja, toimenpiteet, joilla rohkaistaan 
ja helpotetaan pitkän sairaspoissaolon jälkeistä 
työhönpaluuta sekä matkustamiseen liittyvien 
terveyspalvelujen tehostaminen. Tämän ohella 
pankki järjesti kouluttamista henkilökunnan jäse-
nille, jotka ilmoittautuivat vapaaehtoisesti haluk-

EIP:n hallinto- ja henkilöstörakenne

Vuosi 2006 oli monien muutosten vuosi EIP:n henkilöstöhallinnon kannalta. Suuria panostuk-
sia vaadittiin osastolta kehiteltäessä uutta strategiaa,  joka perustuu kolmelle periaatteelle: 
korkea  osaaminen  henkilöstön  sijoittamisessa;  henkilöstön  sitouttaminen  ja  kehittäminen; 
henkilöstön hyvinvointi (työterveys ja työturvallisuus) − samalla kun huomiota kiinnitettiin 
hallintopalvelujen parantamiseen toimintoja yksinkertaistamalla ja optimoimalla.

15  Henkilöstömäärään sisältyy EIR:ään 
tilapäisesti siirretty EIP:n henkilökunta. 
(Tilanne 31.12.2006)
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kaiksi liittymään vastaperustettuun pankin omaan 
ensiapuryhmään.

Kun joidenkin sairauskuluvakuutusten vakuutus-
maksuja on jouduttu tarkistamaan, pankin sairaus-
vakuutuksen korvaussääntöihin tehtiin muutoksia 
2006. Arvioinnin avulla pyrittiin myös tehostamaan 
pankin sairausvakuutuksen hallintoa.

Välillisesti työhön liittyvien palveluiden eli sosiaalis-
ten palvelujen osalta pankki hankki 50 hoitopaikkaa 
yksityisestä päiväkodista, minkä lisäksi jo entuudes-
taan on tuettu hoitopaikka sadalle pankkilaisen lap-
selle EIP:n omassa tarhassa.

 

Henkilöstöviestintä

Pankissa tehdyt toimet sisäisen viestinnän paran-
tamiseksi johtivat uuden sisäinen viestintä -jaoston 
perustamiseen henkilöstöhallinnon pääosaston 
yhteyteen 2006. Jaosto vastaa koko henkilöstövien-
nistä, mihin sisältyy operatiivista viestimistä sekä 
tukea ja rohkaisua avoimeen ja laaja-alaiseen sosi-
aaliseen dialogiin organisaation sisällä.

Henkilöstön edustus

Pankin henkilöstöä koskevat kysymykset käsitel-
lään henkilöstöhallinnon ja henkilöstön edustajien 
kesken osapuolten välisissä määräaikaisissa koko-
uksissa, määräkysymyksiä käsittelevissä työryh-
missä ja erilaisissa sekakomiteoissa. Eläkeasioiden 
sekakomitea työskenteli vuoden aikana erityisen 
intensiivisesti määritellessään ohjaavat periaatteet, 
jotka muodostavat puitesopimuksen henkilös-
tön eläkejärjestelmän kehittämiselle. Henkilöstön 
edustajat olivat myös edustettuina työryhmissä, 
jotka muotoilivat organisaation yritysvastuupoli-
tiikan. EIP:n ensimmäinen vuosittainen yritysvas-
tuuraportti julkaistiin 2006. Huomionarvoisia on 
myös palkka- ja palkitsemisjärjestelmän tarkistusta 

käsittelevä työryhmä, jonka toiminnan tuloksena 
syntyneet erilaiset ehdotukset tuotiin hallintoneu-
vostoon loppuvuodesta 2006. Neuvoston hylättyä 
osan esityksistä kollegio katsoi, että kuuleminen ei 
ollut onnistunut asianmukaisella tavalla ja jätti ero-
anomuksensa.

COPEC

Molempien sukupuolten tasa-arvoisia mahdollisuuk-
sia käsittelevä sekakomitea (COPEC) valvoo miesten 
ja naisten välisen tasa-arvopolitiikan toteuttamisesta 
urakehityksen, palkkauksen, koulutuksen ja sosiaali-
sen infrastruktuurin tasolla.

Vuonna 2006 COPEC osallistui sukupuolten mukaista 
tasa-arvoa ja yhtäläisiä mahdollisuuksia työelämässä 
koskevan henkilöstöhallinnon muistion valmiste-
luun. Tätä edelsi ulkopuolisen konsultin avulla ja 
johdolla toteutettu yleisarviointi miesten ja naisten 
tasa-arvoisten mahdollisuuksien nykytilasta. Halli-
tus hyväksyi lokakuussa 2006 muistioon sisältyvät 
suositukset.

EIP isännöi kesäkuussa 2006 ORIGIN-verkko-orga-
nisaation (Organisational and Institutional Gender 
Information Network) 11. vuosikokousta. Organisaa-
tion tarkoituksena on jakaa tietoa ja kokemuksia sekä 
opetuksia kokemuksesta ja havainnoista tasa-arvoa 
ja erilaisuutta koskevissa kysymyksissä. Yhteensä  
25 delegaattia, joiden joukossa ylimpään johtoon 
kuuluvia henkilöstöjohtajia Maailmanpankista, 
Aasian kehityspankista, Euroopan neuvostosta, 
Euroopan parlamentista ja Etyjistä kokoontui käsit-
telemään omissa organisaatioissaan viimeisten  
12 kuukauden aikana tehtyjä ja/tai toteutettuja aloit-
teita sekä hakemaan ja antamaan innoitusta ja jaka-
maan uusia ajatuksia muiden kanssa.

EIP:n hallinto- ja henkilöstörakenne
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EIP:n valtuuston muodostavat kunkin 27 jäsenval-
tion nimeämät ministerit, tavallisesti valtiovarain-
ministerit. Valtuusto vahvistaa luotonantopolitiikan 
yleiset suuntaviivat, vuosittaisen tilinpäätöksen sekä 
päättää unionin ulkopuolelle suuntautuvista rahoi-
tustoimista ja pääoman korottamisesta. Se myös 
nimittää hallintoneuvoston, hallituksen ja tarkas-
tuskomitean jäsenet.

