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EIP Grupi 2007. aasta aruanne koosneb kolmest osast:
• tegevusaruanne ja ettevõtte vastutuse aruanne, milles an-

takse ülevaade EIP Grupi tegevusest möödunud aastal ning
tulevikuväljavaadetest;

• finantsaruanne, milles esitatakse EIP Grupi, EIP, Cotonou in-
vesteerimisrahastu, FEMIPi sihtfondi ja EIFi finantsaruanded
koos juurdekuuluvate selgitavate lisadega;

• statistikaaruanne, milles esitatakse 2007. aastal EIP rahasta-
tud projektide ja kogutud vahendite nimekiri koos EIFi pro-
jektide nimekirjaga. See sisaldab ka kokkuvõtvaid tabeleid
2007. aasta ja viie eelneva aasta kohta.

Käesolevale brošüürile lisatud laserplaadilt leiab lugeja kolmes
osas sisalduva teabe, dokumendi „Ettevõtte vastutus 2007” ja
peamised 2007. aastal avaldatud brošüürid ja muud dokumen-
did olemasolevates keeleversioonides.

Aastaaruanne on kättesaadav ka panga kodulehel
www.eib.org/report
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EIP Grupp: kohustuslikud põhiandmed

(*) Direktorite nõukogu antud
2007. aasta üldise vahendite
kaasamise loa alusel kogutud

vahendid, sealhulgas 2006. aastal
2007. aasta eest 77miljoni euro

mahus täidetud „eelfundeerimine”.

Euroopa Investeerimispank

Tegevus aastal 2007 (miljonites eurodes)

Sõlmitud laenulepingud 47 820
Euroopa Liit 41 431
Partnerriigid 6 389

Heakskiidetud projektid 56 455
Euroopa Liit 48 664
Partnerriigid 7 791

Väljamaksed 43 420
Panga vahenditest 38 852
Eelarvevahenditest 4 568

Hangitud vahendid (enne vahetustehinguid) 54 725*
Ühenduse vääringutes 32 835
Ühendusevälistes vääringutes 21 890

31.12.2007 seisuga

Bilansiline jääk
Laenud panga vahenditest 324 753
Antud tagatised 165
Rahastamine eelarvevahenditest 1 785
Lühiajalised, keskmise tähtajaga ja pikaajalised kogutud vahendid 254 221

Omavahendid 33 437
Bilansimaht 301 854
Majandusaasta puhaskasum 1 633
Märgitud kapital 164 808

millest sissemakstud ja sissemaksmisele kuuluv 8 240

Euroopa Investeerimisfond

Tegevus aastal 2007

Sõlmitud laenulepingud 1 918
Riskikapital 521
Tagatised 1 397

31.12.2007 seisuga

Portfell 15 971
Riskikapital 4 388
Tagatised 11 584

Omavahendid 965
Bilansimaht 1 074
Majandusaasta puhaskasum 50
Märgitud kapital 2 770

millest sissemakstud 554
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EIP Grupp: konsolideeritud koondbilanss
2007. aasta 31. detsembri seisuga (tuhandetes eurodes)

VARAD 31.12.2007

1. Sularaha pangakontodel ja kassas, saldod kesk- ja
postipankades .................................................................................................................................... 27 318

2. Keskpankade kaudu refinantseeritavad
riigivõlakirjad......................................................................................................................................... 2 273 135

3. Laenud ja avansid krediidiasutustele
a) nõudmisel tagasimakstavad .............................................................................. 286 263
b) muud laenud ja avansid ............................................................................................ 15 816 580
c) laenud ......................................................................................................................................................... 112 323 909

128 426 752

4. Laenud ja avansid klientidele
a) laenud ........................................................................................................................................................... 156 435 308
b) spetsiaalsed eraldised..................................................................................................... - 37 050

156 398 258

5. Võlaväärtpaberid, sealhulgas püsituluväärtpaberid
a) riigiasutuste välja lastud ............................................................................................ 580 386
b) teiste laenuvõtjate välja lastud ..................................................................... 10 435 661

11 016 047

6. Aktsiad ja muudmuutuvtuluväärtpaberid ............................... 2 078 830

7. Immateriaalne põhivara ................................................................................................. 3 972

8. Kinnisvara, mööbel ja seadmed ...................................................................... 285 720

9. Muud varad
a) mitmesugused võlgnikud ........................................................................................ 145 445
b) positiivne asendusmaksumus.......................................................................... 9 060 783

9 206 228

10. Märgitud kapital ja saadaolev reserv, mis kuulub
sissenõudmisele, kuid onmaksmata....................................................... 1 061 503

11. Ettemaksed ja viitlaekumised .............................................................................. 30 658

VARAD KOKKU 310 808 421

KOHUSTUSED 31.12.2007

1. Võlgnevused krediidiasutustele
a) kokkulepitud makse- või etteteatamistähtajaga ......... 341 757

341 757

2. Võlasertifikaatidega tõendatud võlakohustused
a) väljalastavad võlaväärtpaberid ..................................................................... 259 280 003
b) muud ............................................................................................................................................................ 892 400

260 172 403

3. Muud kohustused
a) mitmesugused võlausaldajad ......................................................................... 1 429 085
b) mitmesugused kohustused ................................................................................ 37 457
c) negatiivne asendusmaksumus ...................................................................... 12 945 900

14 412 442

4. Viitlaekumised ja edasilükkunud tulu 270 724

5. Eraldised
a) Pensioniplaanid ja tervisekindlustusskeemid .................... 1 038 545

1 038 545

KOHUSTUSED KOKKU 276 235 871

6. Kapital
–märgitud ................................................................................................................................................... 164 808 169
– sissenõudmata .............................................................................................................................. -156 567 760

8 240 409

7. Konsolideeritud reservid
a) reservfond ........................................................................................................................................... 16 480 817
b) täiendavad reservid .......................................................................................................... 6 067 178

22 547 995

8. Struktureeritud rahastamisvahendile
eraldatud vahendid 1 250 000

9. Riskikapitalitehingutele eraldatud vahendid 1 690 940

10. Majandusaasta kasum:
Enne vahendite eraldamist üldise pangandusriski
fondist ................................................................................................................................................................. 843 206
Üldise pangandusriski fondist aastaks eraldatud
vahendid .......................................................................................................................................................... 0

Eraldistesse paigutatav kasum 843 206

OMAKAPITAL KOKKU 34 572 550

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 310 808 421
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Presidendi pöördumine

Eelmisel aastal 2006. aasta aruande sissejuhatuses rõ-
hutasin ma, et aasta 2007 tuleb Euroopa Investeeri-
mispanga jaoks otsustava tähtsusega uue strateegia
rakendamisel, mis seisneb suurema lisandväärtuse
nimel suuremate riskide võtmises. Ambitsioonikad
eesmärgid laenuandmises seati strateegilises tege-
vuskavas (Corporate Operational Plan), eriti mis puu-
tub struktureeritud rahastamisvahendi kasutamis-
se. Need eesmärgid on saavutatud ja mõnel juhul
ka ületatud. Näiteks moodustasid struktureeritud ra-
hastamisvahendi raames sõlmitud laenulepingud üle
1,5 miljardi euro, mis on peaaegu viis korda rohkem
kui 2006. aastal; samal ajal neljakordistas EIP oma
toetust puhta energia allikatele, sõlmides taastuv-
energiaprojektide jaoks laenulepinguid rohkem kui
kahe miljardi euro summas. Tööd alustati reas uutes
algatustes partnerluses Euroopa Komisjoniga, eelkõi-
ge teadustöö jaoks mõeldud riskijagamisrahastuga.

Väljaspool Euroopa Liitu tehti tublisti algust Euroo-
pa Ülemkogult aastateks 2007–2013 saadud uue vä-
lismandaadi täitmisega. Kuigi vastav tagatisleping
Euroopa Komisjoniga sõlmiti alles augustis, ulatusid
laienemis-, naaber- ja partnerriikides sõlmitud laenu-
lepingud üle kuue miljardi euro. Türgis, Lääne-Balka-
ni maades ja Vahemere piirkonna partnerriikides on
Euroopa Investeerimispank tänaseks kõige aktiivsem
rahvusvaheline finantsasutus.

Laenude andmise toetuseks kogus EIP 23 vääringus
toimunud 236 võlakirjaemissiooni teel rahvusvahelis-
telt kapitaliturgudelt vahendeid ligi 55 miljardi euro
ulatuses – märkimisväärselt rohkem kui 2006. aastal
kogutud 48 miljardit eurot. Euroopa Investeerimis-
pank on endiselt üks suurimaid emitente kapitalitur-
gudel, ja tema võime neid turge edukalt kasutada on
alates 2007. aasta keskpaigast alanud finantskriisis
kindlalt vastu pidanud. Päris selgelt on EIP ettevaatlik
riskijuhtimispoliitika ja panga aktsionäride kvaliteedi-
le tuginev esmaklassiline krediidireiting investoritele
kindlustunnet andnud.

Sellised tulemused annavad tunnistust panga tööta-
jate tublist tööst ja professionaalsusest. Töötajad on
ka panga usaldusväärsuse mõõdupuuks nii aktsionä-

ride kui ka komisjoni silmis, kes võivad kindlad olla,
et pank suudab tulemuslikult ellu viia ELi põhipoliiti-
kaid ja luua oma tehingutega lisandväärtust.

Liikmesriikide ja komisjoni usaldus toovad ka täien-
dava vastutuse ja nõuavad tähtsate ülesannetega
toime tulemist, nagu on selgelt näha panga juhatuse
poolt aastateks 2008–2010 heaks kiidetud strateegi-
lisest tegevuskavast. EIP-lt oodatakse võetud kohus-
tuste edasi täitmist lähenemise, transpordi (suure-
ma rõhuasetusega prioriteetsetel üleeuroopaliste
võrkude projektidel), energia (eriti taastuvenergia ja
energiatõhususe), keskkonna, teadmistepõhise ma-
janduse (i2i) ning väikeste ja keskmise suurusega et-
tevõtete (VKE) rahastamise alal.

Viimatinimetatud valdkonnas kaalub EIP Grupp pä-
rast panganduspartnerite, ametivõimude ja VKE-
ühendustega toimunud arutelu praegu võimalusi,
kuidas oma toetust veelgi võimendada.

Sel aastal otsustasime ettevõtte vastutuse veelgi pa-
remaks lõimimiseks EIP strateegiasse koondada kogu
aruandluse ühte dokumenti pealkirjaga „Tegevus-
aruanne ja ettevõtte vastutuse aruanne”. 2007. aastal
toimunud peamisi arenguid käsitletakse üksikasjali-
kumalt lisainfodokumentides, mis on kättesaadavad
laserplaadil ja meie kodulehel.

Osana meie eesmärgist suurendada panga tegevuses
läbipaistvust lisatakse ettevõtte vastutust käsitlev pea-
tükk kameie veebilehele, kust saab rohkem teavetmeie
ettevõtte vastutuse poliitika ja tavade kohta. Peale selle
otsustas EIP alates juunist 2007 kohaldada Århusi mää-
ruse 1367/2006 sätteid keskkonnainfo kättesaadavuse,
keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning
neis asjus kohtu poole pöördumise suhtes.

Ühes panga siseprotsesse ja tavasid kirjeldava kesk-
konna- ja sotsiaaltavade käsiraamatu ajakohastamise
ja avaldamisega valmistati ette ka meie keskkonna- ja
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sotsiaalaruande läbivaatamine. Muudetud aruanne
läbib avaliku arutelu protsessi. Need algatused täien-
davad veelgi meie projektide rahastamise tegevusega
seotud keskkonna- ja sotsiaalriskide hindamise ja lee-
vendamise meetodit .

Panga laenutegevuses väljaspool Euroopa Liitu väärib
2007. aastal erilist märkimist, et panga majandus- ja
sotsiaalmõju hindamise raamistikku (ESIAF) muudeti
selleks, et iga eraldi mandaadi nõudeid paremini täi-
ta ja anda pangapoolsele lisandväärtusele täpsemini
läbikaalutud mõõde. Kõikidele EIP välismandaatide-
le kohaldatult võimaldab majandus- ja sotsiaalmõju
hindamise raamistik EIP-l nii eel- kui ka järelhindami-
se teel paremini hinnata ja mõista nende projektide
mõju, mida pank rahastab väljaspool liitu, eesmärgiga
muuta oma ettevõtte vastutuse poliitika ja tavad tule-
vikus veelgi täiuslikumaks.

Euroopa Investeerimispank võib nüüd tagasi vaadata
poolesajandilisele tegevusele. Asutatud 1958. aastal
Euroopa Liidu integratsiooni, tasakaalustatud aren-
gu ning majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse
toetamiseks on pank oma viiekümne tegevusaasta-
ga omandanud märkimisväärse kogemuse investee-
rimisprojektide rahastamises paljude valdkondade
lõikes. Pank on toetanud liidu kõige tähtsamaid saa-
vutusi, edendades Euroopa majanduskasvu; ta on
toime tulnud kuue laienemisega, suurendades oma

kapitali ühelt miljardilt arvestusühikult 164,8 miljar-
di euroni; ning tal on olnud üks tähtsamaid rolle euro
kasutuselevõtu ettevalmistamisel, käivitades algatu-
si, mis sillutasid teed ühisrahale üleminekuks.

Viiskümmend aastat pärast Rooma lepingut on
Euroopa elamus alles algamas. Nüüd on eluliselt
tähtis asuda lahendama ülesandeid, mille seab mei-
le XXI sajand: keskkonnaprobleemid ja võitlus klii-
mamuutuste vastu; teadus- ja tööstusväljakutsed
Euroopa positsiooni kindlustamiseks suurema ma-
jandusvõimuna; ja maailmas solidaarsuse saavutami-
se eesmärk, et võidelda vaesuse vastu teistes maail-
maosades. EIP on valmis aitama Euroopal nendele
väljakutsetele vastata.

Philippe Maystadt
Euroopa Investeerimispanga

Grupi president
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Strateegiline tegevuskava aastateks 2008–2010

EIP eelolevate aastate üksikasjalik tegevuskava on esitatud üldsusele kättesaadavas doku-
mendis „Strateegiline tegevuskava”, mis hõlmab aastaid 2008–2010. Pärast seda, kui EIP juha-
tajate nõukogu võttis 2005. aasta juunis vastu strateegia„võtta rohkem riske, et luua suuremat
lisandväärtust ELi poliitika toetuseks”, on panga jõupingutused keskendunud selle ülekaaluka
eesmärgi saavutamisele.

Selle strateegilise otsuse rakendamise kindlustamiseks otsustas EIP mitte seada täiendavaid
strateegilisi prioriteete aastateks 2008–2010. Euroopa Liidu siseselt keskendub EIP jätkuvalt
kuuele poliitilisele prioriteedile: majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus ja lähenemine laiene-
nud liidus; algatuse „Innovatsioon 2010” rakendamine; üleeuroopaliste transpordi- ja juurde-
pääsuvõrkude (TENid) arendamine; väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) toeta-
mine; keskkonnakaitse ja parandamine; ning säästev, konkurentsivõimeline ja kindel energia.

Kooskõlas nõukogu 2006. aasta detsembri otsuses kindlaksmääratud uute välismandaatidega
hõlmavad laenueesmärgid väljaspool ELi olenevalt mandaadist järgmisi teemasid: ühinemis-
eelne abi; erasektori areng; energiavarustuskindlus; keskkonnakaitse ja parandamine; ning
ELi kohaloleku toetamine välismaiste otseinvesteeringute ning tehnoloogia ja oskusteabe
edasiandmise kaudu.

Väljakutsed ja neile vastamine

EIP töös esines 2007. aastal mitmeid väljakutseid,
millega tuleb jätkuvalt tegeleda. Finantsturgude vii-
mase aja heitlikkusele vaatamata on pank taganud
stabiilse investeeringute rahastamise Euroopas, eel-
kõige sektorites, kus turuosalised kõhklevad sekku-
mast. Ühes infrastruktuuriinvesteeringute laenude
jätkuva nõudlusega on kasvanud vajadus nii uuen-
duseks mõeldud laenude kui ka riskikapitali järele.
Samuti mõjutavad EIP rolli riikide ja ELi tasandil Eu-
roopa Liidu jätkuva laienemise mõjud, mille tule-
musel suureneb panga poliitiline panus. Samal ajal
on sidusrühmade ootused kõrged ning kaalutletud
dialoog kodanikuühiskonnaga endiselt vajalik.

Panga vastus prioriteetsetele laenueesmärkidele
ja välistele väljakutsetele on olnud tagada kindel
rahastamispoliitika ning jätkata sobivate vahendi-
tega oma tegevusliini. Need nõuded väljenduvad
suurema lisandväärtusega laenutehingutes, uues
riskikäsitluses, uutes finantsinstrumentides, suure-

mas koostöös Euroopa Komisjoni ja teiste asutus-
tega, finantsiseseisvuses, tõhusas finantsplaneeri-
mises, prioriteetidele suunatud ressursikasutuses
ning suuremas tõhususes.

Riskide võtmine ja uued rahastamisvahendid

EIP tegevust iseloomustab jätkuvalt lähenemis-
viis, mille kohaselt võetakse rohkem riske, juhul kui
strateegilised eesmärgid seda nõuavad. Panga kre-
diidipoliitika, laenude hindamise ja riskihindamis-
süsteemide täiustamine suurendab riskivõtmise
suutlikkust ning tõstab panga toodetavat lisand-
väärtust. Krediidiriskipoliitika muudatused, mis on
seotud pankadele ja suurettevõtetele tagatiseta
laenude andmisega, finantstagatise ja laenuasen-
dajatega – eelkõige varaga tagatud väärtpaberid ja
tagatud võlakirjad –, suurendavad samuti EIP suut-
likkust pakkuda uuenduslikumaid struktuure ning
operatsioone, millega võimaldatakse panga laenu-
võtjatele kapitalituge. Uut sisereitingumetoodikat,
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mis vastab ELi direktiivile 2006/48/EÜ, on hakatud
kasutama ka uute varaliikide puhul ning täiusta-
tud selleks, et aidata pangal võtta rohkem riske, kui
strateegilised eesmärgid seda nõuavad.