Hallintoneuvostolla on yksinomainen toimivalta 
päättää antolainauksesta, takauksista ja ottolaina-
uksesta. Pankin moitteetonta hallintoa koskevan 
valvonnan ohella se vastaa siitä, että pankkia johde-
taan perustamissopimuksen ja EIP:n perussäännön 
määräysten sekä valtuuston vahvistamien yleisten 
suuntaviivojen mukaisesti. Valtuusto nimittää hal-
lintoneuvoston jäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan 
jäsenvaltioiden ehdotuksesta, ja he ovat vastuussa 
yksinomaan pankille. Sama jäsen voidaan valita 
uudeksi toimikaudeksi.

Hallintoneuvosto koostuu 28 jäsenestä, joista kukin 
jäsenvaltio nimeää yhden jäsenen ja Euroopan komis-
sio yhden jäsenen. Varajäsenten lukumäärä on 18 jä-
sentä. Jäsenvaltioiden pitää siten liittyä maaryhmiksi 
yhteisen varajäsenen valitsemiseksi näihin tehtäviin.

Hallintoneuvostossa edustettua asiantuntemusta on 
haluttu laajentaa tietyillä alueilla, ja hallintoneuvosto 
voi valita jäsenistöönsä enintään kuusi asiantuntijaa, 
joista kolme jäseniksi ja kolme varajäseniksi. Heidän 
roolinsa on neuvoa-antava, eikä heillä ole äänivaltaa 
hallintoneuvoston kokouksissa.

Päätökset tehdään vähintään yhden kolmasosan ääni-
oikeutetun jäsenen enemmistöllä, joka edustaa vähin-
tään 50 prosenttia merkitystä pääomasta.

Hallitus on kollegiaalinen, vakinainen toimeenpa-
neva elin. Hallituksessa on yhdeksän jäsentä. Se vastaa 
puheenjohtajan alaisena ja hallintoneuvoston valvon-
nassa EIP:n juoksevien asioiden hoitamisesta. Se tekee 
hallintoneuvostolle päätösesityksiä ja varmistaa pää-
tösten toimeenpanon. Pankin pääjohtaja toimii hal-
lintoneuvoston puheenjohtajana. Hallituksen jäsenet 
vastaavat työstään yksinomaan pankille. Valtuusto 
nimittää jäsenet hallintoneuvoston esityksestä kuuden 
vuoden toimikaudeksi, joka on uudistettavissa.

Pankin perussäännön mukaan pääjohtaja on myös 
hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Tarkastuskomitea on itsenäisessä asemassa ja työs-
tään suoraan valtuustolle vastuussa oleva elin, joka 
tarkastaa pankin toiminnan ja kirjanpidon säännön-
mukaisuuden. Tarkastuskomitea antaa lausuntonsa 
pankin taseesta ja tuloslaskelmasta, kun ne esitetään 
hallintoneuvoston hyväksyttäviksi. Tarkastuskomi-
tean kertomukset edellisen vuoden toiminnastaan 
lähetetään valtuustolle yhdessä hallintoneuvoston 
vuosikertomuksen kanssa.

Tarkastuskomitea koostuu kolmesta jäsenestä ja 
kolmesta huomioitsijasta, jotka valtuusto nimittää 
kolme vuotta kestäväksi toimikaudeksi.

Oma pääoma: Jäsenvaltioiden osuus pankin pää-
omasta määräytyy siten, että pääomaosuus vas-
taa jokaisen valtion taloudellista painoarvoa EU:ssa 
(BKT:n laskemisen kautta) niiden liittyessä Euroopan 
unionin jäseniksi. Kun Bulgaria ja Romania liittyivät 
unioniin 1. tammikuuta 2007, EIP:n perussäännön 
määräysten mukaisesti pankin pääomaan ja hal-
lintoon tehtiin vastaavat mukautukset. Pankin lai-
nanannon yläraja perussäännön mukaan on kaksi 
ja puoli kertaa oman pääoman verran.

Pankin merkitty pääoma on yli 164,8 miljardia 
euroa.

EIP:n sääntömääräiset 
hallintoelimet

Tarkastuskomitea

Pankin hallintoelimiä koskevat 
määräykset on annettu pankin 
perussäännössä ja työjärjestyksessä. 
Sääntömääräisten hallintoelinten 
kokoonpano, johtoryhmän jäsen-
ten ansioluettelot sekä maksettavia 
palkkoja ja palkkioita koskevat lisä-
tiedot säännöllisesti ajantasaistet-
tuina ovat Internetissä osoitteessa 
www.eib.org.
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EIP:n sääntömääräiset hallintoelimet

Hallitus

EIP:n pääoma maittain 1. tammikuuta 2007

0 10 000 000 000 20 000 000 000

Osuus (euroa) %

Saksa 26 649 5�2 500 DE 16,170
Ranska 26 649 5�2 500 FR 16,170

Italia 26 649 5�2 500 IT 16,170
Yhdistynyt kuningaskunta 26 649 5�2 500 GB 16,170

Espanja 15 989 719 500 ES 9,702
Belgia 7 �87 065 000 BE 4,482

Alankomaat 7 �87 065 000 NL 4,482
Ruotsi 4 900 585 500 SE 2,974

Tanska � 740 28� 000 DK 2,269
Itävalta � 666 97� 500 AT 2,225

Puola � 411 26� 500 PL 2,070
Suomi 2 106 816 000 FI 1,278

Kreikka 2 00� 725 500 GR 1,216
Portugal 1 291 287 000 PT 0,784

Tšekki 1 258 785 500 CZ 0,764
Unkari 1 190 868 500 HU 0,72�
Irlanti 9�5 070 000 IE 0,567

Romania 86� 514 500 RO 0,524
Slovakia 428 490 500 SK 0,260
Slovenia �97 815 000 SI 0,241
Bulgaria 290 917 500 BG 0,177

Liettua 249 617 500 LT 0,151
Luxemburg 187 015 500 LU 0,11�

Kypros 18� �82 000 CY 0,111
Latvia 152 ��5 000 LV 0,092

Viro 117 640 000 EE 0,071
Malta 69 804 000 MT 0,042

Yhteensä 164 808 169 000 100,000
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Philippe MAYSTADT
EIP:n pääjohtaja ja hallintoneuvoston puheenjohtaja