Kõrgema riskiga tehingute arendamisel, mida toe-
tatakse spetsiaalsete reservidega panga omava-
henditest ja Euroopa Komisjonilt, on tulevikus stra-
teegia rakendamisel oluline roll. Sellesse kaasatud
summad on märkimisväärsed. Struktureeritud ra-
hastamisvahendi alusel on eraldatud kokku reserve
3,75 mld eurot kapitalivaruks prioriteetsetele lae-
nudele ja tagatistele, mis sisaldavad projekti valmi-
miseelseid ja varase järgu tegevusriske; allutatud
laenudele ja tagatistele, mis on tähtsamad aktsio-
näride teisejärgulistest võlakohustustest; vahera-
hastamisele, mis hõlmab kõrge tulususega võlako-
hustusi kiiresti kasvavate või ümberkujundamisel
tööstusettevõtete puhul; projektidega seotud tu-
letisinstrumentidele; ning aktsiakapitali laienda-
mise vormis instrumentidele. Riskijagamisrahastul
on kahe miljardi euro suurune kapitalivaru, mille
jaoks EIP on määranud ühe miljardi struktureeri-
tud rahastamisvahendist ja Euroopa Komisjon an-
nab ühe miljardi seitsmendast teadusuuringute
raamprogrammist. See võimaldab mitmekordset
finantsvõimendust laenudega, mille eesmärk on
konkreetselt rahastada teadus-, arendus- ja uuen-
dustegevuse investeeringuid. 500 miljonit eurot
on määratud üleeuroopaliste transpordivõrkude
laenutagatisvahendi jaoks, pluss sama suur komis-

joni eraldatud summa, et pakkuda tagatisi üleeu-
roopaliste transpordivõrkude projektide reservkre-
diidivahenditele tulude puudujäägi riskide katteks
nende projektide intensiivsemal algusperioodil.
Struktureeritud rahastamisvahendi 500 miljonit eu-
rot on ette nähtud riskijagamisrahastule erasektori
arendamiseks Vahemere piirkonna partnerriiki-
des. 1,75 miljardi euro suurust jääki saab kasutada
heakskiidetud eesmärkidel algatuse „Innovatsioon
2010”, TENide ja energia valdkonnas. Turunõudlus
kasvab kiiresti. 2007. aasta lõpuks oli struktureeri-
tud rahastamisvahendi alusel sõlmitud laenulepin-
gute maht kasvanud eelmise aasta 1,3 miljardi euro
tasemelt 2,8 miljardi euroni.

Koostöö Euroopa Komisjoniga

Koostöö komisjoniga ei piirdu riskijagamiskokkule-
petega. Programmide ühine koostamine ja kaasra-
hastamine on väga levinud. Hiljutiste ühisalgatus-
te hulka kuulub JASPERS, mille raames pakutakse
tehnilist tuge, et aidata abisaajatel riikidel ette val-
mistada suureulatuslikke elujõulisi infrastruktuuri-
projekte, mida toetatakse ELi struktuurifondidest
ja Ühtekuuluvusfondist. JASPERSis osaleb ka Eu-
roopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank. JESSICA
on komisjoni ja EIP ühisalgatus koostöös Euroopa
Nõukogu Arengupangaga liikmesriikidele ja Euroo-
pa Regionaalarengu Fondi juhtidele laias valikus
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linnauuendus- ja arendusprojektide rahastamiseks
erilahenduste pakkumiseks. JEREMIE raames pa-
randavad EIP Grupp ja komisjon väikeste ja kesk-
mise suurusega ettevõtete juurdepääsu rahastami-
sele, sealhulgas starditoetustele ja väikelaenudele
arenevates piirkondades. Euroopa Investeerimis-
fondile on komisjon andnud mandaadi viia ellu
konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprog-
ramm, mis hõlmab väga suures ulatuses finants-
instrumente väärtusega 1,1 miljardit eurot. Lisaks
jagavad komisjon ja pank Euroopa avaliku ja era-
sektori partnerluse eksperdikeskuses (EPEC) teavet
ja parimaid tavasid Euroopa avaliku ja erasektori
partnerluse rakkerühmade toetuseks ning pakuvad
avalikust sektorist pärit liikmetele poliitilist ja prog-
rammituge avaliku ja erasektori partnerluse hange-
tes ja juhtimises.

Väljaspool Euroopa Liitu kaasrahastavad EIP ja ko-
misjon lisaks maksimaalselt 27,8 miljardile eurole

välismandaatidena ajavahemikul 2007–2013 AKV
riikide veeprojektide ettevalmistamise rahastut.
Pank juhib ka ELi-Aafrika infrastruktuuri sihtfondi,
mida kaasrahastavad komisjon ja 10 liikmesriiki.
Selle uuendusliku vahendi eesmärk on suurenda-
da jätkusuutlikku ELi rahastamist Aafrika piirkondli-
ku ja piiriülese infrastruktuuri puhul, kombineerides
avaliku sektori toetustest saadud raha pikaajaliste
laenudega.

Finantsplaneerimine ja isemajandamine

Strateegia rakendamine tuleb kooskõlastada EIP
pikaajalise finantsjätkusuutlikkuse eesmärgiga.
Panga olemusest ja missioonist tulenevalt pärineb
märkimisväärne osa loodud hüvedest EIP kui poliiti-
kast juhinduva institutsiooni panusest. Panga neto-
ülejääk sõltub omavahendite investeeringutasuvu-
sest ning kulusid katvast laenude vahendustulust.
Avalik-õigusliku institutsioonina hoidub EIP speku-
latiivsete finantsriskide võtmisest ning kehtestab
oma finantsriskitaluvuse tasemel, mis tagab panga
pikaajalise finantsjätkusuutlikkuse. Mitme teguri
tõttu eeldatakse aastatel 2008–2010 omavahendite
tootluse mõningast langust. Vahendustulust jätkub
peamiselt vaid halduskulude ja krediidiriski katteks.
Kuigi panga osalusest komplekssemates ja riskant-
semates tehingutes eeldatakse kasu lisandväärtu-
sest, võib suurem laenumaksete katkemise risk mõ-
jutada negatiivselt eeldatavat kulude katmist ning
suurema maine-, õigus- ja operatsiooniriski kont-
rollimine nõuab palju ressursse. Samuti on sellised
tegevused nagu tehniline abi ja muu nõustamine
poliitiliselt olulised, aga need ei suurenda otseselt
põhitegevustulu.

Aastate 2008–2010 strateegilise tegevuskava ning
praeguse kapitaliseisu põhjal ei vaja EIP tänu sihi-
pärasele ressursikasutusele ja suuremale tõhusu-
sele siiski kapitalisuurendamist enne 2010. aastat
ning suudab oma kapitalisuurendamist rahastada
enda loodud reservidest ja mitte liikmesriikide ra-
halistest sissemaksetest.

Väljamaksed, sõlmitud lepingud ja heakskiidetud
projektid
(2003–2007)

(miljardit)

10

20

30

40

50

60

0
20072003 2004 2005 2006

Väljamakstud
Allakirjutatud
Heakskiidetud



Tegevusaruanne ja ettevõtte vastutuse aruanne 11 EIP Grupp

Lisaks suurendati 2007. aastal Euroopa Investeeri-
misfondi kapitalistruktuuri tugevdamiseks tuleva-
se arengu huvides aktsiakapitali lubatud suurust
50% võrra kolme miljardi euroni. EIP on kasutanud
100% oma õigustest uutele aktsiatele; komisjon
kasutab oma õigusi järk-järgult nelja aasta jooksul;
ning osanikest finantsasutused on kasutanud üle
70% oma õigustest, mille tulemusel on EIFi oma-
vahendite suurus 965 miljonit eurot. See peaks ta-
gama EIFi finantsjätkusuutlikkuse vähemalt 2013.
aastani, kui vahendeid kasutatakse vahepealsel ajal
vähehaaval.

EIP direktorite
nõukogu
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Tasakaalustatud areng kogu Euroopa Liidus

Euroopa Investeerimispank on alati olnud n.ö piirkondade pank, tegeledes Euroopa Liidus
abistatavate piirkondadega, mis saavad toetusi ka struktuurifondidest. Kooskõlas Euroopa
Liidu uuendatud ühtekuuluvuspoliitikaga aastateks 2007–2013 on EIP suunanud oma regio-
naalarengu laenud uutele lähenemispiirkondadele, sealhulgas piirkondadele, kus abi andmist
järk-järgult alustatakse või lõpetatakse. Need on 113 vaeseimat piirkonda EL-27 liikmesriiki-
des elanike arvuga 190 miljonit. Väljaspool lähenemispiirkondi edendab uus regionaalpoliiti-
ka konkurentsivõime- ja tööhõive-eesmärke, mida EIP toetab peamiselt oma algatuse „Inno-
vatsioon 2010”kaudu antavate laenude abil, ning üleeuroopaliste võrkude arengut, väikeseid
ja keskmise suurusega ettevõtteid ning keskkonna jätkusuutlikkust.

Pank on seadnud endale keskpikas perspektiivis eesmärgiks kasutada 40–45% laenude kogu-
mahust ELis lähenemiseesmärkide saavutamiseks. 2007. aastal eraldati 13,8 mld eurot lähe-
nemispiirkondade investeeringutele ning see jäi eesmärgi piiresse.

Struktuuriprogrammide laenud uutele
liikmesriikidele

Suur osa lähenemiseesmärgi laenudest anti kahe-
teistkümnes liikmesriigis, mis ühinesid ELiga ala-
tes 2004. aastast. 2007. aastast ulatusid EIP laenud
neis riikides 5,75 mld euroni. Enamik laenudest
anti koos struktuurifondide toetustega.

Struktuurifondide ja panga kaasrahastamist võib
korraldada projektipõhiselt või programmipõhi-
selt. Aidates kaasa teatava sektori või piirkonna
investeerimisprogrammi kuuluva mitme suure-
ma või väiksema investeeringu rahastamisele,
saab EIP edendada kasvu toetavaid tingimusi ja
tegureid, mille tulemusel toimub tegelik lähene-
mine vähimarenenud liikmesriikides ja piirkon-
dades. EIP selle toote nimetus on struktuuriprog-
rammi laen.

Seega otsustas pank 2007. aastal anda laenu
700 mln eurot, et kaasrahastada Bulgaaria enda
panust ELi Ühtekuuluvusfondi ja struktuurifondide
investeerimisprioriteetide ja -meetmete rakenda-
misse. Abikõlblikud projektid määratakse kindlaks
riiklike strateegiliste tugiraamistike rakenduskava-
des ning Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandus-
fondi maaelu arengu programmides ajavahemikul

2007–2013. Kaasrahastamisvahendit kasutatakse
esialgu transpordi- ja keskkonnasektori investee-
ringuteks, ent seda võib Bulgaaria valitsuse nõud-
misel laiendada ka teistele ELi fondide programmi-
dele, mis tegelevad regionaalarengu, majanduse
konkurentsivõime, inimressursi arendamise ja põl-
lumajandusega. ELi Ühtekuuluvusfondi ja struk-
tuurifondide vahendite kogumaht, mida Bulgaa-
ria saab sel ajavahemikul kasutada, on ligikaudu
6,8 mld eurot. Panga struktuuriprogrammi laenust
saab rahastada ka paljusid suhteliselt väikeseid
allprojekte, mis oma väikse mahu tõttu ei vastaks
EIP otserahastamise tingimustele. Selle raamlaenu
kaudu saab EIP vajaduse korral pakkuda eelrahas-
tamist ning pikaajalist kaasrahastamist parimatel
tingimustel.
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Rahastamine kõikide sektorite lõikes

Lähenemispiirkondades leidub EIP rahastatud pro-
jekte kõigis sektorites. 2007. aastal olid kõige olu-
lisemad sektorid transport (32%), energia (15%),
tervishoid ja haridus (12%) ning vesi ja kanalisat-
sioon (7%).

Sideinfrastruktuuri laenud ulatusid 5,5 mld euro-
ni. Oluline osa sellest summast oli suur ühe miljar-
di euro suurune laen suure läbilaskevõimega kiir-
raudteevõrgu Milano-Napoli lõigu ehitamiseks
Itaalias. Projekt on osa prioriteetsest üleeuroopa-
lisest raudteekoridorist Berliini ja Lõuna-Itaalia va-
hel. See on tähtis jätkusuutliku transpordi inves-
teering ning hõlbustab juurdepääsu Lõuna-Itaalia
lähenemispiirkondadele.

Energiainvesteeringudlähenemispiirkondadesmoo-
dustasid EIP laenudest kaks miljardit eurot. Portu-
galis Sineses toetas pank 19 mln euro suuruse lae-
nuga soojuse ja elektri koostootmisjaama ehitamist.
Sellele laenule eelnes 39 mln euro suurune laen.
Lisasumma tehti kättesaadavaks, kuna erandlikel
asjaoludel võib panga rahastamise ülempiiri tõs-
ta 50%-lt 75%-le projekti maksumusest. Uus jaam
toodab kolm korda rohkem elektrit kui endine jaam,
tuues seega olulist kasu energiatõhususes. Kui pro-
jekti raames toodetav täiendav elekter suunatakse

riigi jaotusvõrku, asendab see teiste kütusel tööta-
vate elektrijaamade toodetud elektri ja vähendab
seeläbi süsihappegaasi heitkogust hinnanguliselt
20% võrra.

EIP laenudena saadud 1,7 miljardi euro suuruse in-
vesteeringuga on tervishoiu- ja haridussektoril täh-
tis roll. Üks tervishoiuprojekte Hispaanias on seotud
uue üldhaigla ehitusega ning seitsme tervishoiu-
päevakeskuse ehitamisega Mierese lähenemispiir-
konnas Kesk-Astuurias. Projekt lihtsustab piirkon-
na rolli tervishoiuteenuse pakkujana ning parandab
haiglakohtade ja -teenuste kvaliteeti ja kättesaada-
vust. Kuna projekt hõlmab meditsiinihariduse, -koo-
lituse ja -uuringute aspekti, siis annab see panuse ka
panga algatusse„Innovatsioon 2010”.

EIP rahastatud tööstusinvesteeringud lähenemis-
piirkondades ulatusid 2007. aastal 1,6 mld euroni.
Ettevõttele Glaverbel Czech antud laen summas
71 mln eurot on näide kohaliku tööstuse võimali-
kust sotsiaal- ja majandusmõjust. Laenu kasutatak-
se uue floatklaasiliini ehitamiseks Teplices ja auto-
klaaside tootmisrajatiste laiendamiseks Chudeřice
lähedal, mis asuvad mõlemad Tšehhi lähenemis-
piirkonnas Ústís. Ústíl on sajanditepikkune tööstus-
ja põllumajandustootmise traditsioon, eelkõige
energiatööstuses, söekaevanduses ja keemiatöös-
tuses. Nende traditsiooniliste tööstusharude lan-
guse tõttu iseloomustab piirkonda suurim töötute
arv Tšehhi Vabariigis. Glaverbeli projekt aitab kaasa
piirkonna majandusarengule ja mitmekesistab töö-
turgu uute valdkondadega. Projekti raames peaks
tekkima 100 uut töökohta Chudeřices ja 70 töö-
kohta Teplices.

Muidugi toetavad paljud lähenemispiirkonna pro-
jektid ka teisi prioriteete. 2007. aastal anti 23%
üksiklaenudest lähenemispiirkondadele eesmär-
giga toetada Lissaboni tegevuskava, mille ees-
märk on luua konkurentsivõimeline, uuenduslik ja
teadmistepõhine Euroopa majandus. Samuti anti
neile 33% looduskeskkonna parandamise laenu-
dest, 33% üleeuroopaliste transpordivõrkude lae-
nudest ning 15% energiaprojektide laenudest.

Lähenemine Euroopa Liidus
2007. aastal sõlmitud otselaenude lepingud
sektorite kaupa

Summa Kokku

Sideinfrastruktuur 5 476 40

Energia 2 036 15

Tervishoid, haridus 1 689 12

Vesi, kanalisatsioon, jäätmed 1 025 7

Linnaarendus 827 6

Tööstus 1 584 11

Muud teenused 1 175 9

Üksiklaenud kokku 13 812 100
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Uued finantstooted

EIP pakkus piirkondadele ka uusi finantstooteid.
Poolas osales pank 200 mln Poola zlotiga (52 mln
eurot) avaliku sektori tagatud võlakirjade emis-
sioonis, et rahastada väikese ja keskmise ulatusega
projekte, mida viivad ellu avaliku sektori asutused
infrastruktuuri-, keskkonna-, energia-, tervishoiu- ja
haridusvaldkonnas. Seda otsese krediidiliini asenda-
jat toetatakse BRE Bank Hipoteczny S.A. laenunõue-
tega. Siiani ainulaadne operatsioon suurendab EIP
partner-rahastamisasutuste arvu Poolas ning laien-
dab EIP toetuse võimalusi kohaliku infrastruktuuri
tänapäevastamisel.

JASPERS

Suurte investeerimisprojektide ettevalmistamise
eeletapis on JASPERSist saanud koostöös ELi struk-
tuurifondidega põhivahend, mis aitab 12 uuel liik-
mesriigil esitada elujõulisi projekte ning saada see-
ga kiiremini ja tõhusamalt olulist abi, mida antakse

lähiaastail Euroopa Regionaalarengu Fondist ja
Ühtekuuluvusfondist.

JASPERS tähendab ühisabi projektide toetamiseks
Euroopa piirkondades (Joint Assistance to Support
Projects in European Regions). Ühendades Euroopa
Komisjoni, EBRD ja EIP tehnilised ekspertteadmi-
sed, pakub JASPERS tasuta tehnilist abi. 2007. aas-
ta lõpus kuulus JASPERSi meeskonda 55 eksperti,
kes töötasid mitte üksnes Luxembourgis, vaid ka
Bukarestis, Viinis ja Varssavis, kus avati aasta jook-
sul kontorid. Bukaresti kontor tegeleb projektide
koostamisega Bulgaarias ja Rumeenias, Viini kon-
tor Kesk-Euroopa riikides ning Varssavi kontori alla
kuuluvad Poola ja Baltimaad.