Gerlando GENUARDI
Varapääjohtaja

 Philippe MAYSTADT EIP:n pääjohtaja ja hallintoneuvoston puheenjohtaja
➾  Strategiat 
➾  Institutionaaliset kysymykset; suhteet Euroopan unionin toimielimiin
➾  Ylitarkastajan raportointi; talousohjauksen ja compliance-toimintojen 

päällikkötason raportointi
➾  Henkilöstö
➾  Sisäinen viestintä
➾  Tasa-arvoiset mahdollisuudet; Tasa-arvoasiain sekakomitean puheenjohtaja (COPEC)
➾  EIR:n hallituksen puheenjohtaja
➾  Talousarviovaliokunnan puheenjohtaja

 Gerlando GENUARDI Varapääjohtaja
➾  Rahoitus Italiassa, Kreikassa, Kyproksella, Maltalla ja Länsi-Balkanin alueella
➾  Strukturoitu rahoitusjärjestely
➾  Talousarvio
➾  Laskenta 
➾  Tietotekniikka
➾  EBRD:n hallintoneuvoston jäsen

 Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ Varapääjohtaja
➾  Rahoitus Ranskassa ja Välimeren alueen kumppanuusmaissa
➾  PK-yritysten rahoitus
➾  Strateginen pankkikumppanuus
➾  Ulkoinen viestintä
➾  Toiminnan avoimuus ja tiedottaminen
➾  Suhteet kansalaisjärjestöihin
➾  EIR:n hallituksen jäsen 

 Ivan PILIP Varapääjohtaja
➾  Rahoitus Puolassa, Tšekissä, Unkarissa, Slovakiassa, Sloveniassa ja Bulgariassa
➾  Euroopan laajuiset liikenne- ja energiaverkot 
➾  Yrityksen yhteiskuntavastuu
➾  EBRD:n hallintoneuvoston varajäsen

 Torsten GERSFELT Varapääjohtaja
➾  Rahoitus Alankomaissa, Tanskassa, Irlannissa, AKT-maissa ja Etelä-Afrikassa
➾  Energiakysymykset
➾  Toimialakohtaiset tutkimuset, talous- ja rahoituskysymykset
➾  EIP:n taidekomitean puheenjohtaja

 Simon BROOKS Varapääjohtaja
➾  Rahoitus Britanniassa
➾  Ympäristönsuojelu
➾  Sisäinen ja ulkoinen tarkastus sekä suhteet tarkastuskomiteaan
➾  Compliance-toiminnot
➾  Suhteet Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen
➾  Suhteet Euroopan petostentorjuntavirstoon (OLAF) ja Euroopan 

oikeusasiamieheen
➾  Rakennukset, tilahallinto ja logistinen ympäristö

 Carlos DA SILVA COSTA Varapääjohtaja
➾  Rahoitus Espanjassa, Belgiassa, Portugalissa, Luxemburgissa, Aasiassa ja 

Latinalaisessa Amerikassa
➾  Toimintojen ja tuotteiden oikeudelliset näkökohdat
➾  Varainhankinta
➾  EIP:n taidekomitean jäsen

 Matthias KOLLATZ-AHNEN Varapääjohtaja
➾  Rahoitus Saksassa, Itävallassa, Romaniassa sekä Kroatiassa ja Turkissa
➾  Taloudellinen ja sosiaalinen koheesio; toiminnan konvergenssi
➾  JASPERS-järjestelmä (Joint Assistance in Supporting Projects for European 

Regions, Euroopan alueilla toteutettavien hankkeiden yhteinen tukirakenne)
➾  Riskienhallinta: luottoriskit, markkinariskit ja toimintariskit
➾  Avustustoimikunnan jäsen

 Eva SREJBER Varapääjohtaja(1/7/2007) 
➾  Rahoitus Ruotsissa, Suomessa, Liettuassa, Latviassa, Virossa, Itä-Euroopan 

lähialueilla, Venäjällä ja Efta-maissa
➾  i2i-ohjelma (Lissabon-strategian täytäntöönpano) riskinjakorahoitusväline (RSFF) 

mukaan luettuna
➾  Toimintojen jälkiarviointi
➾  Avustustoimikunnan puheenjohtaja

Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ
Varapääjohtaja

Ivan PILIP
Varapääjohtaja

Simon BROOKS
Varapääjohtaja

Matthias KOLLATZ-AHNEN
Varapääjohtaja

Eva SREJBER
Varapääjohtaja (1/7/2007)

Carlos DA SILVA COSTA
Varapääjohtaja

Torsten GERSFELT 
Varapääjohtaja

Hallitus
Hallintokollegio ja valvonta-alueiden jakautuminen

Tilanne 1.5.2007
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Pääsihteeristö,  
lakiasiat,  
henkilöasiat

Alfonso QUEREJETA 
Pääsihteeri ja Ylijohtaja - Lakiasiat

u  Toimielinten väliset asiat 
Dominique de CRAYENCOUR 
Johtaja

• Ferdinand SASSEN

“  Pankin johtoelimet, sihteeristö, protokolla 
Hugo WOESTMANN 
Apulaisjohtaja

“ Kielipalvelut 
Kenneth PETERSEN

Oikeusasiat

u   Yhteisön asiat ja rahoitusasiat; Luotonanto − Euroopan 
ulkopuoliset maat

Marc DUFRESNE 
Apulaisylijohtaja - Lakiasiat

  • Jean-Philippe MINNAERT 
   Tietosuojavaltuutettu

	 “   Rahoitusasiat 
Nicola BARR 
Apulaisjohtaja

	 “  	Institutionaaliset asiat ja henkilöstöasiat 
Carlos GÓMEZ DE LA CRUZ

	 “   Välimeren alue (FEMIP), Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren  
alue - Investointikehys, Aasia ja Latinalainen Amerikka 
Regan WYLIE-OTTE 
Apulaisjohtaja

         

u   Luotonanto − Eurooppa 
Gerhard HÜTZ 
Johtaja

  • Gian Domenico SPOTA

	 “   Toiminnan periaatteet, Uudet rahoitusvälineet 
José María FERNÁNDEZ MARTÍN

	 “    Adrianmeren alue, Kaakkois-Eurooppa 
Manfredi TONCI OTTIERI 
Apulaisjohtaja

	 “    Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti, Baltian maat, Tanska, 
Suomi, Ruotsi, Efta-maat 
Patrick Hugh CHAMBERLAIN

	 “    Ranska, Belgia, Alankomaat, Luxemburg 
Pierre ALBOUZE

	 “     Keskinen Eurooppa, Puola, Venäjä, itäiset naapurimaat 
Barbara BALKE

	 “     Espanja, Portugali 
Ignacio LACORZANA
  • Maria SHAW-BARRAGAN

Strategiajohto

Rémy JACOB
Ylijohtaja

“	Voimavarat ja koordinointi 
Geneviève DEWULF

u  Strategiat, talousohjaus, talousseuranta
 Jürgen MOEHRKE
 Johtaja

u   Talousseuranta ja laskentatoimi 
Luis BOTELLA MORALES 
Talousseurannan controller

	 “   Ulkoinen laskentatoimi 
Henricus SEERDEN

	 “   Kolmansien velkoja koskeva kirjanpito ja hallinnon kulut 
Frank TASSONE

       
	 “   Talous- ja rahoitustutkimukset 

Éric PERÉE
       
	 “   Suunnittelu, budjetointi, valvonta 

Theoharry GRAMMATIKOS 
Apulaisjohtaja
  • Yannick MORVAN

       
	 “   Yrityksen yhteiskuntavastuu 

Felismino ALCARPE
       

  •   Gudrun LEITHMANN-FRÜH 
(Koordinointi - EIR ja tilintarkastustuomioistuin)

u   Henkilöstöasiat

Xavier COLL 
Johtaja

 
•  Jean-Philippe BIRCKEL

“  Henkilöstöhallinto ja hallinnolliset tietojärjestelmät 
Michel GRILLI 
Varajohtaja

• Catherine ALBRECHT

“  Henkilöstöhankinta 
Luis GARRIDO

“  Henkilöstön kehittäminen ja henkilöstösuunnittelu 
Bruno TURBANG (virkaa toimittava)

• Ute PIEPER-SECKELMANN

“  Työviihtyvyys, työn ja vapaa-ajan tasapaino 
...

“  Sisäinen viestintä 
Alain JAVEAU
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 h  Wienin konttori 
Emanuel MARAVIC 
Johtaja

u  Adrianmeren alue 
Antonio PUGLIESE 
Johtaja

“ Italia, Malta - Infrastruktuuri 
Bruno LAGO 
Apulaisjohtaja

• Flavio SCHIAVO CAMPO de GREGORIO 
“ Italia, Malta - Pankit ja yritykset 

Marguerite McMAHON

“ Slovenia, Kroatia, Länsi-Balkanin maat 
Romualdo MASSA BERNUCCI

u  Kaakkois-Eurooppa

Andreas VERYKIOS
Apulaisylijohtaja

“ Kreikka 
Themistoklis KOUVARAKIS

 h  Ateenan konttori 
Fotini KOUTZOUKOU 

“ Bulgaria, Romania, Kypros 
Cormac MURPHY

 h  Bukarestin konttori 
Götz VON THADDEN

“ Turkki 
Franz-Josef VETTER

 h  Ankaran konttori 
...

 h  Istanbulin konttori 
Alain TERRAILLON

u  Itämeren alue 
... 
Johtaja

“ Puola 
Heinz OLBERS

 h  Varsovan konttori 
Michal LUBIENIECKI

“ Baltian maat, Tanska, Suomi, Ruotsi, Efta-maat 
Michael O’HALLORAN

• Ann-Louise AKTIV VIMONT

 h  Helsingin konttori 
...

Rahoitusjohto − Euroopan 
ulkopuoliset maat ja hakijamaat

Jean-Louis BIANCARELLI 
Ylijohtaja

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

• Bernard ZILLER

u   Naapurimaat, Venäjä 
Claudio CORTESE 
Johtaja

• Alain NADEAU

“ Maghreb-maat 
Bernard GORDON

 h  Rabatin konttori 
René PEREZ

 h    Tunisin konttori 
Diederick ZAMBON

“ Machrek-maat 
Jane MACPHERSON

 h  Kairon konttori 
Luigi MARCON

“ Itäinen Eurooppa, Etelä-Kaukasia, Venäjä 
Constantin SYNADINO

• Umberto DEL PANTA

“ Erikoisrahoitus 
Jean-Christophe LALOUX

u   Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alue - Investointikehys 
Martin CURWEN 
Johtaja

“ Länsi-Afrikka ja Sahelin alue 
Gustaaf HEIM

 h  Dakarin konttori 
Jack REVERSADE

“ Keski- ja Itä-Afrikka 
Flavia PALANZA 
Apulaisjohtaja

 h  Nairobin konttori 
Carmelo COCUZZA

“ Eteläinen Afrikka, Intian valtameri 
Serge-Arno KLÜMPER

 h  Tshwanen konttori (Pretoria) 
David WHITE

“ Karibia, Tyynimeri 
David CRUSH

 h  Fort-de-Francen konttori 
Anthony WHITEHOUSE

 h  Sydneyn konttori 
Jean-Philippe DE JONG

“ Voimavarat ja kehittäminen 
Tassilo HENDUS

“ Salkunhoito, strategiat 
Catherine COLLIN

u  Viestintäasiat 
Gill TUDOR 
Tiedottaja ja johtaja

“ Lehdistötoimisto 
Gill TUDOR

“ Yleinen tiedotuspolitiikka ja suhteet kansalaisyhteiskuntaan 
Yvonne BERGHORST

Tietopalvelutoimistot
 h  Pariisin konttori 

Henry MARTY-GAUQUIÉ 
Johtaja

 h  Rooman konttori 
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI 
Apulaisjohtaja

 h  Lontoon konttori 
Adam McDONAUGH

 h  Berliinin konttori 
Paul Gerd LÖSER

u  Tietotekniikka 
Patrick KLAEDTKE 
Tietohallintojohtaja

“ Infrastruktuuri ja teknologia 
José GRINCHO 
Apulaisjohtaja

“ Rahoitus- ja lainasovellukset 
Derek BARWISE

“ Hallinnon ja riskienhallinnan sovellukset 
Simon NORCROSS

Kiinteistöt, jakelupalvelut ja aineistopalvelut
Patricia TIBBELS
Päällikkö

“ Tilahallinto 
Patricia TIBBELS

“ Task Force - Uudisrakennus 
Enzo UNFER

“ Asiakirjojen hallinta ja arkistojen hoito 
...

“ Hankinnat, hallintopalvelut 
...