JASPERSi tegevuskava arenes 2007. aastal jõud-
salt. JASPERS abistas 261 projekti ja horisontaalse
ülesande koostamist eesmärgiga kaasata või kii-
rendada lähiaastail kapitaliinvesteeringuid enam
kui 32 mld euro mahus – seda kõikides 12 uues liik-
mesriigis ja väga paljude strateegiliste sektorite lõi-
kes, millest kesksel kohal on keskkond (vesi, reovesi
ja tahked jäätmed), transport ning energiatõhusus
ja taastuvenergia.
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Uuenduse toetamine

Alates Lissaboni tegevuskava kehtestamisest 2000. aastal on EIP rahastanud investeerin-
guid, mis aitavad luua konkurentsivõimelise, uuendusliku ja teadmistepõhise majanduse,
mis suudab tagada jätkusuutliku kasvu, luues rohkem ja paremaid töökohti ning suurema
sotsiaalse ühtekuuluvuse. Algatuse „Innovatsioon 2010” raames oli eesmärk anda aastatel
2000–2010 laenu 50miljardit eurot – eesmärgini jõuti juba 2007. aastal, mil EIP uued laenud
investeeringuteks teadus-, arendus- ja uuendustegevusse, haridusse ning info- ja sideteh-
noloogiasse ulatusid 10,3 mld euroni.

Teadus-, arendus- ja uuendustegevus

Teadus-, arendus- ja uuendustegevus ehk lühidalt
TAI on üks kolmest laenuprioriteedist algatuse „In-
novatsioon 2010” raames. Hõlmates rohkemat kui
teadus- ja arendustegevus, käsitleb see ka uute
teadmiste transformeerimist tootlikuks majandus-
tegevuseks. Euroopa Liidus paigutati 2007. aas-
tal TAI-tegevusse ligikaudu 6,7 mld eurot ja Türgis
455 mln eurot.

Lissaboni tegevuskava aluseks olevate investee-
ringute toetamiseks panga välja töötatud finants-
instrumentidel on TAI rahastamisel oluline roll. Eriti

EIP ülikoolide teadustööalgatus

Haridus on Euroopa Investeerimispanga tege-
vuskavas tähtsal kohal. Haridus on Lissaboni
strateegia peamine panustaja ning sotsiaalse üh-
tekuuluvuse tugevdamise ja uuenduse edenda-
mise alus pangas. Paralleelselt laenutehingutega
selles sektoris on pank välja töötanud EIP ülikoo-
lide teadustööalgatuse oma institutsioonilise
toetuse suunamiseks kõrgharidusse ja teadusuu-
ringutesse. Algatuse eesmärk on reageerida üht-

selt Euroopa ülikoolide taotlustele – eelkõige finantsabitaotlustele, aga ka teadustöösse
panustamise taotlustele. Samuti hõlbustab see panga töötajate teadus- ja uurimistööd.
www.eib.org/universities

oluline on EIP ja komisjoni ühiselt loodud ja alates
2007. aasta keskpaigast toimiv riskijagamisrahas-
tu. Riskijagamisrahastu on rajatud põhimõttele, et
komisjon ja EIP jagavad krediidiriski, ning rahastu
suurendab panga suutlikkust anda laene ja taga-
tisi projektidele, mille teostajatel on madal või in-
vesteerimisjärgust madalama krediidireitinguga
riskiprofiil. See tähendab suuremate finantsriskide
võtmist kui investorite poolt tavapäraselt aktsep-
teeritav. See kava pakub rikkalikult võimalusi uu-
teks ja uuenduslikeks rahastamislahendusteks era-
sektori ja teadusvaldkonna jaoks. Algus on olnud
kiire, riskijagamisrahastu laene on antud taastuv-
energia, autotööstuse, masinatööstuse ja biotehno-
loogia projektidele.
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Kooskõlas teadusuuringute infrastruktuuri käsitleva
Euroopa strateegiafoorumi (ESFRI) ja Euroopa valit-
sustevaheliste teadusasutuste foorumiga peab EIP
arutelusid suurte teadusinfrastruktuuriinvesteerin-
gute teostajatega, eelkõige 35 ELi-ülese projekti pu-
hul hinnangulise maksumusega 14 mld eurot. ESFRI
toob kokku ELi liikmesriikide ja assotsieerunud riiki-
de esindajad ning Euroopa Komisjoni Euroopa tea-
dusinfrastruktuuripoliitikas sidusa lähenemisviisi ku-
jundamise eesmärgil. Nende projektide eriline laad,
arvestades projektide väga pikki rakendusperioode,
vajalikku spetsiaalset teadusaparatuuri, keerulist
töökorraldust ning sama olulisena projekte toeta-
vate riigi ametiasutuste pikaajalisi finantskohustu-
si, nõuab uusi ebatavalisi lahendusi, mis tuginevad
elujõulisele riskijagamisele asjaomaste poolte vahel.

Haridus ja koolitus

Haridusele andis EIP 2007. aastal laene 1,3 miljar-
di euro ulatuses. Valdav osa panga senistest hari-
dussektori investeeringutest on tehtud teadmiste
ja oskuste omandamiseks vajaliku infrastruktuuri
– ehitiste, rajatiste ja seadmete – toetuseks. Näi-
teks Hispaanias rahastas pank Valencia auto-
noomses piirkonnas alg-, kesk- ja kutsekoolide
ning muu haridusinfrastruktuuri ehitamist, taasta-
mist ja laiendamist ning sisseseade ja seadmetega
varustamist.

Hiljem on tehtud suuri jõupingutusi selliste ha-
ridusprojektide edendamiseks, mis parandavad

hariduse kvaliteeti veelgi otsesemalt. See tähen-
dab suuremat tähelepanu nõudlusest juhinduvate
meetmete ja immateriaalse põhivara investeerin-
gutele, nagu õppelaenud ja akadeemiline teadus-,
arendus- ja uuendustegevus, mis parandab hari-
dusele juurdepääsu ja tõstab hariduse kvaliteeti.
Näiteks Ungaris andis pank laenu 150 mln eurot
õppelaenukava jaoks, mis on osa laiemast riikli-
kust strateegiast suurendada kõrghariduse kvali-
teeti, julgustada osalust ning suurendada võrd-
seid juurdepääsuvõimalusi. Kava on juba edukalt
parandanud aruandekohustuse täitmist õppeasu-
tustes, mille tulemusel jõuab kava kehvemal jär-
jel perekondadest pärit tudengiteni ning hõlmab
süsteeme ja menetlusi õppelaenusüsteemi tõhu-
suse maksimeerimiseks ja pikaajalise jätkusuutlik-
kuse tagamiseks. Tulevikus võib pank rahastada
ka investeeringuid tänapäevastesse õppekavades-
se, parematesse õpetamismeetoditesse ja eelkõige
paremasse õpetamistasemesse Euroopa koolides
ja ülikoolides.

Algatuse „Innovatsioon 2010” raames sõlmitud laenulepingud

(miljonit)

2007 2000-2007

Info- ja sidetehnoloogia 1 597 11 947

Haridus ja koolitus 1 262 12 852

Teadus-, arendus- ja uuendustegevus 7 155 30 179

Kokku 10 289 55 994
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Uuenduslik rahastamine uuenduse toetamiseks

Riskijagamisrahastu käivitamisel 5. juunil 2007 oli sümboolne see, et lepingu sõlmisid sa-
mal ajal komisjoni volinik Janez Potočnik Hamburgis Euroopa neljandal teadusinfrastruk-
tuuride konverentsil ja EIP president Philippe Maystadt Luxembourgis EIP juhatajate nõu-
kogu iga-aastasel koosolekul. TAI-tegevust rahaliselt toetav riskijagamisrahastu on EIP ja
Euroopa Komisjoni tõhusa koostöö tulemus. Ühe miljardi euro suuruste kapitalisissemak-
setega ELi seitsmendast teadusuuringute raamprogrammist ja EIP struktureeritud rahasta-
misvahendist mõlemast eeldatakse, et riskijagamisrahastu võimendab täiendavalt 10 mil-
jardit eurot vahendeid TAI-tegevuse jaoks.

Rahastu käivitus peaaegu kohe. Septembriks oli sõlmitud juba kaheksa rahastamislepingut
kogusummas 359mln eurot taastuvenergia tehnoloogia, energiatõhususe, autoosadetöös-
tuse, masinatööstuse ja biotehnoloogia projektide jaoks. Aasta lõpuks oli riskijagamisra-
hastu raames laenu antud kokku 459mln eurot neljas liikmesriigis asuvatele projektidele.

Riskijagamisrahastu saab rahastada väike- ja suurettevõtteid otselaenudega, aga ka va-
hendajate kaudu. Näiteks Saksamaal avati uuenduslikele väikestele ja keskmise suuruse-
ga autoosade tootjatele nende TAI-tegevuse rahastamiseks krediidiliin nende ettevõtete
intellektuaalomandiõiguste Saksamaa juhtivale liisinguettevõttele Deutsche Leasingule
müügi ja tagasirendi kaudu. Riskijuhtimisrahastu kaudu püüab pank suurendada 2008.
aastal Euroopas uuendustegevusele antavate laenude kogumahtu, milles kasvab väiksema
mahuga tehingute arv.

Info- ja sidetehnoloogia

Info- ja sidetehnoloogia on põhitähtsusega sektor
Lissaboni strateegia rakendamisel ning sai 2007.
aastal laene summas 1,6 mld eurot. Need hõlma-
vad suuremaid projekte, mis nõuavad suuri laene;
näiteks British Telecomi investeering järgmise põlv-
konna sideteenustesse, mille jaoks eraldati 455 mln
eurot, ning Telefonica uus UMTS lairiba-mobiilsi-
devõrk Hispaanias, mille jaoks andis pank laenu
375 mln eurot.

Komisjon ja EIP kirjutasid 2007. aastal alla vastas-
tikuse mõistmise memorandumile, et toetada ELi
elektronsidealast õigusraamistikku ja eelkõige ELi
poliitikat lairibaühenduse lõhe vähendamisel. Järg-
mise põlvkonna võrkude investeeringuvajadused
võivad olla väga suured ja pangalt oodatakse kas-
vavat rolli erasektori julgustamisel sellesse sektoris-
se investeerima. Lisaks sellele toetab pank alterna-
tiivsete lairibaühenduse platvormide loomist, mis
võivad hõlmata traadita side tehnoloogiaid ja nõu-
da uut laadi rahastamisvõimalusi.
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EIF ja uuendus

PangaharuettevõteEuroopa Investeerimisfondmän-
gib olulist rolli Lissaboni tegevuskava rakendamisel,
investeerides riskikapitalifondidesse, mis annavad
uuenduslikele VKEdele omakapitalivahendeid.

Viimastel aastatel on EIF laiendanud oma riskika-
pitaliinvesteeringute rakendusala varajases järgus
fondidest väljapoole ja tehnoloogiasiirdele eelne-

vasse järku – see on protsess, mille abil teadus- ja
arendustegevuse tulemusedmuudetakse turustata-
vateks toodeteks ja teenusteks. Nüüd on ka Euroopa
Komisjon andnud fondile mandaadi 1,1 mld euro
suuruse vahendi haldamiseks ELi konkurentsivõi-
me ja uuendustegevuse raamprogrammis aastatel
2007–2013. Raamprogrammi eesmärk on suuren-
dada Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet, toe-
tada uuendust ja pakkuda VKEdele paremat juur-
depääsu rahastamisele. Olulisel määral eraldatakse
vahendeid keskkonnasäästlikele tehnoloogiatele.
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Keskkonna jätkusuutlikkus

EIP keskkonnavastutusel on kolm olulist tahku. Esiteks pöörab pank kõigi oma rahastata-
vate projektide puhul erilist tähelepanu keskkonnasäästlikkusele, keskendudes kavanda-
tavate investeeringute keskkonnamõju hindamisele ning mõju leevendavate meetmete
piisavusele ning rohkem kui kunagi varem ka kavandatavate tehnoloogiate ja protsesside
energiatõhususele. Pank tagab vähemalt seda, et tema rahastatavad projektid vastavad ELi
keskkonnapõhimõtetele ja -normidele.

Teiseks on suur osa EIP laene ette nähtud just loodus- ja tehiskeskkondade kaitseks ja pa-
rendamiseks ning sotsiaalse heaolu toetamiseks jätkusuutliku arengu huvides. Pank toetab
projekte, mis keskenduvad kliimamuutusele, looduse ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsele,
käsitlevad keskkonna ja tervishoiu vahelisi seoseid ning edendavad loodusvarade säästvat
kasutamist ja jäätmemajandust.

Panga tegevuse kolmas tahk on võtta keskkonnavastutus oma ettevõtte keskkonnaprofiili
raames. Kuigi EIP keskkonnaprofiil ei ole selles mõttes sama ulatusega kui tema mõju pro-
jektide rahastajana, pingutab pank pidevalt selle nimel, et suurendada oma hoonete ja kon-
torite ülalpidamise keskkonnakaitsemeetmete tõhusust (vt osa „Otsene keskkonnaprofiil ja
vastutustundlik tegevus”).

Keskkonnakaitse ja jätkusuutlike kogukondadega
seotud laenueesmärk on 30–35% laenude kogu-
mahust nii Euroopas kui ka väljaspool Euroopat.
Kooskõlas selle eesmärgiga ulatus panga keskkon-
nalaenude maht ELis ja EFTA riikides 2007. aastal
üle 13 mld euro, samal ajal kui väljaspool ELi oli see
1,6 mld eurot, mis kokku moodustas 30,5% lae-
nude kogumahust.

Looduskeskkond

Looduskeskkonna puhul on prioriteetsel kohal in-
vesteeringud ja tegevus, mis edendavad kliima-
muutuse leevendamist, vee, reovee ja tahkete
jäätmete majandamise projekte ning õhusaaste
vähendamist.

Kliimamuutuse puhul toetab pank Kyoto proto-
kollist juhindudes jõupingutusi süsihappegaasi
heitkoguse vähendamise nimel, rahastades inves-
teeringuid kütusevahetuse, taastuvenergia aren-
damise ja energiatõhususe vallas. Energiainves-
teeringute rahastamine on samuti üks konkreetne
EIP poliitikaeesmärk ja kliimamuutuse kaalutlused
mõjutavad panga lähenemisviisi transpordile sama
tugevalt (vt punkte „Üleeuroopalised transpordi-
võrgud” ja „Säästev, konkurentsivõimeline ja kindel
energia”).

Taastuvenergia puhul on panga ülesanne toeta-
da uute tehnoloogiate arengut ja aidata juurutada
neid tehnoloogiad tööstuses. Hispaanias edendab
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Solucari päikeseelektrijaam, mille jaoks EIP andis
2007. aastal 50 mln eurot laenu, omamaise taastuv-
energia kasutamist ja aitab võidelda kliimamuu-
tusega. Rahastatud investeering hõlmab päikese-
energia kontsentreerimise tehnoloogiat kasutava
ja jaotusvõrku ühendatud kahe päikeseelektrijaa-
ma ehitamist ja käitamist. See tehnoloogia on mär-
kimisväärne. Kasutatakse väljatäit heliostaate ehk
päikesepeegleid, mis asetsevad poolringidena maa-
pinna kõrgusel ümber torni, mille tipus on päikese-
soojusenergia vastuvõtja. Päikesepeeglid jälgivad
päikese asendit ja kontsentreerivad päikesekiirguse
vastuvõtjasse. Vastuvõtja on suur soojusvaheti, mil-
les päikesesoojus muudab vee auruks, mis seejärel
juhib auruturbiini abil elektrigeneraatorit. Jaama-
de asukoht 20 km Sevillast lääne poole on plussiks,
sest see on üks Euroopa kõige päikselisemaid pai-
ku, kus on juurdepääs ka jõeveele, mida kasutatakse
jahutamiseks, ja ühendusvalmidus lähedalasuvate
kõrgepingeliinidega.

2007. aastal sõlmis EIP vee- ja reoveeprojektide ra-
hastamiseks lepinguid 2,6 mld euro ringis ja seda
mitte üksnes Euroopa Liidus, vaid ka väljaspool.
Näiteks Panamas toetab pank sanitaar- ja keskkon-
natingimuste parandamist Panama Citys ja lahe

Keskkonnapoliitika ja
sotsiaalpoliitika

2007. aastal ajakohastati EIP kesk-
konna- ja sotsiaaltavade käsiraamatut
ning tehti see üldsusele kättesaada-
vaks. Selles kirjeldatakse panga sise-
protsesse ja -tavasid ning eelkõige
tööd, mida tehakse projektide direkto-
raadis, et tagadakogu rahastamistege-
vuse kooskõla keskkonnapoliitikaga.
2008. aastal kavatseb pank avalda-
da oma keskkonna- ja sotsiaalpoliiti-
ka uue seisukoha (põhimõtted ja nor-
mid), mis taaskinnitab selgesõnaliselt
tema keskkonnakohustusi ja -volitusi.
Enne avaldamist toimub selle seisuko-
ha avalik arutelu.
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piirkonnas reoveetöötlemise kaudu. Suurendades
puhastatud reovee osakaalu vähem kui 5% tase-
melt ligi 50% tasemele, parandab projekt kohalike
elanike elukvaliteeti, eriti vaestes piirkondades, mis
on siiani olnud ilma sanitaarteenusteta, ning aitab
piirkonnas arendada turismi ja kalapüüki. Lesotho
pealinnas Maserus rahastab pank investeerimis-
programmi, mida on kohandatud toetusesaajate

erinevatele sissetulekutasemetele ja mis hõlmab
ühendust kesksete kanalisatsioonivõrkudega ning
madalate kuludega kohalike sanitaarrajatiste ehita-
mist. Koos olemasoleva reoveepuhastusjaama re-
noveerimisega ja uue jaama ehitamisega aitab see
kaasa reostuse vähendamisele Maseru toorveealli-
kates ja vähendab veega edasikanduvate haiguste
esinemist.