Rahoitusjohto − Eurooppa  
ja hakijamaat

Thomas HACKETT 
Ylijohtaja

u	Toiminnan tuki 
... 
Operatiivisten toimintojen pääkoordinaattori

“ Koordinointi 
Dominique COURBIN

“ Informaatiojärjestelmät ja sovellukset 
Thomas FAHRTMANN

“ Luottotuki 
Bruno DENIS

JESSICA 
Eugenio LEANZA

• Gianni CARBONARO

u  Kasvua edistävät toimintavälineet 
Thomas BARRETT 
Johtaja

“ Euroopan laajuiset verkot 
Tilman SEIBERT 
Apulaisjohtaja

• Ale Jan GERCAMA

“ Innovaatio 2010 -ohjelma (i2i) 
Kim KREILGAARD

“ Ympäristö, energia, neuvontapalvelut 
Christopher KNOWLES 
Apulaisjohtaja

u  Läntinen Eurooppa 
Laurent de MAUTORT 
Johtaja

“ Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti - Pankit ja yritykset 
Robert SCHOFIELD

“  Läntinen Eurooppa - Strukturoidut lainat ja julkis-yksityiset  
yhteishankkeet 
Cheryl FISHER

“ Ranska - Infrastruktuuri 
Jacques DIOT 
Apulaisjohtaja

“ Ranska - Pankit ja yritykset 
Jean-Christophe CHALINE

• Miguel MORGADO

“ Belgia, Luxemburg, Alankomaat 
Henk DELSING 
Apulaisjohtaja

u  Espanja, Portugali 
Carlos GUILLE 
Johtaja

“ Espanja - Infrastruktuuri 
Luca LAZZAROLI

“ Espanja - Pankit ja yritykset 
Fernando de la FUENTE 
Apulaisjohtaja

 h  Madridin konttori 
Angel FERRERO

“ Portugali 
Rui Artur MARTINS

 h  Lissabonin konttori 
Pedro EIRAS ANTUNES

u  Keskinen Eurooppa 
Joachim LINK 
Johtaja

“ Pohjois-Saksa 
Peggy NYLUND GREEN 
Apulaisjohtaja

“ Etelä-Saksa 
Anita FUERSTENBERG-LUCIUS

“ Tšekki, Slovakia 
Jean VRLA

“ Itävalta, Unkari 
Paolo MUNINI
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“ Kehityshankkeet, uudet ohjelmahankkeet, kiinteät jätteet 
Stephen WRIGHT 
Apulaisjohtaja

• Eberhard GSCHWINDT
• Philippe GUINET

JASPERS

Patrick WALSH 
Apulaisjohtaja

•  Agustin AURÍA 
Apulaisjohtaja

• Axel HÖRHAGER
• Christian CAREAGA

Riskienhallinta

Pierluigi GILIBERT 
Ylijohtaja

“ Koordinointi ja riskienhoidon tuki 
Elisabeth MATIZ 
Apulaisjohtaja

“ Rahoitusseuranta ja lainojen uudelleenjärjestelyt 
Klaus TRÖMEL 
Apulaisjohtaja

u   Luottoriskit 
Per JEDEFORS 
Johtaja

“ Yritykset, julkinen sektori, infrastruktuuri 
Stuart ROWLANDS

“ Hankerahoitus ja EU:n ulkopuoliset lainaoperaatiot 
Paolo LOMBARDO

“ Rahoituslaitokset 
Per de HAAS (virkaa toimittava)

u   Rahoitus- ja toimintariskit 
Alain GODARD 
Johtaja

“ ALM ja markkinariskien hallinta 
Giancarlo SARDELLI

• Vincent THUNUS

“ Johdannaistuotteet 
Luis GONZALEZ-PACHECO

“ Toimintariskit 
Antonio ROCA IGLESIAS

Hallinnon tarkastus

Peter MAERTENS 
Ylitarkastaja

•  Siward de VRIES 
(Petostutkimukset)

“ Sisäinen tarkastus 
Ciaran HOLLYWOOD

“ Rahoitettavien hankkeiden arviointi 
Alain SÈVE 
Apulaisjohtaja

• Gavin DUNNETT
• Rainer SAERBECK
• Werner SCHMIDT

EIP-ryhmän compliance-toiminto

Konstantin ANDREOPOULOS  
Chief compliance officer

•  Evelyne POURTEAU 
Apulaisjohtaja

• Luigi LA MARCA

Hallituksen neuvonantaja
Konsernin strategiat ja neuvotteluasiat

Francis CARPENTER  
Ylijohtaja

Edustus hallintoneuvostossa
Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki

Terence BROWN  
EIP:n edustaja

Walter CERNOIA  
Varajäsen

u   Aasia ja Latinalainen Amerikka 
Francisco de PAULA COELHO 
Johtaja

“ Latinalainen Amerikka 
Alberto BARRAGAN

“ Aasia 
Matthias ZÖLLNER

• Philippe SZYMCZAK

Rahoitus ja varainhoito

Bertrand de MAZIÈRES 
Ylijohtaja

• Ghislaine RIOS

u   Pääomamarkkinat 
Barbara BARGAGLI PETRUCCI 
Johtaja

“ Euro 
Carlos FERREIRA DA SILVA

• Aldo ROMANI

“ Eurooppa (euron ulkopuoliset valuutat), Afrikka 
Richard TEICHMEISTER

“ Aasia, Amerikka, Tyynimeri 
Eila KREIVI

• Sandeep DHAWAN

“ Sijoittajasuhteet ja markkinointi 
Peter MUNRO

u   Varainhallinta 
Anneli PESHKOFF 
Johtaja

“ Likviditeetin hallinta 
Francis ZEGHERS

• Timothy O’CONNELL

“ Tasehallinta 
Jean-Dominique POTOCKI

“ Salkunhoito 
Paul ARTHUR

“ Rahoitussuunnittelu ja neuvontapalvelut 
Guido BICHISAO

u  Toimintojen suunnittelu ja toimeenpano 
Gianmaria MUSELLA 
Johtaja

“ Backoffice - lainananto ja luottotuki 
Ralph BAST

“ Backoffice - treasury 
Yves KIRPACH

“ Backoffice - lainanotto 
Antonio VIEIRA

“ Tietojärjestelmät ja menetelmät 
Georg HUBER 
Apulaisjohtaja

“ Koordinointi ja rahapolitiikka 
Éric LAMARCQ

Hankkeet

Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU 
Ylijohtaja

“ Kestävä kehitys 
Peter CARTER 
Apulaisjohtaja

“ Laadunhallinta 
Angelo BOIOLI

“ Voimavarat ja ohjaus 
Béatrice LAURY

u   Kilpailukyky ja innovointi 
Constantin CHRISTOFIDIS 
Johtaja

“ Tehdasteollisuus, muu teollisuus (T&K) 
...