Tahkete jäätmete projektidel on panga tegevuses
kasvav roll, et toetada Euroopa poliitikat prügila-
jäätmete taaskasutamise, kasvuhoonegaaside ja
mittefossiilse energia puhul. Hiljutise projektiga
Madalmaades Alkmaaris toetas EIP tahke biomas-
si põletamise rajatise ehitamist olemasoleva jäät-
mepõletustehase kõrvale. See rajatis on võimeli-
ne töötlema ehituse ja lammutuse puidujäätmeid,
haljastusjäätmete mittekompostitavaid puitosi, ko-
gumiskohtadesse toodud suurjäätmeid ning puit-
pakendeid ja puidugraanuleid. Suurem osa neist
tahketest puidujäätmetest tekib samas piirkonnas
ning varem eksporditi need põletamiseks Saksa-
maale. Projekt parandab praeguseid jäätmekõrval-
dustavasid, aitab saavutada prügilatesse ladestata-
vate biolagunevate puidujäätmete vähendamise
eesmärki ning lõpetab jäätmete kaugveo.

Tööstussaaste vähendamiseks antud laenud ulatu-
sid 2007. aastal 194 mln euroni. Projektide hulgas
olid keskkonnaparandusmeetmed paberivabriku-
tes Saksamaal ja Portugalis. Saksamaal andis pank
34 mln eurot laenu Myllykoski Corporationile, mil-
lel on riigis kolm paberivabrikut. Laenu kasutati
kahe paberivabriku heitkoguste vähendamiseks,
energiatõhususe investeeringuteks kõigis kolmes
vabrikus ning teadus-, arendus- ja uuendustege-
vuse programmi jaoks, mis hõlmab protsesside ja
tooteuuendust. Portugalis anti 80 mln eurot samuti
erasektori ettevõttele Portucelile keskkonnameet-
mete ajakohastamiseks, sealhulgas õhusaaste vä-
hendamiseks ettevõtte kolmes vabrikus. Pärast va-
jalikke investeeringuid vastavad vabrikud parimale
olemasolevale tehnoloogiale ja nõukogu vastuvõe-
tud saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli di-
rektiivi nõuetele.

Üksiklaenud
2003–2007: 56,5 miljardit
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Jätkusuutlikud kogukonnad

Tehiskeskkonna puhul pannakse rõhku jätkusuut-
likumate linnade ja kogukondade edendamisele
kooskõlas ELi ühtse linnaarenduse lähenemisviisi-
ga, mis hõlmab kõiki majandus-, sotsiaal-, keskkon-
na- ja inimkapitaliaspekte. See kõikehõlmav lähene-
misviis jätkusuutlike investeeringute edendamisele
Euroopa linnades lähenemise, majanduskasvu ja
töökohtade loomise toetamiseks põhineb Leipzigi
hartal. Harta sisaldab ühtseid põhimõtteid ja stra-
teegiaid, mis lepiti kokku mitteametlikul ministrite
kohtumisel 2007. aasta mais Leipzigis. Vajaduse kor-
ral annab EIP linnauuendusprojektide teostajatele
finantsabi tootevaliku kaudu, mis hõlmab panga
struktureeritud rahastamisvahendit ja nõustamis-
teenuseid, eelkõige linnaarengufondide loomiseks.

EIP linnaarendustegevuse uus vahend on JESSICA
(Joint European Support for Sustainable Investment
in City Areas – Euroopa ühine toetus linnapiirkonda-
de jätkusuutlikele investeeringutele), mille eesmärk
on stimuleerida investeeringuid ühtsete linnaaren-
duskavade alusel. JESSICA võimaldab korraldusasu-
tustel kasutada struktuurifondide vahendeid inves-
teerimiseks linnaarengufondidesse selliste korduv- ja
taaskasutatavate finantsmehhanismide kaudu nagu
omakapital, tagatised ja allutatud laenud. Esimene
JESSICA alusel loodud linnaarendusfond käivitati
Saksamaa liidumaal Saksimaal 2007. aastal. Selle kat-
seprojekti oluline partner on Leipzigi linnavalitsus.

Post-2012

Euroopa Investeerimispanga 100 miljo-
ni euro suurune süsihappegaasi saas-
tekvootide fond Post-2012 Carbon Fund
loodi Ljubljanas 2007. aasta EIP Foorumi
ajal. Fondi eesmärk on toetada süsiniku
heitkoguste vähendamise ühikute turu-
väärtust pärast Kyoto protokolli aegu-
mist 2012. aastal. Pank ja tema partnerid
on loonud fondi selleks, et julgustada ja
hõlbustada investeeringuid projektides-
se, mis loovad süsihappegaasi saaste-
kvoote pikemas perspektiivis. Fondi
mehhanismi kaudu kasutatakse „sot-
siaalse mõõtmega investeeringuteks
mõeldud pikaajalist ja katalüütilist avali-
ku sektori kapitali” selleks, et suurenda-
da süsihappegaasi saastekvootide rol-
li projekti rahastamisvahendina. Fond
toetab ka keskkonnasõbralikke projek-
te, näiteks taastuvenergia, energiatõhu-
suse, metsanduse ja kasvuhoonegaaside
meetmeid aastatel 2013 kuni 2022.

Investeeringud tervishoiurajatistesse on samuti osa
jätkusuutlikumate kogukondade loomises. 2007.
aastal ulatusid EIP laenud olemasoleva haiglainfra-
struktuuri parandamiseks ja uute meditsiiniasutus-
te loomiseks ELis 2,1 mld euroni.

Ühtset lähenemisviisi linnaarengule on näha ka Ve-
neetsias tehtud töös. Selles linnas andis pank 2007.
aastal 120 mln eurot laenu kavadele, mis kuuluvad
ühtsel pikaajalisel linnauuendusstrateegial põhine-
vasse ulatuslikku investeerimisprogrammi. Inves-
teeringud linnainfrastruktuuri, ajalooliste ehitiste
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ning haridus- ja sotsiaalrajatiste jaoks tõstavad lin-
na majanduslikku elujõulisust, keskkonnasäästlik-
kust ja elanike elukvaliteeti. Näiteks ühe linnaaren-
gukava eesmärk on vähendada laevade tekitatud
kahjuliku lainetuse ehk moto ondoso mõjusid, opti-
meerides ja muutes veeliiklust ja logistikat Lido saa-
rel. Linna vananev ja kahanev elanikkond saab kasu
ajalooliste Penitenti ja San Lorenzo hoonete muut-
misest vanadekodudeks. Lisaks vähendab ümber-
sõidutee Suur-Veneetsia mandriosal Mestres liiklus-
ummikuid ja parandab keskkonda. Projektil on ka
kõrgtehnoloogiline aspekt. Luuakse Wi-Fi võrk, mis
võimaldab paremat ühendust üldkasutatavate hoo-
nete vahel – uus teenus loob kõrget lisandväärtust
kohalikele ettevõtetele – ning turistidele mõeldud
raadiosagedustuvastuse süsteemi käivitamist. Mui-
dugi ei ole see laen ainus vahend. Teiste Veneetsias
ja selle ümbruses viimasel ajal sõlmitud rahastamis-
tehingutega on toetatud Veneetsia trammiettevõt-
te, Ca’ Foscari ülikooli ja Mestre uue haigla projekte,

piirkondlikku kergraudteed ning piirkonna väike-
seid ja keskmise suurusega ettevõtteid piirkondliku
finantsettevõtte Veneto Sviluppo kaudu.

Ühendades loodus- ja linnakeskkondade paranda-
mise projektid Prantsusmaal, ühendasid ökoloo-
gia- ja säästva arengu ning linna- ja maapiirkonda-
de planeerimise ministeerium, EIP ja Groupe Caisse
d’Epargne 2007. aastal jõud, et toetada riiklikke in-
vesteeringuid avalike hoonete ehitamisse või reno-
veerimisse osana püüdlustest võidelda globaalse
soojenemise vastu ning parandada linnakeskkon-
da. Eesmärk on koolide ja kolledžite, lasteaedade,
haldushoonete, spordi- ja vabaajakeskuste ning
rahvamajade puhul olla olemasolevatest kütte- ja
soojustusstandarditest samm eespool ning saavu-
tada väljapaistvalt kõrge keskkonna ja energiatõ-
hususe kvaliteet. Programmi alusel on määratud
kindlaks juba ligikaudu 400 projekti, millesse EIP
võib panustada kuni 350 mln eurot.
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Üleeuroopalised transpordivõrgud

Üleeuroopalised transpordivõrgud (TENid) tagavad Euroopa Liidus kvaliteetse infrastruk-
tuuri ja ühendavad ELi riike ühinevate riikide ning lõuna- ja idapoolsete naaberriikidega.
Prioriteetsed TENid on ka üks kahest Euroopa majanduskasvu tegevuskava alustalast (tei-
ne on teadus-, arendus- ja uuendustegevus); see on 2003. aasta algatus Euroopa pikaajalise
kasvupotentsiaali tugevdamiseks.

Majanduskasvu tegevuskava toetamiseks sea-
dis EIP endale eesmärgiks anda ajavahemikul
2004–2013 investeeringuteks ulatuslikesse infra-
struktuurivõrkudesse laene 75mld eurot. 2007. aas-
tal andis pank 7,4 miljardit eurot laenu suurtele inf-
rastruktuurivõrkudele kogu Euroopa Liidus, mis on
täiesti eesmärgipärane. Raudteesektor, mis on üha
kasvava tähtsusega prioriteetne sektor, sai EIP lae-
ne 3,3 mld eurot, tee-ehituseks anti 2,7 mld eurot,
lennundusprojektidele 630 mln eurot, meretrans-
pordi investeeringuteks 434mln eurot ja muu infra-
struktuuri jaoks 426 mln eurot. Üleeuroopalistele
transpordivõrkudele antud laenud olid eriti oluli-
sed Hispaanias, ulatudes 2,2 mld euroni ning sisal-
dades kaht kiirrongiprojekti liinidel Cordoba-Mala-
ga ja Madrid-Valladolid.

Väljaspool ELi andis EIP laenu 916 mln eurot üleeu-
roopaliste transpordivõrkude laiendusteks. Läbi-
rääkijariikides ja potentsiaalsetes läbirääkijariikides
ulatusid laenud 686 mln euroni ning idapoolsetes
naaberriikides 230 mln euroni. Ukrainas andis pank
laenu 200 mln eurot M-06 maantee remondiks; see
on Ukraina ja Euroopa Liidu vaheline põhitrass, III
üleeuroopaline transpordikoridor, mis ühendab
Ukraina pealinna Ungari, Slovakkia ja Poolaga.

Avaliku ja erasektori partnerlused

EIP on üks suuremaid avaliku ja erasektori part-
nerluste rahastajaid eri valdkondades, sealhulgas
veemajanduses, tervishoius ja hariduses. Trans-
pordisektoris moodustasid 2007. aastal need part-

nerlused 15% panga laenumahust, kui EIP osales
esimeses Saksamaa avaliku ja erasektori partner-
luse kiirteeprojektis, mis hõlmas A4 teele Eisen-
achi ümbersõidutee ehitamist Tüüringis. Pank andis
89 mln eurot laenu olemasoleva kiirtee laiendami-
seks kuuerajaliseks osaliselt uue skeemi järgi, mille-
ga luuakse kvaliteetne trass, mis tagab kasutajale
parema teenuse ja suurema ohutuse. Projektis ka-
sutati uuenduslikku rahastamisskeemi ja projekt
kuulub esimesse nelja kiirteeprojekti rühma, mida
lõppkokkuvõttes rahastatakse 2005. aastal käivita-
tud raskeveokite teemaksu süsteemi abil teenitud
tulust.

Aastate jooksul on EIP omandanud avaliku ja era-
sektori partnerluste rahastamise kohta ulatuslikud
teadmised, mida ta jagab klientide ja liikmesriiki-
dega. Koos Euroopa Komisjoni ja liikmesriikidega
töötab pank Euroopa avaliku ja erasektori partner-

Üleeuroopalised võrgud
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luse eksperdikeskuse (EPEC) loomise nimel, et või-
maldada avaliku ja erasektori partnerluste alaste
kogemuste ja parimate tavade vahetust. Pank ot-
sustas 2007. aastal selle keskuse luua ning seda ka
esialgu rahastada. EPEC alustab tegevust 2008. aas-
tal, kui tema pädevus ja organisatsioon on kindlaks
määratud.

Koostöö komisjoniga

Pank eeldab, et ühenduse üleeuroopalise transpor-
divõrgu projektide laenutagatisvahend (LGTT), mis
määrati lõplikult kindlaks 2007. aastal ja käivitatak-
se 2008. aasta alguses, pakub tõhusat tuge tulevas-
te üleeuroopaliste võrkude rahastamiseks, andes
tagatisi püsivahenditele, et katta vähese liikluse tõt-
tu tekkiva tulupuudujäägi riski kuni viie aasta jook-
sul pärast tegevuse algust. Üleeuroopalise trans-
pordivõrgu projektide laenutagatisvahend on ette
nähtud selleks, et võimaldada suuremat erasektori
osalust TEN-projektides, millega kaasneb tegevuse
algusperioodil mahurisk. EIP annab kava tagatiseks
500 mln eurot oma struktureeritud rahastamisva-
hendist ning komisjon on eraldanud ajavahemikul
2007–2013 oma eelarvevahenditest sama suure
summa.

EIP ja komisjon tegid 2007. aastal koostööd mit-
mes ühises töörühmas ja juhtkomitees. Märkimis-
väärsed on pingutused suunata struktuurifondide
ja Ühtekuuluvusfondi vahendid üleeuroopaliste
võrkude projektidesse, eelkõige uutes liikmesrii-
kides. Neid pingutusi toetab JASPERS (vt osa „Ta-
sakaalustatud areng kogu Euroopa Liidus”). Lisaks
on pank projektiteostajate ja ELi kooskõlastaja-
te palvel tihedalt seotud teatavate prioriteetsete
projektide ettevalmistamisega, näiteks Brenne-
ri tunneli ja Galileo navigatsioonisüsteemi puhul.
EIP teeb tihedat koostööd ka komisjoniga ELi eri
algatuste puhul, mis puudutavad raudteed, len-
nutransporti, arukat autotransporti, jõetransporti
ning merekiirteid.

EIP uus transpordilaenude poliitika

Pank on oluline osaline Euroopa transpordisekto-
ri rahastamisel. Selleks on mõjuvad põhjused. Tõ-
husad transpordisüsteemid on vajalikud Euroopa
õitsenguks ning avaldavad märkimisväärset mõju
majanduskasvule, sotsiaalarengule ja keskkonnale.
Transpordisektor on juba iseenesest oluline töös-
tusharu ja aitab suurel määral kaasa Euroopa ma-
janduse toimimisele tervikuna. Kaupade ja isikute
liikuvus on Euroopa tööstuse ja teenindussektori
konkurentsivõime oluline osa. Peamiste transpor-
diprojektide pikaajalisus ja tõeline Euroopa mõõde
on teinud pangast sobivaima rahastaja.

Panga transpordilaenude aluseks on mitmed ELi
poliitikasuunad – üleeuroopaliste transpordivõrku-
de arendamine, ühtekuuluvuspoliitika, jätkusuutlik
transpordiarendus ning teadus-, arendus- ja uuen-
dustegevuse toetamine. Kõigil juhtudel on pan-
ga laenupoliitika selles sektoris mitmemõõtmeline
ning hõlmab keskkonnakaalutlusi panga tegevuse
nõuetele vastavuse tagamise kõikide etappides. Li-
saks sellele toetab pank transpordiprojekte, mille
selge eesmärk on saavutada keskkonnasõbralikud
ja säästvad transpordisüsteemid, mille tulemusel
vähenevad süsihappegaasi ja muude saasteaine-
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te heitkogused oluliselt. Sellistele projektidele an-
tud laenude maht on viimasel paaril aastal pidevalt
kasvanud nii absoluutarvudes kui ka suhteliselt.
See hõlmab laene linnatranspordisüsteemidele, sa-
muti teadus- ja arendusprojektidele, mille eesmärk
on vähendada heitgaaside heitkoguseid, paranda-
da kütusetõhusust ning parandada ohutust. Maan-
tee- ja raudteesektorisse tehtud põhiinvesteerin-
gute kogumahtu vaadeldes näeme, et pank on

selgelt eelistanud rahastada raudteesektorit toeta-
vaid projekte.

Kuigi tavapärased poliitikaeesmärgid jäävad pan-
ga transpordisektori laenude puhul kehtima, on kii-
relt kujunemas uus ja keeruline poliitiline kontekst
tulenevalt vajadusest võidelda globaalse soojene-
misega. Seetõttu sõnastati 2007. aastal EIP uued
transpordiprioriteedid.
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EIP transpordipoliitika põhimõtted

Liikuvus on inimeste vaba liikumise ja majanduskasvu põhieeldus. Seoses sellega jär-
gib EIP lähenemisviisi, milles püütakse rahuldada transpordinõudlust kõige tõhusamalt,
ökonoomsemalt ja säästvamalt. See nõuab transpordilahenduste kombineerimist, mis
hõlmab kõiki transpordiliike, ent on siiski hoolikalt kavandatud, et hoida transpordi ne-
gatiivset keskkonnamõju kontrolli all.

EIP jätkab kindlalt TENide rahastamist. Need investeeringud on nende pikaajalisusest ja
tähtsast rollist tulenevalt tõhusa ja ühtse kogu ühendust katva transpordisüsteemi loo-
misel endiselt transpordiinvesteeringute selgrooks ELis ning on vajalikud siseturu toi-
mimise huvides. Infrastruktuurikapitali varu ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vaheli-
ne seos on keeruline, ent see ei muuda iseenesest küsitavaks ELi jätkuvat pühendumist
TENidele.

Raudteede, siseveeteede ja meretranspordiprojektide (eriti merekiirteede) rahastami-
ne on jätkuvalt prioriteetne, sest need on olemuslikult kõige paljutõotavamad seoses
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisega veoühiku kohta. Sama kehtib ka lin-
natranspordi ja ühendveokeskuste puhul.

Maantee- ja lennujaamaprojektid peavad EIP toetuse saamiseks olema kõrge majan-
dusliku väärtusega. Laenude puhul keskendutakse ohutuse ja tõhususe suurendamisele
ning keskkonnamõju vähendamisele.