“ TVT ja sähköinen talous 
...

“ Inhimillinen pääoma 
John DAVIS

“ Palvelut ja pk-yritykset, agroteollisuus (mm. biopolttoaineet) 
Hans-Harald JAHN

• Pedro OCHOA
• Peder PEDERSEN
• Rüdiger SCHMIDT
• Campbell THOMSON

u   Liikenne ja energia 
Christopher HURST 
Johtaja

• René van ZONNEVELD

“ Tie- ja rautatieliikenne 
Matthew ARNDT

“ Ilma- ja vesiliikenne 
José Luis ALFARO

• Klaus HEEGE

“ Energiatuotanto ja energiaverkot 
...

• Heiko GEBHARDT
• François TREVOUX

“ Energiatehokkuus ja uusiutuvat energiat 
Juan ALARIO GASULLA 
Apulaisjohtaja

• Nigel HALL

u   Lähentyminen ja ympäristö 
Patrice GÉRAUD 
Johtaja

“ Ohjelmalainat 
Guy CLAUSSE 
Apulaisjohtaja

• Eugenia KAZAMAKI-OTTERSTEN

“ Vesi ja luonnonsuojelu 
José FRADE 
Apulaisjohtaja

• Michel DECKER

“ Kaupunkiliikenne ja muu kaupunkien infrastruktuuri 
Mateo TURRÓ CALVET 
Apulaisjohtaja
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Organisaatiokaavio, ylijohtajien ja valvontayksiköiden vastuuhenkilöiden ansioluettelot sekä henkilökunnalle maksettavia palkkoja ja 
palkkioita koskevat lisätiedot säännöllisesti ajantasaistettuina julkaistaan Internetissä osoitteessa www.eib.org

(Tilanne 1. kesäkuuta 2007)u    Osasto “  Jaosto  h  Konttori

“ Kehityshankkeet, uudet ohjelmahankkeet, kiinteät jätteet 
Stephen WRIGHT 
Apulaisjohtaja

• Eberhard GSCHWINDT
• Philippe GUINET

JASPERS

Patrick WALSH 
Apulaisjohtaja

•  Agustin AURÍA 
Apulaisjohtaja

• Axel HÖRHAGER
• Christian CAREAGA

Riskienhallinta

Pierluigi GILIBERT 
Ylijohtaja

“ Koordinointi ja riskienhoidon tuki 
Elisabeth MATIZ 
Apulaisjohtaja

“ Rahoitusseuranta ja lainojen uudelleenjärjestelyt 
Klaus TRÖMEL 
Apulaisjohtaja

u   Luottoriskit 
Per JEDEFORS 
Johtaja

“ Yritykset, julkinen sektori, infrastruktuuri 
Stuart ROWLANDS

“ Hankerahoitus ja EU:n ulkopuoliset lainaoperaatiot 
Paolo LOMBARDO

“ Rahoituslaitokset 
Per de HAAS (virkaa toimittava)

u   Rahoitus- ja toimintariskit 
Alain GODARD 
Johtaja

“ ALM ja markkinariskien hallinta 
Giancarlo SARDELLI

• Vincent THUNUS

“ Johdannaistuotteet 
Luis GONZALEZ-PACHECO

“ Toimintariskit 
Antonio ROCA IGLESIAS

Hallinnon tarkastus

Peter MAERTENS 
Ylitarkastaja

•  Siward de VRIES 
(Petostutkimukset)

“ Sisäinen tarkastus 
Ciaran HOLLYWOOD

“ Rahoitettavien hankkeiden arviointi 
Alain SÈVE 
Apulaisjohtaja

• Gavin DUNNETT
• Rainer SAERBECK
• Werner SCHMIDT

EIP-ryhmän compliance-toiminto

Konstantin ANDREOPOULOS  
Chief compliance officer

•  Evelyne POURTEAU 
Apulaisjohtaja

• Luigi LA MARCA

Hallituksen neuvonantaja
Konsernin strategiat ja neuvotteluasiat

Francis CARPENTER  
Ylijohtaja

Edustus hallintoneuvostossa
Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki

Terence BROWN  
EIP:n edustaja

Walter CERNOIA  
Varajäsen

u   Aasia ja Latinalainen Amerikka 
Francisco de PAULA COELHO 
Johtaja

“ Latinalainen Amerikka 
Alberto BARRAGAN

“ Aasia 
Matthias ZÖLLNER

• Philippe SZYMCZAK

Rahoitus ja varainhoito

Bertrand de MAZIÈRES 
Ylijohtaja

• Ghislaine RIOS

u   Pääomamarkkinat 
Barbara BARGAGLI PETRUCCI 
Johtaja

“ Euro 
Carlos FERREIRA DA SILVA

• Aldo ROMANI

“ Eurooppa (euron ulkopuoliset valuutat), Afrikka 
Richard TEICHMEISTER

“ Aasia, Amerikka, Tyynimeri 
Eila KREIVI

• Sandeep DHAWAN

“ Sijoittajasuhteet ja markkinointi 
Peter MUNRO

u   Varainhallinta 
Anneli PESHKOFF 
Johtaja

“ Likviditeetin hallinta 
Francis ZEGHERS

• Timothy O’CONNELL

“ Tasehallinta 
Jean-Dominique POTOCKI

“ Salkunhoito 
Paul ARTHUR

“ Rahoitussuunnittelu ja neuvontapalvelut 
Guido BICHISAO

u  Toimintojen suunnittelu ja toimeenpano 
Gianmaria MUSELLA 
Johtaja

“ Backoffice - lainananto ja luottotuki 
Ralph BAST

“ Backoffice - treasury 
Yves KIRPACH

“ Backoffice - lainanotto 
Antonio VIEIRA

“ Tietojärjestelmät ja menetelmät 
Georg HUBER 
Apulaisjohtaja

“ Koordinointi ja rahapolitiikka 
Éric LAMARCQ

Hankkeet

Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU 
Ylijohtaja

“ Kestävä kehitys 
Peter CARTER 
Apulaisjohtaja

“ Laadunhallinta 
Angelo BOIOLI

“ Voimavarat ja ohjaus 
Béatrice LAURY

u   Kilpailukyky ja innovointi 
Constantin CHRISTOFIDIS 
Johtaja

“ Tehdasteollisuus, muu teollisuus (T&K) 
...

“ TVT ja sähköinen talous 
...

“ Inhimillinen pääoma 
John DAVIS

“ Palvelut ja pk-yritykset, agroteollisuus (mm. biopolttoaineet) 
Hans-Harald JAHN

• Pedro OCHOA
• Peder PEDERSEN
• Rüdiger SCHMIDT
• Campbell THOMSON

u   Liikenne ja energia 
Christopher HURST 
Johtaja

• René van ZONNEVELD

“ Tie- ja rautatieliikenne 
Matthew ARNDT

“ Ilma- ja vesiliikenne 
José Luis ALFARO

• Klaus HEEGE

“ Energiatuotanto ja energiaverkot 
...

• Heiko GEBHARDT
• François TREVOUX

“ Energiatehokkuus ja uusiutuvat energiat 
Juan ALARIO GASULLA 
Apulaisjohtaja

• Nigel HALL

u   Lähentyminen ja ympäristö 
Patrice GÉRAUD 
Johtaja

“ Ohjelmalainat 
Guy CLAUSSE 
Apulaisjohtaja

• Eugenia KAZAMAKI-OTTERSTEN

“ Vesi ja luonnonsuojelu 
José FRADE 
Apulaisjohtaja

• Michel DECKER

“ Kaupunkiliikenne ja muu kaupunkien infrastruktuuri 
Mateo TURRÓ CALVET 
Apulaisjohtaja
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EIR:n johto ja avainhenkilöt

➾  Toimitusjohtaja, joka johtaa rahastoa rahaston 
perussäännön määräysten ja hallituksen anta-
mien suuntaviivojen ja toimintaohjeiden mukai-
sesti.

EIR:n tilit tarkastaa tilintarkastuslautakunta, jonka 
muodostaa kolme yhtiökokouksen valitsemaa tilin-
tarkastajaa, ja riippumattomat ulkopuoliset tilintar-
kastajat.

Hallintoneuvosto

Yksityiskohtaiset tiedot rahaston sääntömääräisistä hallintoelimistä 
(kokoonpano, jäsenten ansioluettelot, palkkioperusteet) ja rakenteista 
(kokoonpano, ylijohtajien ja johtajien ansioluettelot, henkilöstön palkki-
operusteet) säännöllisesti ajantasaistettuina ovat Internetissä osoitteessa : 
www.eif.org

EIR:n sääntömääräiset hallintoelimet

EIR:n n toimintaa johtavat ja sen hallinnosta vastaa-
vat seuraavat kolme elintä:

➾  Yhtiökokous, joka kokoontuu vähintään kerran 
vuodessa. Rahaston jäseniä ovat EIP, Euroopan 
komissio ja 29 pankkia.

➾  Hallitus, jossa on seitsemän jäsentä ja seitsemän 
varajäsentä, tekee rahaston toimintaa koskevat 
päätökset;

Francis CARPENTER Toimitusjohtaja
  Johtaja − Sijoitukset
➾  John A. HOLLOwAY

 Pääomasijoitustoiminta
  Päällikö
➾   Jean-Philippe BURCKLEN 
➾   Jacques DARCY 
➾   Ulrich GRABENwARTER

 Varapäälliköt
➾   Jouni HAKALA 
➾   Matthias UMMENHOFER

 Avainhenkilöt
➾   Laurent BRAUN 
➾   Paul VAN HOUTTE 
➾   Christine PANIER 
➾   David wALKER

 Takaukset ja arvopaperisointi
  Päällikö
➾   Alessandro TAPPI 

 Varapäällikkö
➾   Christa KARIS

 Avainhenkilöt
➾   Per-Erik ERIKSSON 
➾   Gunnar MAI

 Jeremie
  Päällikkö
➾   Marc SCHUBLIN 

 Varapäällikkö
➾   Hubert COTTOGNI

 Avainhenkilöt
➾   Alexander ANDÒ 
➾   Graham COPE 
➾   Fabrizio CORRADINI

 Riskienhallinta ja valvonta 
  Päällikö
➾   Thomas MEYER 

 Avainhenkilöt
➾   Helmut KRAEMER-EIS 
➾   Pierre-Yves MATHONET

 Tuki- ja palvelutoiminnot 
  Pääsihteeri 
➾   Robert wAGENER 

 Päällikö
➾   Maria LEANDER - Lakiasiat
➾   Jobst NEUSS - Compliance
➾   Frédérique SCHEPENS - Yleiset asiat ja varainhoito

 Avainhenkilöt
➾   Eva GOULAS - Henkilöstöhallinto
➾   Marceline HENDRICK -Laskentatoimi
➾   Delphine MUNRO - Markkinointi viestintä 
➾   John PARK - TVT
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EIP-ryhmän rahoitukseen soveltuvat hankkeet

Euroopan unionin alueella ja liittymisneuvotteluja käyvissä valtioissa rahoituksen saanti edellyttää, 
että hanke palvelee vähintään yhtä seuraavista tavoitteista:
➾  taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittaminen: edistämällä investointihankkeiden 

rahoittamista kaikilla talouden eri aloilla, missä tavoitteena on vaikuttaa edullisesti muita heikom-
massa asemassa olevien alueiden taloudelliseen kehitykseen

➾  tieto- ja innovaatioyhteiskunnan kehittymiseen tähtäävien investointien edistäminen
➾  terveydenhuolto- ja koulutusverkostojen ja -palveluiden parantaminen, sillä nämä alat ovat inhi-

millisen pääoman kaksi perustasoa
➾  yhteisön kannalta merkittävien liikenne-, tietoliikenne- ja energiansiirtoverkkojen kehittäminen
➾  ympäristön suojelu ja elämänlaadun parantaminen
➾  energiahuollon turvaaminen, jossa päätoimia ovat energian järkevä käyttö, unionin omien ener-

giavarojen tehokas hyödyntäminen uusiutuvat energiamuodot mukaan lukien,  ja energiantuon-
nin monipuolistaminen

EIP-ryhmä osallistuu pk-yritysten taloudellisen toimintaympäristön kehittämiseen: 
➾  EIP:n keskipitkillä ja pitkäaikaisilla limiittiluotoilla
➾  EIR:n pääomasijoituksilla
➾  EIR:n takauksilla pk-yrityksille.