Raudtee-, laevandus- ja linnatranspordivaldkonnas on transpordivahendite ostu rahas-
tamine kooskõlas kliimamuutuse eesmärkidega. Lennukite ostu rahastatakse üksnes
erandjuhul, kui tõendatakse nende väga suurt lisandväärtust. Lennukikaubanduses te-
gutseb tõhusalt erasektor ning EIP osalus on piiratud. Näitena võib tuua lennuühendu-
sed lähenemispiirkondadega, kus lennutransport on vajalik ELi territoriaalse terviklik-
kuse tagamiseks ja kütusetõhusust on parandatud. Teine näide on selliste erilennukite
rahastamine, mida kasutatakse metsatulekahjude kustutamisel või muul eriotstarbel.

Rohkem rõhku pannakse sõidukitootjate TAI-tegevusele sektorist olenemata. See peaks
eelkõige keskenduma energiatõhususe tagamisele, heitkoguste vähendamisele ning
ohutuse suurendamisele. Autotööstusele antavad toetused peaksid siiski olema valiku-
lised ja piirduma projektidega lähenemispiirkondades, kus nende panus tööhõivesse ja
uuenduse levikusse on suur, sealhulgas tootjate sidemete kaudu kohalike keskmise kapi-
talisatsiooniga ettevõtete ja VKEde võrgustikuga. Kõigil juhtudel peavad toetatavad pro-
jektid olema täielikult kooskõlas ELi keskkonna- ja energiatõhususpoliitika suundadega,
saavutama kõrgemad keskkonnastandardid ja kiirendama süsihappegaasi heitkoguste
vähendamise eesmärgi saavutamist (näiteks energiatõhusate väiksemate autode ja kü-
tusena taastuvenergiat kasutavate sõidukite arendamise kaudu).
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Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete
toetamine

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd) on peamine tööhõive, ettevõtlusoskuste
ja uuenduse allikas ja nad toetavad ka majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust Euroopa
Liidus. Euroopa Liidu VKEde poliitika on edendada edukat ettevõtlust ning parandada ette-
võtluskeskkonda VKEde jaoks, et nad suudaksid võtta vastu tänases teadmistepõhises maa-
ilmamajanduses esinevad väljakutsed ja kasutada kogu oma potentsiaali.

VKEde toetamine on EIP Grupi üks peamisi tegevus-
prioriteete. See läbiv tegevus hõlmab nii EIP laene
ELi pangandussektori kaudu (EIP krediidiliinid, mil-
le kaudu EIP annab finantsvahendajatele soodsate
määradega vahendeid, mis peavad jõudma selliste-
na ka VKEdeni) kui ka EIFi toetust VKEdele. Mõlema
tegevuse raames pakutakse omakapitalivahendeid
(riskikapitaliinvesteeringud) ja lihtsustatakse juur-
depääsu rahastamisele (väärtpaberistamise ja ta-
gatiste kaudu). EIFi kapitali suurendati 2007. aastal
50% võrra kolme miljardi euroni, tugevdades fondi
võimet viia ellu oma poliitikaeesmärke, tagades sa-
mal ajal oma finantsiseseisvuse aastani 2013. EIP kui
EIFi suurim aktsionär näitas oma valmisolekut toeta-
da Euroopa VKEsid, kui ta kasutas täielikult oma õi-
gusi 2007. aastal toimunud kapitali suurendamisel.

2007. aasta tulemused

EIP Grupi VKEde alase tegevusega on 2007. aast-
al toetatud ligikaudu 162000 VKEd, pöörates
tähelepanu eelkõige suure kasvupotentsiaaliga
uuenduslikele VKEdele, VKEde edendatavatele
väikesemahulistele taastuvenergiakavadele ning
mikroettevõtetele. Toetust anti krediidiliinide ku-
jul kokku ligi 5 mld euro ulatuses EIP vahendajate
kaudu kogu Euroopa Liidus. EIFi kui Euroopa riskika-
pitaliturgude tähtsaima isiku roll leidis kinnitust,
kui tema tehingute maht ületas 2007. aastal selles
sektoris 520 mln eurot. Tagatisetehingud ulatusid
1,4 mld euroni. 2008. aastal eeldatakse selle tege-
vuse suurt elavnemist pärast seda, kui 2007. aasta lõ-
pus võeti vastu uus ELi mandaat „Konkurentsivõime
ja uuendustegevuse raamprogramm” (vt osa „Uuen-

duse toetamine”). EIFi krediidikvaliteedi paranda-
mise tehingud jõudsid 2007. aastal nii mahu kui ka
tehingute arvu poolest rekordtasemele. Selle tege-
vusega annab EIP varaga tagatud väärtpaberista-
mistehingute madalama järguga seeriatele garantii,
muutes need investoritele atraktiivsemaks ning liht-
sustades seega päritolupankade jaoks nendemüüki.
See omakorda julgustab panku arendama VKEde
laenutehinguid.

Toodete mitmekesistamine

Lisaks tavapärasele VKE krediidiliinidega seotud te-
gevusele koostöös enam kui 100 partnerpangaga
kogu Euroopas, mida finantssektor hindas eriti tei-
sel poolaastal valitsenud turusegaduses, on pank
jätkanud oma tootevaliku mitmekesistamist, et
vastata VKEde turuvajadustele.

2007. aastal laiendas pank oma vahendajapankade
võrgustikku, kui lisandusid Austrias Hypo Tirol Bank
AG, Leedus SEB Vilniaus Bankas, Poolas EFL ja Mil-
lennium Leasing ning Türgis Isbank, Finansbank ja
DenizBank.

Selleks et jõuda väiksemate piirkondlike pankadeni,
sõlmiti mitmeid väärtpaberistamistehinguid, näi-
teks Hispaanias pankadega Rural Coop Bank, Bank-
inter ja Banco Popular ning Itaalias pangaga Sel-
mabipiemme. Esmakordselt sõlmiti seda laadi tehing
ka uues liikmesriigis – 200 mln euro mahus tehing
Millenium Leasinguga Poolas. See tehing parandab
Poola VKEde ning ka alla kümne töötajaga mikroet-
tevõtete juurdepääsu pikaajalisele rahastamisele.
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Kinnitades oma strateegiat võtta suurema lisand-
väärtuse loomiseks rohkem riske, sõlmis EIP ka
mitu riskijagamistehingut, mille puhul ta võttis
enda kanda osa VKEde endiga seotud riskist ning
julgustas seega pankasid arendama VKEde laenu-
tehinguid. Üks selliseid 2007. aastal heakskiidetud
tehinguid oli RZB Groupi riskijagamisrahastu, mis
on 100 mln euro suurune EIP keskmise kapitali-
satsiooni laen Austrias, Ungaris ja Rumeenias, mil-
lest rahastatakse piiratud ulatuses projekte, mida
viivad ellu keskmise kapitalisatsiooniga ettevõt-
ted. Teine näide on Prantsusmaa kinnine fond
Avenir Enterprises Mezzanine, mis rahastab VKE-
sid konverteeritavate võlakirjadega. Pank maksis
fondi kuni 20 mln eurot OSEO ja CDC Enterprises’i
kõrval. Koos pangaga KfW IPEX-Bank käivitas EIP
100 mln euro mahus krediidiriski jagamise kava
väikeste ja keskmise suurusega tehingute jaoks,
mille krediidireiting on madal või investeerimis-
järgust madalam, ettevõtete puhul, kes inves-
teerivad teadus-, arendus- ja uuendustegevusse
Saksamaal.

EIP keskendus laenutehingutes ka väga väikestele
ettevõtetele ning VKEde taastuvenergia või ener-
giatõhususe investeeringutele. Tšehhi Vabariigis

rahastatakse riskijagamise krediidiliiniga väikeseid
ja keskmise suurusega projekte ratsionaalse ener-
giakasutuse, energiatõhususe, taastuvenergia ning
energiasektori teadus-, arendus- ja uuendustege-
vuse valdkonnas. Saksamaal sai ka Rentenbank kre-
diidiliini, et rahastada pikaajalisi investeeringuid
taastuvenergiasse, eelkõige biogaasi, biokütusesse,
tuuleenergiasse ning päikeseenergiasse.

Arutelu VKEde puhul lisandväärtuse
suurendamiseks

EIP vaatas 2007. aastal põhjalikult üle oma VKEde-
le pakutavad tooted koostöös VKEde esindajate-
ga, Euroopa Komisjoniga, vastavate institutsioo-
nidega ning panganduspartneritega. Parendused
tulenevad paremast suunitlusest konkreetsetele
turusegmentidele ning finantsvahendajatega ris-
kijagamistehingute edasiarendamisest, kusjuures
lõppeesmärk on suurendada panga poolt VKEdele
pakutavat lisandväärtust. Arutelu tulemusi kasuta-
takse 2008. aasta jooksul EIP Grupi VKEde toodete
uue strateegia kujundamiseks.

Läbivaatamise ajastus sobib Euroopa Komisjoni sei-
sukohaga. Komisjon avaldas 2007. aasta novembris
dokumendi „Euroopa algatus mikrokrediidi aren-
damiseks, et toetada majanduskasvu ja tööhõivet”
ning tegeleb praegu Euroopa väikeettevõtete sea-
dusega. Selle peaks komisjon vastu võtma 2008.
aasta juunis ning selles peaks olema peatükk VKE-
de rahastamisele juurdepääsu parandamise kohta.

Euroopa Komisjoni mandaat EIFile

2007. aastal andis Euroopa Komisjon Euroopa Inves-
teerimisfondile mandaadi 1,1 miljardi euro suuruse
rahastu haldamiseks konkurentsivõime ja uuendus-
tegevuse raamprogrammi raames. See raamprog-
ramm jaguneb riskikapitaliks ja tagatisteks ning
hõlmab ajavahemikku 2007–2013.
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Raamprogrammi eesmärk on julgustada Euroopa
ettevõtete konkurentsivõimet, toetada uuendust
ning pakkuda paremat juurdepääsu VKEde rahas-
tamisele. Selle eesmärgid on võrreldavad program-
mi eelkäija omadega, s.o ettevõtete ja ettevõtlu-
se mitmeaastane programm aastateks 2001–2006
– luua majanduskasvu ja rohkem töökohti ning
toetada tootlikkust, konkurentsivõimet ja uuen-
dust ELis. Konkurentsivõime ja uuendustegevu-
se raamprogramm on mõeldud siiski ulatuslikuma
programmina kui ettevõtete ja ettevõtluse mitme-
aastane programm. Raamprogramm peaks olema
suurema geograafilise ulatusega ning laienema
uute turusegmentide ja toodete kaasamiseks mit-
mele instrumendile.

Komisjoni ja EIFi algatus JEREMIE

JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Me-
dium Enterprises – Euroopa ühisressursid mikro-,
väike- ja keskmistele ettevõtetele) eesmärk on pak-

kuda ELi liikmesriikidele võimalust kasutada osa
oma struktuurifondide eraldistest 2007.–2013. aas-
ta eelarveperioodil vahendaja hallatava käibefondi
loomiseks. Algatuse eesmärk on parandada väike-
ettevõtete juurdepääsu rahastamisele, sealhulgas
starditoetustele, ja anda eriotstarbel kujundatud fi-
nantstoodete paketist väikelaene regionaalarengu
piirkondades.

2006. ja 2007. aastal viis EIFis loodud spetsiaalne
JEREMIE rakkerühm läbi ligikaudu 40 puudujääki-
de analüüsi 20 liikmesriigi taotlusel. Vastastikuse
mõistmise memorandumid on juba sõlmitud Bul-
gaaria, Rumeenia ja Slovaki Vabariigiga; esimene
JEREMIE rahastamisleping sõlmiti Kreekaga 2007.
aasta juunis.

JEREMIE on VKEde rahastamise uuenduslik algatus,
mis hõlmab nii struktuurifondide olulist võimen-
damist kui ka haldusfondi kaudu käiberahastu loo-
mist. JEREMIE loob uusi võimalusi ning on samm
edasi endisest üksnes toetustel põhinevast struk-
tuurifondide rahastamise lähenemisviisist.
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Säästev, konkurentsivõimeline ja kindel energia

Säästvate, konkurentsivõimeliste ja kindlate energiaallikate edendamine on Euroopa Liidu
tähtis poliitikaeesmärk. Suurem keskendumine kliimamuutuse probleemidele on toonud
energia ELi tegevuskavade etteotsa. Seetõttu otsustas Euroopa Investeerimispanga juhata-
jate nõukogu 2007. aastal tugevdada Euroopas EIP panust puhtama energia tootmisse ning
luua spetsiaalne laenukanal energiainvesteeringuteks väljaspool ELi.

Brüsselis 2007. aasta märtsis Euroopa Ülemkogu
vastu võetud tegevuskavas on kindlaks määratud
ELi energiapoliitika. Selles on seatud ka ambitsioo-
nikad eesmärgid: vähendada 2020. aastaks kasvu-
hoonegaaside heitkogust 20% võrreldes 1990. aas-
taga; saavutada taastuvenergia 20% osakaal kogu
ELi energiaallikate hulgas, biokütuste 10% osakaal
transpordis kasutatavas bensiinis ja diislis; ning vä-
hendada energiatarbimist 20% võrreldes 2020.
aastaks seatud aluseesmärkidega. 2008. aasta algu-
ses võttis Euroopa Komisjon vastu kaugeleulatuva
kliimameetmete ettepanekute paketi, millega asu-
takse toetama Euroopa Ülemkogu otsust võidelda
kliimamuutusega ja edendada taastuvenergiat.

EIP jälgib hoolikalt energiapoliitika arengut. Sel-
les olukorras keskenduvad panga energia- ja klii-
mamuutuselaenud viiele prioriteetsele valdkon-
nale: taastuvenergia, energiatõhusus, teadus-,
arendus- ja uuendustegevus energiavaldkonnas,
sisetarnete (sh üleeuroopaliste energiavõrkude)
varustuskindlus ja mitmekesistamine ning energia
välistarnete varustuskindluse arendamine naaber-
ja partnerriikides.

Kuna energiavaldkond vajab aina rohkem inves-
teeringuid, on pank ka vastavalt tegutsenud. 2007.
aasta eesmärk oli anda energiaprojektidele Euroo-
pa Liidus ja väljaspool ELi laene kokku 4 mld eurot,
millest 900 mln oli ette nähtud taastuvenergiale.
Tegelikult andis pank laenu 5,4 mld eurot ELis (ja
Islandil), millest 1,5 mld eurot kulus taastuvener-
giale, ning 1,4 mld eurot väljaspool ELi, millest
taastuvenergiale kulutati 518 mln eurot. 500 mln
eurot laenu anti kolme miljardi euro suuruse erira-
hastu arvelt, mis on loodud energiainvesteeringute

rahastamiseks naaberriikides, AKV riikides, Lõuna-
Aafrikas, Aasias ja Ladina-Ameerikas kuni aastani
2013.

Taastuvenergia ja energiatõhusus

Need näitajad on taastuvenergia puhul rekordilised.
Võrdluseks võib tuua varasemate aastate keskmise
aastase laenumahu ligikaudu450mln eurot taastuv-
energiale. EIP on rahastanud väljakujunenud tehno-
loogiaid, mida juba kasutatakse tulunduslikult, näi-
teks maismaa tuulepargid, hüdroenergia, maasoo-
jus ja tahke biomass. Samuti rahastas ta arenevaid
tehnoloogiaid, mis on varases rakendusjärgus, näi-
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teks päikeseenergia, soojus- ja päikeseenergia ning
teise põlvkonna biokütuste tootmistehnoloogiad.
Arenevate taastuvenergiatehnoloogiate investee-
ringutel on kaks eesmärki: toota elektrit ning aidata
alandada tehnoloogiamaksumust, eelkõige prakti-
kas omandatud kogemuste kaudu.

Energiatõhususe laenud ELis ulatusid 945 mln eu-
roni. Panga prioriteedid on soojuse ja elektri koos-
tootmine, samuti kaugküttevõrgud. Itaalias andis
EIP 200 mln eurot laenu Enile kombineeritud tsükli-
ga elektrijaama ehitamiseks Ferrara linna lähedale,
mis võimaldab sulgeda iganenud, ebatõhusad ja
suurema reostustasemega õliküttel töötavad elekt-
rijaamad. Saksamaal rahastas EIP jäätmepõletusel
põhineva soojuselektrijaama ehitamist Tüüringi lii-
dumaal Suhlis.

Energiasektori teadus-, arendus ja
uuendustegevus

Investeeringud energiavaldkonna teadus-, aren-
dus- ja uuendustegevuse projektidesse aitavad
väga palju kaasa ELi energiapoliitika pikaajaliste
eesmärkide, sealhulgas kliimamuutusega seotud
eesmärkide saavutamisele, ning neil on oluline roll
Lissaboni tegevuskava rakendamisel teadmistepõ-
hise Euroopa majanduse loomiseks. EIP keskendub
TAI-tegevuse laenude puhul juba märkimisväärselt

taastuvenergiale ja energiatõhususele. Pärast ris-
kijagamisrahastu käivitamist 2007. aasta keskel (vt
osa „Uuenduse toetamine”) anti esimestest laenu-
dest mitu laenu energiavaldkonna TAI-tegevuseks.
Need olid näiteks päikeseenergiatehnoloogia aren-
damine Andasoli soojus- ja päikeseelektrijaamas
Hispaania põhjaosas Sierra Nevadas; teistsugune
päikeseenergia tootmise tehnoloogia samuti His-
paanias Solucari päikeseelektrijaamas Sevilla lähe-
dal ning Abengoa Groupi investeeringud uuendus-
likesse energiatehnoloogiatesse; Austrias AVLi poolt
puhaste ja tõhusate autotööstuse jõuseadmete väl-
jatöötamine ning uuringud vesinikutehnoloogia
(kütuseelemendid), nanoosakeste ja mootoritehno-
loogiate vallas, et suurendada energiatõhusust.