Hakija- ja kumppanuusmaissa EIP on mukana toteuttamassa EU:n kehitysapu- ja kehitysyhteistyö-
politiikkaa. Se toimii:
➾  Hakija- ja potentiaalisissa ehdokasmaissa Kaakkois-Euroopassa, joissa edistetään vakaussopimuk-

sen tavoitteita suuntaamalla luotonantonsa niin perusinfrastruktuurin jälleenrakentamiseen ja alu-
eellisesti merkittäviin hankkeisiin kuin yksityissektorin kehittämiseen

➾  Välimeren maissa, joissa edistetään Euroopan unionin ja Välimeren maiden kumppanuustavoitteita 
vuoteen 2010 mennessä toteutettavaa yhteistä tulliliitoa silmällä pitäen

➾  Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maissa (AKT), Etelä-Afrikassa sekä merentakaisissa maissa ja 
alueilla (MMA) pankki edistää perusinfrastruktuurien ja paikallisen yksityissektorin kehittämisestä 
(MMA)

➾  Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa, joissa se tukee hankkeita, jotka ovat sekä kohdemaiden että 
Euroopan unionin edun mukaisia
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EIP-ryhmän osoitteet

Euroopan investointipankki

www.eib.org – U info@eib.org

100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

3 (+�52) 4� 79 1
5 (+�52) 4� 77 04

Ulkomaiset toimipisteet:

Belgia Rue de la loi 227 / Wetstraat 227
B-1040 Bruxelles / Brussel

3 (+�2-2) 2�5 00 70
5 (+�2-2) 2�0 58 27

Britannia 2 Royal Exchange Buildings
London EC�V �LF

3 (+44) 20 7� 75 96 60
5 (+44) 20 7� 75 96 99

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

3 (+�4) 914 �1 1� 40
5 (+�4) 914 �1 1� 8�

Italia Via Sardegna �8
I-00187 Roma

3 (+�9) 06 47 19 1
5 (+�9) 06 42 87 �4 �8

Itävalta Mattiellistraße 2-4
A-1040 Wien

3 (+4�-1) 505 �6 76
5 (+4�-1) 505 �6 74

Kreikka 1, Herodou Attikou & Vas. Sofias Ave
GR-106 74 Athens

3 (+�0) 210 68 24 517
5 (+�0) 210 68 24 520

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

3 (+�51) 21� 42 89 89
5 (+�51) 21� 47 04 87

Puola Plac Piłsudskiego 1
PL-00-078 Warszawa

3 (+48 22) �10 05 00
5 (+48 22) �0 05 01

Ranska 21, rue des Pyramides
F-75001 Paris

3 (+��-1) 55 04 74 55
5 (+��-1) 42 61 6� 02

Saksa Lennéstraße 11
D-10785 Berlin

3 (+49-�0) 59 00 47 90
5 (+49-�0) 59 00 47 99
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Australia Level �1, ABN AMRO Tower  
88 Phillip Street
Sydney NSW 2000

3 (+61-2) 82 11 05 �6
5 (+61-2) 82 11 06 88

Egypti 6, Boulos Hanna Street
Dokki, 12�11 Giza 

3 (+20-2) ��6 65 8�
5 (+20-2) ��6 65 84

Etelä-Afrikka 5 Greenpark Estates
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 4019�
KE-00100 Nairobi

3 (+254-20) 27� 52 60
5 (+254-20) 271 �2 78

Marokko Riad Business Center,  
Aile sud, Immeuble S�, 4e étage, 
Boulevard Er-Riad 
Rabat

3 (+212) �7 56 54 60
5 (+212) �7 56 5� 9�

Senegal �, rue du Docteur Roux
BP 69�5, Dakar-Plateau

3 (+221) 889 4� 00
5 (+221) 842 97 12

Tunisia 70, avenue Mohamed V
TN-1002 Tunis

3 (+216) 71 28 02 22
5 (+216) 71 28 09 98

EIP-ryhmän osoitteet

Euroopan investointirahasto
www.eif.org – U info@eif.org

4�, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg

3 (+�52) 42 66 88 1
5 (+�52) 42 66 88 200

 
Muutokset luetteloon pankin toimistoista ovat löydettävissä pankin Internet-sivuilta.
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EIP kiittää seuraavia hanketoteuttajia ja hankkijoita tähän julkaisuun saamastaan kuvamateriaalista:
AVE (sivut 8, 28), Aguas de Portugal (s. 10), TGV-Est européen (s. 12), SMTC (sivut 13, 16), AP-HM (s. 15), Jean-Paul Kieffer (s. 23), 
Aquafin (s. 24), ANA - Aeroportos de Portugal, SA (s. 31), LGV-Est européen (s. 31), Rolls-Royce plc 2006 (s. 33), EC (sivut 33, 38, 58, 60).

Muu kuva-aineisto EIP:n kuvapankista.

Painettu Imprimerie Centrale s.a:n kirjapainossa Luxemburgissa Revive Special Silk -paperille kasviöljypohjaisella painovärillä. Paperi on valmis-
tettu Espanjassa ja se sisältää 60 prosenttia ensiökuitua, 30 prosenttia siistattua kierrätyskuitua ja 10 prosenttia hylkypaperia. Paperin kuituai-
nes on klooridioksidivalkaistu.

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

Vuosikertomus on luettavissa myös pankin Internet-sivuilta www.eib.org/report.

EIB-Gruppe EIB Group Groupe BEI

2006

Finanzbericht
Financial Report
Rapport financier

Statistischer Bericht
Statistical Report
Rapport statistique

Tätigkeitsbericht
Activity Report
Rapport d’activité

1. 2. 3.

QH -AD -07 -001-3A -Z ISSN 1681-3995

100, boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Information Desk:

3 (+352) 43 79 31 00

5 (+352) 43 77 31 99

www.eib.org – U info@eib.org
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