EIP teeb koostööd ka tööstussektoriga ja Euroopa
Komisjoniga finantsabi puhul, mida on vaja komisjo-
ni ja Euroopas süsihappegaasi heitkoguste tekitajate
kavandatud süsihappegaasi sidumise ja ladustamise
näidisjaamade jaoks, eelkõige energiatööstuses. Li-
saks jälgib pank hoolikalt Euroopa tehnoloogiaplat-
vorme ja eelkõige neid, mis käsitlevad vesinikku ja
kütuseelemente, fotogalvaanilisi elemente, tuule-
energiat, fossiilkütustel töötavaid nullemissiooniga
elektrijaamu ning soojus- ja päikeseenergiat.

EIF allkirjastas oma esimese puhta energiatootmi-
se tehnoloogia kokkuleppe 2006. aastal ning tema
roll on selles turusegmendis kasvanud, kui turule
tulid elujõulised puhtale tootmisele keskenduvad
riskifondid. Arvestades suuremat rõhuasetust puh-
ta tootmise tehnoloogiale, kavatseb EIF eraldada
märkimisväärse osa konkurentsivõime ja uuendus-
tegevuse raamprogrammi mandaadist sellele seg-
mendile (vt osa„Uuenduse toetamine”).

Üleeuroopalised energiavõrgud ja
varustuskindlus

2007. aastal ulatusid üleeuroopaliste energiavõrku-
de jaoks antud laenud 1,4 mld euroni. EIP on seo-
tud enamiku prioriteetsete üleeuroopaliste gaasi-
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Iga-aastane EIP Foorum keskendus 2007. aas-
tal energiaküsimustele

27.–28. septembril 2007 Sloveenias Ljubljanas peetud EIP
Foorum oli pühendatud Euroopa ühele kõige valulisemale
teemale: energiainvesteeringud – kliimamuutuse alistami-
ne. Juhtivad valitsusametnikud, teadlased ja tööstussekto-
ri esindajad andsid mõtteainet, kuidas kõige paremini leida
Euroopa eesmärkidele konkreetsed lahendused.

Nagu paljud foorumil kõnelejad nõustusid, võivad uuen-
duslikud tehnoloogiad ja tõhus kapitalikasutus anda Eu-
roopale erilise konkurentsieelise teel energiatõhususe suu-
rendamise ja energiakasutuses taastuvenergia osa kasvu
poole. Foorumil juhiti korduvalt tähelepanu Lissaboni te-
gevuskavale. See on ELi tegevuskava konkurentsivõimelise,
uuendusliku ja teadmistepõhise Euroopa majanduse loo-
miseks, mis suudab tagada jätkusuutliku majanduskasvu
ja suurema sotsiaalse ühtekuuluvuse 2010. aastaks. Paljud
foorumil kõnelejad märkisid, et üksnes õige poliitilise kesk-
konna ja õigete turutingimuste loomisega suudab Euroo-
pa vastata TAI-väljakutsele, mis on aluseks energiasektori
uuendusele. Nagu märkis EIP president Philippe Maystadt:
„Euroopal on olemas teaduslikud ja tehnilised teadmised
praktiliste lahenduste väljatöötamiseks. Euroopal on ka ra-
halised vahendid, mis võimaldavad kanda uute tehnoloo-
giate ja reguleerivate raamistike rakendamise kulud. Peale-
gi tasub esirinnas olemine tõenäoliselt ennast lõpuks ära.”

E I B F O R U M 2 0 0 7

I n v e s t i n g i n E n e r g y – M a s t e r i n g C l im a t e C h a n g e
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projektidega ning tema eesmärk on suurendada
tulevikus oma osalust elektriinvesteeringutes. Bel-
gias aitab EIP rahastatud investeering Fluxys LNG
terminalis Zeebrugges suurendada, kindlustada ja
mitmekesistada ELi gaasitarneid, kuna imporditud
gaasi saab lihtsasti suunata Ühendkuningriiki, Ma-
dalmaadesse, Saksamaale, Luksemburgi ja Prant-
susmaale. Itaalias Enile antud laenust rahastatakse
Transmedi torujuhtme laiendamist, mis parandab
Alžeeria gaasi tarneid läbi Tuneesia Itaaliasse ja ELi.

EIP 200 mln euro suurune laen Urenco Ltd’le aitab
mitmekesistada kindlaid energiaallikaid. Urenco

laiendab kaht uraanirikastamistehast Ühendku-
ningriigis ja Madalmaades. Projekt hõlmab mõle-
mas tehases uute tsentrifuugide kaskaadide pai-
galdamist. Täielik keskkonnamõjuhinnang on läbi
viidud ja Urenco on võtnud kõik Euroopa Aato-
mienergiaühenduse, Rahvusvahelise Aatomiener-
giaagentuuri ja teiste rangelt reguleeritud tuum-
kütusetsüklit kontrollivate avalik-õiguslike asutuste
kehtestatud tuumaenergiaalased kaitsemeetmed.

Energiaküsimused väljaspool Euroopa Liitu

Väliste energiatarnete kindluse parandamiseks ja
majandusarengu stimuleerimiseks rahastas EIP
2007. aastal energiainvesteeringuid Horvaatias,
Balkanimaades, Vahemere piirkonna partnerrii-
kides, Ugandas, Lõuna-Aafrikas ja Hiinas. Hiinas
andis pank 500 mln euro suuruse raamlaenu in-
vesteerimisprojektide toetamiseks energia- ja töös-
tussektorites, mis aitab vähendada kasvuhoone-
gaase ja muid saastavaid heitmeid. See oli esimene
laen, mille EIP andis kolme miljardi euro suurusest
energiasäästvuse ja varustuskindluse rahastust,
mille kiitis panga juhatajate nõukogu heaks 2007.
aasta juunis, et intensiivistada ELi tegevust kliima-
muutuse ja energiavarustuskindluse valdkonnas.
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Kandidaatriigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid

EIP on täielikult kaasatud laenutehingutesse läbirääkijariikides Türgis ja Horvaatias ja kan-
didaatriigis endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis, samuti ülejäänud Lääne-Balkani rii-
kides, mis on potentsiaalsed kandidaatriigid. Panga tegevus on suunatud majandusarengu
toetamisele ning seega ka riikide ettevalmistamisele võimalikuks ELiga ühinemiseks. Lae-
ne antakse ühinemiseelse rahastamisvahendi ja ühinemiseelsemandaadi alusel, midamõle-
mat uuendati 2007. aastal, ning tihedas koostöös Euroopa Komisjoni ja neis riikides tegutse-
vate rahvusvaheliste finantsasutustega.

Horvaatia

Horvaatias on EIP projektide rahastamisel keskendu-
nud selliste investeeringute toetamisele, mis aitavad
riigil täita ELi ühinemiskriteeriume. 2007. aastal sõl-
mis EIP rahastamislepingud väärtusega 330 mln eu-
rot ning nüüd ulatub laenumaht Horvaatias alates
2001. aastast kokku 1,3 miljardi euroni. 2007. aastal
olid laenutehingud väga mitmekesised. Toetati riigi
energia- ja transpordiinfrastruktuuri ajakohastamist
ning rahastati kaudselt krediidiliinide kaudu VKEde
ja kohalike omavalitsuste elluviidavaid väiksemaid
projekte. Pank andis 190 mln eurot maagaasiedas-
tussüsteemi teiseks arendus- ja laiendusetapiks, mis
hõlmab ligikaudu 930 km uusi kõrgsurve-gaasijuht-
meid. 100 mln euro suurune laen anti Zadari uue
parvlaevasadama infrastruktuuri ehitamiseks, mille
abil luuakse ajaloolisele linnale uusi võimalusi ja pa-
randatakse selle ühendust Horvaatia saartega ning
sealt edasi teiste Vahemere piirkonna riikidega.

Lähiaastail kavatseb pank hakata laene andma ka
kohalikele omavalitsustele ja kohalikele asutuste-
le keskkonna-, tervishoiu- ja haridusinfrastruktuuri
parandamiseks.

Türgi

EIP-l on Türgi ELiga ühinemise protsessis oluline
roll ning 2007. aastal andis ta laenu 2,1 mld eurot
võrreldes 1,8 mld euroga aastal 2006. Türgit kui lä-

birääkijariiki rahastatakse toetuste kaudu aastate
2007–2013 uue ühinemiseelse abi rahastamisva-
hendi raames. EIP täiendab neid toetusi laenudega,
mis tehakse kättesaadavaks välislaenude mandaa-
di ja panga enda ühinemiseelse rahastamisvahendi
kaudu, mille alusel ta annab laene ja tagatisi omal
riskil. EIP teeb tihedat koostööd Euroopa Komisjoni
ja Türgi riigiasutustega prioriteetsete investeeringu-
te kindlaksmääramisel kooskõlas riiklike arenguka-
vadega ja ELi prioriteetidega.

2007. aastal toetas EIP investeeringuid nii Türgi riigi-
kui ka erasektoris. Erasektoris rahastas ta Ford Otosa-
ni tehaste tänapäevastamist Kocaelis ja Inönüs ning
Bursa provintsis asuva Sisecami klaasivabriku täna-
päevastamist ja võimsuse suurendamist. Pank suu-
rendas ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõ-
tetele antavaid laene, mis ulatusid 900 mln euroni.

Tõhus infrastruktuur on riigi tulevase kasvu ja aren-
gu eeltingimus. Seda silmas pidades kasutati suur
osa 2007. aasta laenurahast linnatranspordi infra-
struktuuri jaoks Antalyas ja Izmiris, samuti Istanbu-
li-Ankara kiirraudtee jaoks ning Turkish Airline’i len-
nukipargi uuendamiseks. Lennukipargi uuendamise
projekt, mis kiideti heaks juba 2005. aasta lõpus, tu-
gevdab majandusarengut ja regionaalkoostööd Tür-
gi ja teiste riikide, sh ELi vahel.

Pank investeeris ka TAI-tegevusse. Türgi edusam-
mud selles valdkonnas on olulised tema konkurent-
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sipositsiooni jaoks Euroopa Liidus. 400 mln euro
suurune EIP laen anti Türgi Teadus- ja Tehnoloogia-
uuringute Nõukogule Tübitak erinevateks investee-
ringuteks, mis hõlmavad teadusuuringute program-
me, laboreid ja teadusaparatuuri.

Türgi on kindlasti suurim EIP finantseerimisest abi
saaja väljaspool Euroopa Liitu laenude koguma-
huga 6,2 mld eurot ajavahemikul 2003–2007. Ees-
seisev kontoriavamine Ankaras ja Istanbulis kin-
nitab seda, et EIP peab oma tegevust selles riigis
tähtsaks.

Lääne-Balkani maad

Lääne-Balkani maid peetakse potentsiaalseteks
kandidaatriikideks. EIP laenud Albaaniale, Bosniale
ja Hertsegoviinale, endisele Jugoslaavia Makedoo-
nia Vabariigile, Montenegrole ja Serbiale aitavad
neil lõpuks Euroopa Liiduga lõimuda. Üldisemalt
aitab Euroopa Liidu ja EIP toetus edendada poliiti-
ka- ja majandusreformi ning julgustab sotsiaalset
lepitust piirkonnas. 2007. aastal jõudis EIP laenude

maht selles piirkonnas rekordilise 440 mln euro ta-
semele, mille järel ulatus alates 1995. aastast antud
laenude kogumaht ligi 2,5 mld euroni.

Üle kahe kolmandiku laenudest kasutati transpor-
di- ja energiainfrastruktuuri arendamiseks. Bosnias
ja Hertsegoviinas kasutati 103 mln eurot hüdro-
elektrijaamade ja elektrivarustussüsteemide uuen-
damiseks. Investeering parandab energiatõhusust
ja elektrivarustuse kvaliteeti ja usaldusväärsust
riigis. 60 mln euro suurune laen läks kiirtee üm-
bersõidu ehitamiseks Serbia pealinnas Belgradis.
Projekt aitab suurendada transpordiohutust ja lä-
bilaskevõimet Serbias, mis asub Lääne-Balkani rii-
kide väga oluliste üleeuroopaliste transpordiko-
ridoride ristumiskohas. Teine Serbiale antud laen
läks Belgradi Gazela silla taastamiseks. Projek-
ti kaasrahastasid Euroopa Rekonstruktsiooni- ja
Arengupank ning Euroopa Ülesehitusamet. Teised
transpordiprojektid hõlmasid teeremondiprog-
rammi Bosnias ja Hertsegoviinas ning Levani-Vlorë
kiirtee ehitust Albaanias.

Pank andis kohalike vahendajate juures avatud
krediidiliinide kaudu 120 mln eurot laenu piirkon-
na väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.
Üks sellistest VKE krediidiliinidest tehti kättesaa-
davaks Kosovos ning see oli esimene laen Lääne-
Balkani selles osas. Lisaks investeeris EIP 25 mln
eurot Euroopa Kagu-Euroopa Fondi (EFSE), mis
laenab vahendavate finantsasutuste kaudu need
vahendid edasi mikro- ja väikeettevõtetele. Suu-
rem osa EFSE investeeringutest tehakse Lääne-
Balkani maades ning ülejäänud Bulgaarias, Ru-
meenias ja Moldovas ning võimalik, et ka teistes
Kagu-Euroopa riikides.
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Euroopa naaber- ja partnerriigid

2007. aasta oli esimene aasta, mil pank andis naaber- ja partnerriikides laene nõukogu an-
tud uue mandaadi alusel, millega tehti ajavahemikuks 2007–2013 kättesaadavaks 12,4 mld
eurot laenuraha. See on panga kõigi aegade suurim mandaat väljaspool ELi, mis kahekor-
distab tõhusalt EIP tehinguid üheksas Vahemere piirkonna partnerriigis ja suurendab laenu-
andmist Venemaal ja idapoolsetes naaberriikides kuus korda.

FEMIP: rekordiline aasta erasektori toetamisel

Euroopa-Vahemere piirkonna investeerimis- ja
partnerlusrahastu FEMIPi kaudu kokku 1,4 mld
euro mahus antud rahalistest vahenditest üheksas
Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida partnerriigis läks 2007.
aastal kooskõlas Euroopa naabruspoliitika priori-
teetidega 68% erasektorile.

2003. aastal koostas Euroopa Liit poliitika, mis hõl-
mas eelissuhteid tema lõuna- ja idapoolsete naa-
berriikidega. Seda nimetatakse Euroopa naabrus-
poliitikaks. EIP tegevus Vahemere piirkonnas on
alates 2002. aastast toimunud FEMIPi alusel. Koos-
kõlas Barcelona protsessiga, mis on ELi liikmesrii-
kide ja Vahemere piirkonna partnerriikide ulatuslik
suhtlusplatvorm, ja Euroopa naabruspoliitikaga on
FEMIPi ülesanne olnud edendada majandusaren-
gut üheksas Vahemere piirkonna riigis investeerin-
gutega kahte põhivaldkonda. Need on erasektori
toetamine, kuna erasektor on jätkusuutliku kasvu
liikumapanev jõud, ning tõhusa infrastruktuuri ja
asjakohase pangandussüsteemi abil hea investee-
rimiskeskkonna loomine. FEMIP on ennast kehtes-
tanud peamise finantspartnerina Vahemere piir-

konnas, olles alates 2002. aastast investeerinud üle
7 mld euro. Samuti julgustab ta dialoogi partnerrii-
kide vahel ja ELiga institutsioonilisel tasandil ning
ka erasektori ja kodanikuühiskonna esindajatega.

Kui 2007. aastal oli tehingute kogumaht (1,4 mld
eurot) veidi suurem kui 2006. aastal, siis toetata-
vate projektide laad oli väga erinev – 68% kasutati
erasektori projektide jaoks võrreldes 30%-ga 2006.
aastal. Sellist erasektori toetuse osakaalu ei olnud
FEMIPi raames veel kunagi saavutatud ning see ka-
jastab strateegilist otsust kooskõlas Euroopa Ülem-
kogu soovitustega.

Üle 44% tehingute kogumahust hõlmas väikeste
ja keskmise suurusega ettevõtete toetamist koha-
like pankade kaudu Jordaanias, Liibanonis, Süürias
ja Tuneesias. Erasektorit toetas ka see, et 3% kogu-
summast koosnes osalustest ettevõtetes, näiteks

Vahemere maad
2007. aastal antud laenud

(miljonit)

Vahendid

Kokku Omavahendid Eelarvevahendid

Tuneesia 389 385 4

Maroko 336 330 6

Liibanon 300 295 5

Egiptus 130 130 –

Iisrael 120 120 –

Süüria 80 80 –

Jordaania 50 50 –

Piirkondlikud 31 – 31

Alžeeria 3 – 3

Vahemere
maad 1 438 1 390 48
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Alžeerias, või investeerimisfondides, näiteks Liiba-
nonis, Marokos ja Tuneesias.

FEMIP toetas jätkuvalt ka suuri infrastruktuuripro-
jekte partnerriikides. 465 mln eurot (32% kogu-
mahust) anti energiainfrastruktuuri arendamiseks
kahe maagaasil töötava elektrijaama ehitamisega
Egiptuses, hüdroenergia tootmisvõimsuse opti-
meerimisega Marokos ning Tuneesia kaudu Alžee-
riat Itaaliaga ühendava Transmedi gaasitorujuhtme
laiendamisega. Transmedi projekt on üks prioriteet-
seid üleeuroopalisi energiavõrke. Transpordiinfra-
struktuuri osakaal oli 13% kogumahust, hõlmates
Marokos Fezi ja Oujdat ühendava kiirteelõigu ehi-
tamist, mis täiendab riigi kiirteevõrku. FEMIPi kau-
du toetati ka veemagestamistehase ehitamist Iisra-
elis, mille järel ulatus toetus veeinfrastruktuurile ja
kanalisatsioonile 8%-ni laenumahust.

Geograafiliselt jagunes toetus järgmiselt: 51% ko-
gumahust eraldati Magribi piirkonnale (kaheksa
projekti kogumahus 728 mln eurot), 47% Lähis-

Idale (seitse projekti summas 680 mln eurot) ning
kolm projekti olid piirkondliku mõõtmega. Näiteks
Altermedi investeerimisfond, kuhu FEMIP investee-
ris 2007. aasta detsembris 11 mln eurot, on kesken-
dunud VKEdele nii Tuneesias kui ka Marokos.

Lisaks laenudele ja erakapitalile annab FEMIP jät-
kuvalt tehnilist abi projektiteostajate toetamiseks
kogu projektitsükli vältel. Neid tehinguid rahasta-
takse FEMIPi toetusfondist, mis kasutab Euroopa
Komisjoni antud tagastamatut abi. 2007. aastal sõl-
miti Vahemere piirkonna partnerriikides 24 tehnili-
se abi lepingut kokku summas 17,5 mln eurot.

Üha keerukamad finantsstruktuurid

2007. aasta oli ka täiesti uute ettevõtmiste aasta.
Esmakordselt kasutati FEMIPit kahe avaliku ja era-
sektori partnerluse ettevalmistamisel ja rahastami-
sel. Üks neist on veemagestamistehas Iisraelis Tel
Avivi lähedal Haderas ning teine Tanger-Medi sa-
damMarokos, mille laenulepingud kirjutatakse eel-
datavalt alla 2008. aastal. Nendes partnerlustes sai
FEMIP anda oma kahele Vahemere piirkonna part-
nerriigile edasi ekspertteadmisi, mille EIP on selles
valdkonnas omandanud Euroopa Liidus.

FEMIP asutas ka esimese erasektori hallatava stardi-
toetuste fondi Tuneesias ja edendas seda. Phenicia
Seed Fund on keskendunud uuenduslikele Tuneesia
ettevõtetele, mis on asutamisel või on asutatud vä-
hem kui viis aastat tagasi. Seda tehingut rahastatak-
se FEMIPi sihtfondist. Sihtfond loodi 2004. aastal 15
liikmesriigi ja Euroopa Komisjoni eraldatud vahendi-
te abil ning fondi eesmärk on suunata vahendid tea-
tavate prioriteetsete sektorite tehingutesse erasek-
tori arengu toetamiseks piirkonnas. 2007. aastal kiitis
sihtfondi rahastajate täiskogu heaks viis uut tehingut
kogumahus 0,75mln eurot. Sellega oli heakskiidetud
tehinguid kokku 18 ning kogumaht 6,9 mln eurot.

Strateegilised kohtumised ja uuringud

2007. aastal peeti mitu kohtumist FEMIPi alusel al-
gatatud dialoogi jätkamiseks Euroopa ja Vahemere

KoostööVahemere piirkonna
riikide ülikoolidega

2007. aastal allkirjastasid Euroopa In-
vesteerimispank ja Vahemere piirkon-
na ülikoolide liit UNIMED vastastikuse
mõistmise memorandumi. UNIMEDi
kuulub 74 Vahemere piirkonna riiki-
des asuvat ülikooli ning liidu eemärk
on edendada teadusuuringuid sellis-
tes valdkondades nagu kultuuripäran-
di säilitamine ja parandamine, kesk-
kond, tervishoid, majandus ja uued
sidetehnoloogiad, selleks et aidata
kaasa Euroopa Liidu ja tema Vaheme-
re piirkonna partnerriikide suhete po-
liitilisele ja majanduslikule mõõtmele.
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piirkonna elanike vahel. Esmalt kohtus institutsioo-
nilisel tasandil 14. mail Küprosel FEMIPi ministrite
nõukogu, samas kui FEMIPi komitee, mis koosneb
Euroopa ja Vahemere piirkonna riikide esindajatest
ning vastutab FEMIPi strateegia läbivaatamise eest,
kohtus 6. veebruaril, 3. aprillil ja 20. novembril.

Lisaks avaldati panga kodulehel kaks FEMIPi siht-
fondi rahastatud uurimust. Esimest pealkirjaga
„Uuring emigreerunud töötajate rahasaadetiste
efektiivsema panuse kohta Vahemere piirkonna
majandusse” esitleti 2007. aasta märtsis Pariisis
peetud FEMIPi konverentsil, kus osalesid kodani-
kuühiskonna ja erasektori ühendused ja esindajad
Vahemeremõlemalt kaldalt. Teine uurimus avalda-
ti 2007. aasta juunis ning see käsitleb erahoiuseid
Marokos ja selles soovitatakse konkreetseid meet-
meid selliste hoiuste tõhusamaks kasutamiseks.

Venemaa ja idapoolsed naaberriigid

EIP rahastamistehingud Ida-Euroopas, Lõuna-Kau-
kaasias ja Venemaal toimuvad tihedas koostöös Eu-
roopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangaga (EBRD)
vastavalt Euroopa Komisjoni, EIP ja EBRD kolme-
poolsele vastastikuse mõistmise memorandumi-
le. Memorandumi eesmärk on ühendada ekspert-
teadmised, suutlikkus ja iga osaleja suhtelised eeli-
sed Euroopa naabruspoliitika ja ELi-Venemaa stratee-
gilise partnerluse edukalt rakendamiseks. Eesmärk
on tugevdada õitsengut, stabiilsust ja turvalisust.

2007.–2013. aasta uue mandaadi alusel saab EIP
laenudena kasutada 3,7 mld eurot investeeringu-
te rahastamiseks Ida-Euroopas Venemaal, Ukrainas
ja – nõukogu tulevasel nõusolekul – ka Valgeve-
nes ning Lõuna-Kaukaasias Armeenias, Aserbaid-
žaanis ja Gruusias. EIP annab pikaajalisi laene
projektide jaoks, mis on ELi jaoks väga olulised
transpordi-, energia-, telekommunikatsiooni- ja
keskkonnainfrastruktuuri valdkonnas. Prioriteetseks
peetakse projekte, mis seisnevad peamiste üleeu-
roopaliste võrkude trasside laiendamises, ühe või

mitme liikmesriigi jaoks piiriülese mõjuga projekte
ja parema ühendatuse kaudu piirkondlikku lõimu-
mist edendavaid suuremaid projekte. Keskkonna-
sektoris peab EIP Venemaal prioriteetseks eelkõi-
ge Põhjamõõtme keskkonnapartnerluse projekte.
See partnerlus on koostööalgatus, milles osalevad
Euroopa Komisjon, Venemaa Föderatsioon, EBRD,
Põhjamaade Investeerimispank ja EIP ning mitmed
doonorriigid, et käsitleda kõige valulisemaid kesk-
konnaprobleeme Loode-Venemaal. Energiasektoris
on eriti olulisel kohal strateegilised energiavarus-
tus- ja -transpordiprojektid.

EIP andis Venemaal esimese keskkonnaprojekti lae-
nu aastal 2003 Peterburis. Järgnenud aastatel sõl-
miti veel kaks keskkonnaprojekti laenulepingut
projektide jaoks, mida teostati samuti Peterburis, ja
nende kogumaht oli 85 mln eurot. 2007. aastal Ve-
nemaal uusi laenulepinguid ei sõlmitud, aga tehti
eeltöödmitme avaliku ja erasektori partnerluse pro-
jektide jaoks, eelkõige Peterburi lääneväila (Western
High Speed Diameter) projekti jaoks. Selle projekti
eesmärk on ehitada läbi Peterburi linna lääneosa
tasuline kiirtee, mis ühendab ringtee põhja- ja lõu-
nalõike ning loob otseühenduse linna suursadama
ja Soomega.

Ukrainas tegutseb pank alates 2006. aastast ja 2007.
aastal sõlmis ta esimese laenulepingu, et toetada
üleeuroopalise transpordikoridori kiirtee remon-
ti Kiievi ja Brody vahel. 2007. aastal jõudis EIP ka
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Moldovasse, kus ta sõlmis oma esimese rahasta-
mistehingu, mille eesmärk oli parandada maantee-
ühendust Euroopa Liiduga. EIP andis 30 mln eurot

laenu pealinna Chiinăud ELi piiriga ühendavate
teede remondiks. Seda projekti juhib Maailmapank
ja kaasrahastavad Maailmapank, EIP ja EBRD. Maa-
ilmapank ja EBRD annavad laene ka riigi peamise
põhja-lõunatelje maantee remondiks. Laenud on
täpselt kooskõlastatud Rahvusvahelise Valuutafon-
di ja Euroopa Komisjoniga.

Uus mandaat aastateks 2007–2013 laiendab EIP te-
gevust ELi idapoolsetes naaberriikides, et kaasata
ka Lõuna-Kaukaasia. Selleks, et EIP saaks neis uutes
riikides tegutseda, tuleb panga ja asjaomaste riiki-
de vahel sõlmida raamlepingud. Lõuna-Kaukaasias
sõlmiti Gruusiaga raamleping 2007. aasta juunis ja
Armeeniaga 2008. aasta alguses ning Aserbaidžaa-
niga käivad läbirääkimised eesmärgiga sõlmida le-
ping 2008. aastal.
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AKV, Aasia ja Ladina-Ameerika partnerriigid

Euroopa Investeerimispank on oluline osaline ELi arengu- ja majanduskoostöö poliitika ra-
kendamisel väljaspool ELi. Pank on olnud aktiivne arengupartner paljudes Aafrika, Kariibi
mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikides alates 1963. aastast ning ülemeremaades ja
-territooriumidel (ÜMT) alates 1970ndatest. Panga tehingud neis piirkondades aitavad kaa-
sa jätkusuutlikule sotsiaal- ja majandusarengule ja vaesuse leevendamisele. Panga tegevus
Aasias ja Ladina-Ameerikas (ALA) sai alguse 1993. aastal. Selles piirkonnas on tähelepanu
keskmes majanduskoostöö ning laenusaajale riigile ja ELile vastastikku kasulikud projektid.
Viimasel ajal on esiplaanile kerkinud keskkonnakaitse ja energiavarustuskindlus.

Arenguabi AKV riikidele ja ülemeremaadele-
ja territooriumidele

2007. aasta oli ELi-AKV riikide suhetes märkimisväär-
ne, kui ELi eesistujariik Portugal seadis prioriteetseks
Aafrika arenguvajadused. Detsembris 2007 toimus
teine ELi-Aafrika tippkohtumine; ka esimese tipp-
kohtumise 2000. aastal Kairos korraldas Portugal.
Riigipeade ja valitsusjuhtide tippkohtumisel määrati
kindlaks kahe mandri strateegiline partnerlus.

2007. aastal jõudis EIP omavahenditest antud lae-
nude maht rekordtasemele ehk 432 mln euroni,
kusjuures investeerimisrahastu alusel sõlmitud
laenulepingute maht oli kokku 325 mln eurot. In-
vesteerimisrahastu on kahe miljardi euro suuru-
ne riskiga seotud käibeinstrument, mis on loodud
eraettevõtetesse ja tulunduslikesse avalik-õigusli-
kesse asutustesse investeerimise toetamiseks, sa-
muti tulutoovasse infrastruktuuri investeerimiseks
ajavahemikul 2003–2007. Investeerimisrahastu on
väga jõuliselt tegutsenud, heakskiidetud tehingu-
te maht oli 2007. aasta lõpus kokku 1,99 mld eurot
ehk 98% võimaldatud summast. Eraldi 20 mln euro
suurune eelarve on ülemeremaade ja –territooriu-
mide jaoks. ELi-AKV vahelise muudetud Cotonou
lepingu teise finantsprotokolli kohaselt aastateks
2008–2013 saab investeerimisrahastu täiendavaid
vahendeid 1,1 mld eurot ja lisaks 400 mln eurot int-
ressitoetuste ja tehnilise abina.

Investeerimisrahastu alusel antud EIP laenude pu-
hul eelistatakse erasektori projekte, mis moodus-

tasid 2007. aasta lõpus 79% sõlmitud lepingute
kumulatiivsest portfellist. 52% praegusest inves-
teerimisrahastu portfellist on määratud finants-
teenustele, eriti panga väikelaenude arendamise
kaudu ja eelkõige Sahara-taguses Aafrikas. 17%
investeerimisrahastu portfellist on seotud tööstus-
investeeringutega (sealhulgas kaevandustega) ja
28% põhiinfrastruktuuriga, ning hõlmavad ener-
gia-, vee-, transpordi- ja telekommunikatsiooniin-
vesteeringuid; ülejäänud 3% onmõeldud põlluma-
janduse ja turismi jaoks.

Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna
riigid ning Lõuna-Aafrika
2007. aastal antud laenud

(miljonit)

Vahendid

Kokku Oma-
vahendid

Eelarve-
vahendid

Aafrika 686 432 254

Lõunaosa ja India ookean 328 304 25

Idaosa 149 – 149

Lääneosa 128 128 –

Kesk- ja ekvatoriaalosa 73 – 73

Multiregionaalne 8 – 8

Kariibi mere piirkond 56 – 56

Vaikse ookeani piirkond 2 – 2

ÜMT 10 – 10

Multiregionaalne 3 3

AKV-ÜMT 756 432 325

Lõuna-Aafrika 113 113 –
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ELi-Aafrika infrastruktuuri sihtfond

2007. aasta aprillis käivitati edukalt ELi-Aafrika infra-
struktuuri sihtfond, mida juhib EIP. See uuenduslik
fond toetab piiriüleste või piirkondlike infrastruktuuri-
projektide arengut Sahara-taguses Aafrikas ning ühen-
dab panga ja teiste ELi arenguabi andjate tehnilised ja
rahastamisalased teadmised ja kogemused ning Eu-
roopa Komisjoni ja ELi liikmesriikide toetusvahendid.

Pärast Ühendkuningriigi ühinemist detsembris 2007
on sihtfondil nüüd 11 rahastajat – komisjon ja kümme
ELi liikmesriiki. Rahastajad on praeguseks fondi maks-
nud 98 mln eurot ja 2008. aastal eeldatakse maksete
suurenemist. 2007. aastal kiideti heaks 16,2 mln euro
suurune toetus neljale infrastruktuuriprojektile.

EIP piirkondlikud esindused

EIP avas piirkondlikud esindused Fort-de-France’is
mais 2007 ja Sydneys novembris 2007, mis tegelevad
vastavalt Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkondade-
ga. Lisaks EIP tegevuse arendamisele neis piirkonda-
des hõlbustavadesindused suhtlust ja kooskõlastussi-
demeid mitte üksnes võimalike projektiteostajatega,
vaid ka teiste piirkonnas asuvate rahastajatega, eel-
kõige Euroopa Komisjoni delegatsioonidega.

Pärast Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonnas esin-
duste avamist on EIP-l piirkondlikke AKV esindusi
juba viis – 2005. aastal avati Nairobis Ida- ja Kesk-Aaf-
rikat teenindav esindus, Dakaris Lääne-Aafrikat tee-
nindav esindus ning Pretorias (Tshwane) Lõuna-Aaf-
rika ja India ookeani piirkonnaga tegelev esindus.
Nüüd teenindab kõiki AKV piirkondi kohalik esindus,
võimaldades pangal tugevdada ja süvendada oma
strateegilist rolli jätkusuutlikusse majanduskasvu pa-
nustajana terves AKV ja ÜMT riikide piirkonnas.

Eelolevatel aastatel asetab pank rõhku infrastruk-
tuurile ja finantssektorile. Infrastruktuuri puhul kes-
kendutakse põhiinvesteeringutele näiteks ener-
gia-, kanalisatsiooni- ja veeprojektidesse, kusjuures

prioriteetsed on erasektori algatatud projektid ja
piirkondlikud algatused (projektid, mis hõlmavad
või mõjutavad enam kui ühte riiki). Finantssektoris
pannakse rõhku kapitalitehingutele. Pank kanali-
seerib vahendeid ka kohalike finantsasutuste kau-
du, toetades kohalike finantsturgude arengut ja
andes rahalisi vahendeid väiksematele ettevõtete-
le, kaasa arvatud mikroettevõtetele.

EIP laenutehingud Lõuna-Aafrikas

EIP laenutehingud Lõuna-Aafrikas toimuvad eraldi
mandaadi alusel. Aastateks 2007–2013 on eraldatud
900 mln eurot, võrreldes 825 mln euroga aastatel
2000–2006. Uue mandaadi alusel ja koostöös Lõu-
na-Aafrika ametiasutuste, avalik-õiguslike asutuste,
eraettevõtete ja finantssektoriga keskendub pank
avalikes huvides infrastruktuuriprojektide investee-
ringutele (sealhulgas linnainfrastruktuur, elektri- ja
veevarustus) ning erasektori, sh VKEde, toetami-
sele. Oktoobris 2007 kirjutas EIP koos Lõuna-Aafri-
ka Vabariigi valitsusega alla tahteavaldusele, milles
kinnitati EIP kestvat finantstoetust ajavahemikul
2007–2013. Lõuna-Aafrikas ulatus laenumaht 2007.
aastal kokku 113 mln euroni.
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Väikelaenud – oluline mõju AKV riikides

Väikelaenude – see tähendab laenude, hoiuste ja muude esmaste finantsteenuste pakku-
mine vaesematele isikutele – olulisust vaesuse leevendamiseks on tänapäeval laialdaselt
tunnustatud. Aastate jooksul on pank välja töötanud väikelaenude alased teadmised ja os-
kused Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonnas.

Panga väikelaenustrateegia keskendub valdkondadele, kus see lisab kõige rohkem väär-
tust: kohalikus vääringus kapitali pakkumine olemasolevatele või äsja asutatud asutustele
eelkõige tagatiste kaudu. 2007. aasta lõpuks oli pank eraldanud kokku 75 mln eurot kapi-
talina ja võlakohustustena väikelaenudeks AKV riikides. Väikelaenudega seotud investeeri-
misfondid osutusid eriti tõhusaks mitte üksnes vahendite pakkumisel olemasolevatele väi-
kerahastamisasutustele sellistes riikides nagu Kenya, Uganda, Ghana ja Mosambiik, vaid
ka uute ehk greenfield investeeringutega tegelevate väikerahastamisasutuste asutamisele
või tugevdamisele Kamerunis, Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Madagaskaril, Nigeerias
ja Tšaadis.

Oma tehingute kaudu loodab pank saada oma investeeringutelt kolmekordset tulu: aval-
dada finants-, sotsiaal- ja näitlikku mõju. Finantstulu on peamine asjaomaste väikerahasta-
misasutuste jätkusuutlikkuse ja atraktiivsuse tagamiseks investorite jaoks. Sotsiaalset tulu
tuleb mõõta väikelaene kasutavate isikute sissetulekute kasvuga. Näitlik mõju on vajalik,
et julgustada suuremate rahastamisallikate kasutusele võtmist tulevikus nii põhja kui ka
lõuna pool.

Vaatamata arengu toetamisele ei ole enamikul vaesest elanikkonnast endiselt juurdepää-
su peamistele finantsteenustele. Tuleb veel palju teha ning EIP püüab ennetavalt kaasa ai-
data, püsides selles tööstusharus esirinnas ning võttes uudseid riske suure mõjuga projek-
tide puhul. Panga osalemine väikelaenudes väljub siiski rangelt projektides määratletud
tegevuse piiridest ja hõlmab kestvat dialoogi ELi liikmesriikide, Euroopa Komisjoni ja teiste
oluliste sidusrühmadega.

2007. aastal tegi pank kolm uut väikelaenuinvesteeringut AKV riikides kogumahus 11 mln
eurot ja lõi uue raamistiku väikerahastamise arengu toetamiseks tehnilise abi andmiseks.
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Majanduskoostöö ALA riikidega

2007. aastal hakkas EIP andma Aasias ja Ladina-
Ameerikas laene uue mandaadi alusel, mis tal on aas-
tateks 2007–2013. Selle aja jooksul saab EIP anda ALA
partnerriikidele laenu kuni 3,8 mld eurot. See onmär-
kimisväärne 53%-line tõus võrreldes eelmise man-
daadiga aastatel 2000–2006. Uus mandaat on jaga-
tud soovituslikeks ülemmääradeks suurusega 2,8 mld
eurot Ladina-Ameerikas ja 1,0 mld eurot Aasias.

Panga tegevus ALA riikides täiendab ELi koostöö-
strateegiat neis riikides. Sektorite poolest on Aasia
ja Ladina-Ameerika laenueesmärgid laienenud. EIP
laenud on suunatud keskkonnakaitsele, sh kliima-
muutuse leevendamisele, ja projektidele, mis pa-
nustavad ELi energiavarustuskindlusse. Jätkuvalt
toetatakse ELi kohalolekut välismaiste otseinves-
teeringute ning tehnoloogiasiirde ja oskusteabe
edasiandmise kaudu.

2007. aastal ulatusid EIP laenud Aasias ja Ladina-
Ameerikas asuvatele projektidele kokku 925 mln
euroni, millest 365 mln eurot kulutati projektide-
le Brasiilias, Panamas, Peruus ja Uruguays, 60 mln
eurot projektile Filipiinidel ning 500 mln eurot Hii-
nas mitut investeeringut kaasava suureulatusliku
kava jaoks, mille eesmärk on toetada investeeri-
misprojekte energia- ja tööstussektoris, mis aitab
ära hoida või vähendada kasvuhoonegaase ja
muude saasteainete heitkoguseid. See oli esime-
ne laen, mille EIP andis kolme miljardi euro suuru-
se energiasäästvuse ja varustuskindluse rahastust,
mille panga juhatajate nõukogu kiitis heaks 2007.
aasta juunis ELi tegevuse intensiivistamiseks klii-
mamuutuse ja energiavarustuskindluse valdkon-
nas (vt osa „Säästev, konkurentsivõimeline ja kin-
del energia”, lk 33).



Tegevusaruanne ja ettevõtte vastutuse aruanne 47 EIP Grupp

EIP vahendite kogumine
Juhtiv esmaklassiline rahvusvaheline võlakirjaemitent

Paindlik fundeerimine segastel aegadel

EIP fundeerimistegevus oli 2007. aastal kapitalitur-
ge varjutavas segaduses paindlik, suutes seega jät-
kuvalt säilitada konkurentsivõimelise laenutoode-
te pakkumise. 2007. aastal kogus pank vahendeid
kokku 55 mld euro 1 ulatuses 23 vääringus, sealhul-
gas neljas sünteetilises vääringus tehtud 236 te-
hingu kaudu. Septembris tõstis pank paralleelselt
oma laenuandmisprogrammi ja laenuväljamaksete

arenguga fundeerimise ülempiiri 50 miljardilt eu-
rolt 55 miljardile eurole. Fundeerimismaht 55 mld
eurot on märkimisväärselt suurem kui 2006. aasta
fundeerimiskava maht (48 mld eurot).

Selliseid tulemusi toetas panga tippkvaliteediga
krediidipositsioon ning strateegiline ja reageeri-
misvõimeline lähenemine turgudele. Jätkuv toetus
ELi riikidest aktsionäridelt jääb panga krediidiposit-
siooni nurgakiviks.

Usaldusväärne võrdlusvõlakiri

Sellises väljakutseid täis keskkonnas tulid pangale
kasuks tema võrdlusvõlakirjade programmid põhi-
vääringutes (euro, Inglise nael ja USA dollar), mille
käigus pank kogus vahendeid 38 mld eurot (69%
kogumahust). See on märkimisväärne tõus võrrel-
des 2006. aastaga (28 mld eurot ehk 59%). Siht-
emissioonid kolmes põhivääringus ning tava- ja
struktureeritud vormis olid samuti olulised, ulatu-
des kaheksa miljardi euroni.

EUR: suur maht ja uuendus

Eurodes tehti 2007. aastal kokku 27 tehingut, mil-
lega koguti vahendeid kokku 20,5 mld eurot ehk
37,5% aasta fundeerimiskava kogumahust. Emitee-
riti neli eurodes nomineeritud uut võrdlusvõlakir-
ja ehk euroala võrdlusvõlakirja (Euro Area Reference
Notes ehk EARN TM) võrreldes tavapärase kahega va-
rematel aastatel. See oli suurim võrdlusvõlakirjades
fundeerimise allikas panga jaoks (16 mld eurot).

Pank jäi ainsaks vahendite kogujaks, kes täiendab
valitsusi võrdlusvõlakirjade 5 mld euro suurus-
te emissioonidega, mille maksetähtajad on kolme
kuni 30 aasta pärast. Struktureeritud eurovõlakirja-

1Direktorite nõukogu antud 2007. aasta üldise vahendite kaasamise loa alusel kogutud vahendid summas 54,7mld eurot, sealhulgas 2006.
aastal 77miljoni euromahus 2007. aasta eest täidetud „eelfundeerimine”.

2003.–2007. aasta vahendite kogumise kava maht
enne vahetustehinguid: 245 miljardit
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de maht ulatus 1,4 mld euroni (umbes 30% kõigist
EIP struktureeritud vahenditest 2007. aastal).

Märkimisväärne uuendus, mis kajastab ELi juhtposit-
siooni kliimamuutusega tegelemisel, oli kliimatead-
likkusvõlakiri (Climate Awareness Bond ehk CAB),
mis emiteeriti panga Euroopa väärtpaberite avaliku
pakkumise (EPOS) raames. See oli teine selline EIP
pakkumine. See eurodes nomineeritud strukturee-
ritud emissioon pakkus ainulaadset kombinatsioo-
ni keskkonnateemadest. Kliimateadlikkusvõlakiri oli
ka vahend ELi finantsturu kestva lõimumise jaoks,
kuna see oli esimene avalik võlakirjapakkumine kõi-
gis 27 ELi liikmesriigis, mida hõlbustasid ELi emis-
siooniprospektide direktiivis 2 ettenähtud „europassi”
mehhanism ja seonduvad EPOSe dokumendid.

GBP: suurim emitent kuldobligatsioonivälisel
turul

Inglise naelades säilitas pank oma juhtiva positsioo-
ni kuldobligatsioonivälise turu suurima emitendina,
kui 2007. aasta lõpus moodustas Inglise naelades
bilansiline jääk üle 9% kogu Inglise naelades kuld-
obligatsioonivälisest turust 3. Pank tegi 58 tehingut,
kogudes vahendeid kokku 7,5 mld Inglise naela
(11 mld euro) ulatuses, mis moodustab 20,1% aasta
kogukavast. 2007. aastal kasutati võlakirjaemissioo-
nidel 13 erinevat maksetähtaega ning tulukõveral
on ka kolm eri tähtaegadega uut võrdlusvõlakirja.

USD: suurim USA-väline emitent maailmas

USA dollarites tehti 28 tehingut, kogudes vahen-
deid kokku 19,1 mld USA dollarit (14,4 mld eurot),

mis moodustab 26,3% aasta kogukavast. Viis 3 mld
USA dollari mahus üleilmset võrdlusvõlakirja emi-
teeriti pikemate maksetähtaegadega: see oli suu-
rim summa, mille pank on ühe aasta jooksul USA
dollarites üleilmsete võlakirjade emissiooniga ko-
gunud. 2007. aastal püsis huvi ka mitteglobaalsete
tehingute vastu, kui emiteeriti eurodollarites võla-
kirju 2,25 mld USA dollari (1,7 mld euro) ulatuses
ning tehti struktureeritud tehinguid 1,8 mld USA
dollari (1,3 mld euro) ulatuses.

Mitmekesistamine: laiem vääringute valik
lisab jõudu

Lisaks kolmele põhivääringule koguti 8,8 mld eu-
rot 123 tehingu kaudu 16 muus vääringus. Lisaks
emiteeriti 262,4 mln eurot sünteetilises vormis nel-
jas täiendavas vääringus. Euroopa vääringute pu-
hul oli märkimisväärne tulemus see, et tugevdati
ja laiendati Rootsi krooni tulukõverat. Euroopavä-
listes vääringutes laiendas pank oma võrdlusvõla-
kirjade mahtu väga paljudes muudes vääringutes
uute võrdlusvõlakirja emissioonidega Austraalia
dollarites, Kanada dollarites, Jaapani jeenides ja
Uus-Meremaa dollarites.

Arengumõju

Pank laiendas oma arengutegevust uutes ja tule-
vastes liikmesriikides ning ELi partner- ja naaber-
riikides, mis hõlmas emissioone neljas uues vää-
ringus: Rumeenia leudes, mittesünteetilistes Vene
rublades, sünteetilistes emissioonides Mauritiuse
ruupiates ja Ghana sedides. Rumeenia leu debüüt
mitmekesistas turgu, pakkudes emiteerimise ajal

2 Euroopa avaliku väärtpaberite pakkumise formaat ehk EPOSe formaat võeti esmakordselt kasutusele 2006. aastal ning see võimaldab
pangal kasutada ELi emissiooniprospektide direktiivi, milles on sätestatud tõhusmehhanism emissiooniprospektidele nn europasside ehk
lubade andmiseks Euroopa Liidu liikmesriikides:ühes liikmesriigis pädeva asutuse („päritoluriigi reguleeriv asutus”) kinnitatud prospekti võib
kasutada kõikides teistes liikmesriikides („vastuvõtvas liikmesriigis”) kehtiva prospektina, ilma et oleks vaja edasist prospektide kinnitamist
(„vastastikune tunnustamine”).

3 Allikas: Barclays Sterling Non-Gilt Index, 31. detsember 2007.
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2007. aastal* sõlmitud vahendite kogumise lepingud ja kaasatud vahendid võrreldes 2006. aastaga

(miljonites eurodes)

Enne vahetustehinguid Pärast vahetustehinguid

2007 2006 2007 2006

EUR 20 531 37,5% 17 439 36,3% 42 766 78,1% 31 820 66,2%
BGN (**) 28 0,1%
CZK 18 0,04% 18 0,04%
DKK 134 0,2% 235 0,5% 134 0,2% 235 0,5%
GBP 11 023 20,1% 8 392 17,5% 6 123 11,2% 3 067 6,4%
HUF 108 0,2% 110 0,2% 108 0,2% 97 0,2%
PLN 27 0,1% 32 0,1% 27 0,1% 32 0,1%
RON 90 0,2%
SEK 893 1,6% 309 0,6% 403 0,7% 309 0,6%

EL kokku 32 835 60% 26 535 55% 49 562 91% 35 577 74%

AUD 941 1,7% 1 840 3,8%
BGN (**) 102 0,2%
CAD 659 1,2%
CHF 445 0,8% 703 1,5%
HKD 101 0,2%
ISK 261 0,5% 501 1,0%
JPY 2 198 4,0% 1 277 2,7%
NOK 196 0,4% 424 0,9% 63 0,1% 88 0,2%
NZD 1 344 2,5% 933 1,9%
RUB 115 0,2%
TRY 1 097 2,0% 1 095 2,3%
USD 14 400 26,3% 14 225 29,6% 5 099 9,3% 12 305 25,6%
ZAR 234 0,4% 312 0,7% 80 0,2%

ELi- väline kokku 21 890 40% 21 515 45% 5 162 9% 12 473 26%

KOKKU 54 725 100% 48 050 100% 54 725 100% 48 050 100%

(*) Direktorite nõukogu antud 2007. aasta üldise vahendite kaasamise loa alusel kogutud vahendid, sealhulgas 2006. aastal 77 miljoni euro mahus 2007.
aasta eest täidetud „eelfundeerimine”.

(**) Bulgaaria ühines ELiga 1. jaanuaril 2007.

pikima tähtajaga ja suurimat võlakirja. See lasti väl-
ja ja noteeriti Rumeenia siseturul, suurendades see-
ga Rumeenia investorite juurdepääsu ja huvi. Pank
tegi debüüdi ka mittesünteetilistes Vene rublades,
korraldades 5- ja 10-aastase tähtajaga emissioonid,
mis on sellel turul ebatavaliselt pikad tähtajad. Tür-
gi liirides emiteeris pank kõigi aegade suurima ühe
seeriaga eurovõlakirja (üks miljard Türgi liiri), tuues
turule uued võrdlusvõlakirjad.

Aafrika vääringutesmitmekesistas pank oma kohal-
olekut, korraldades 13 tehingut neljas vääringus,
sealhulgas kahes uues vääringus kokku 311 mln

euro väärtuses. Kõik need emissioonid olid suuna-
tud rahvusvahelistele investoritele, kes soovivad
siseneda nende vääringute turule. Mauritiuse ruu-
piates oli panga emissioon esimene välisemitendi
emissioon ning tõi turule uue võrdlusvõlakirja. Esi-
mene Ghana sedides emissioon pakkus investorite-
le kõrge kvaliteediga alternatiivi väga piiratud pak-
kumisega turul. Pank jäi endiselt põhiemitendiks
Lõuna-Aafrika randides ning laiendas oma kohal-
olekut Botswana pulades pakutud uue tähtajaga.
Need emissioonid suurendasid mitmekesisust ning
turuaktiivsust nimetatud Aafrika vääringutes, eel-
kõige meelitades ligi rahvusvahelisi investoreid.
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Ettevõtte üldjuhtimine
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Koostöö teiste asutustega

2007. aastal valmistasid Euroopa Investeerimispank ja komisjon ette nõukogu arutelud ja
otsused, mille keskmes oli panga prioriteetne laenuandmistegevus eelolevatel aastatel. Sel-
lega seoses osales EIP ministrite nõukogus (ECOFIN) ja suhtles Euroopa Parlamendi ja tema
komisjonidega. Lisaks sellele suhtles pank tihedalt nõuandvate organitega, nagu regiooni-
de komitee ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, ning hoidis tihedaid tööalaseid suh-
teid ka teiste rahvusvaheliste finantsasutustega ja pidas dünaamilist dialoogi kodanikuühis-
konna organisatsioonidega, sealhulgas valitsusväliste organisatsioonidega.

Avatud ja konstruktiivne dialoog Euroopa
kodanikke esindavate organitega

2007. aastal iseloomustas EIP ja Euroopa Parla-
mendi häid ja avatud suhteid viljakas, dünaami-
line ja kestev dialoog. Parlament näitas üles laial-
dast huvi ning avaldas pangale selgelt toetust
tema laenutehingutes. Panga president Philippe
Maystadt esitles EIP Grupi tegevust ja strateegili-
si laenuprioriteete mitmes parlamendikomisjonis,
nagu eelarvekontrollikomisjonis, majandus- ja ra-
handuskomisjonis ning tööstuse, teadusuuringu-
te ja energeetikakomisjonis. Viimasel kohtumisel
asetati erilist rõhku panga panusele Euroopa ener-
giapoliitika toetajana ja kliimamuutuse võlakirja-
de emitendina. 2007. aastal toimus suhtlemine ka
töötajate tasandil.

EIP hoidis tihedat kontakti Euroopa Majandus-
ja Sotsiaalkomiteega (EMSK), eriti selle tööstu-
se muutuste nõuandekomisjoniga seoses EMSK
aruandega „Uuendustegevus: mõju tööstuse
muutustele ja EIP rollile”. Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomitee majandus- ja rahaliidu ning ma-
jandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse sektsiooni
esimehe kutsel esitles Philippe Maystadt panga
laenutehinguid, eriti energia kui uue prioriteedi,
teadus- ja arendustegevuse, hariduse ja VKEde
vallas.

Regioonide komitee korraldas koos komisjoni re-
gionaalpoliitika peadirektoraadiga viiendad nn
lahtiste uste päevad teemal „Teokstegemine: piir-

konnad loovad majanduskasvu ja töökohti”. EIP
president ja panga töötajad osalesid töösemina-
ridel ja arutlusringides, et arutada nn kolme J-al-
gatust (JASPERS, JEREMIE ja JESSICA), väikelaene,
teadmiste ja uuenduse teemat, samuti transpordi-
infrastruktuuri, samal ajal kui pank korraldas tööse-
minari teemal „Avaliku ja erasektori partnerlused:
EIP ja struktuurifondide kogemus”. Lisaks tegi EIP
koostööd regioonide komitee territoriaalse ühte-
kuuluvuse poliitika komisjoniga ja koostas aruande
„Struktuurifondide võimendusefekt”.

Tihe koostöö komisjoni ja rahvusvaheliste
finantsasutustega tehingutes väljaspool ELi

2007. aastal tehti jätkuvalt koostööd teiste rahvus-
vaheliste finantsasutustega ja Euroopa kahepool-
sete asutustega, eriti EIP uute välismandaatide
raames panga tegevuseks väljaspool ELi aastatel
2007–2013. Põhieesmärgid on maksimeerida koos-
toimet ja tagada mõistlik riskijaotus ning ühtne
sektorite ja projektide sõltuvus.

Komisjoni, EBRD ja EIP kolmepoolse lepingu ra-
kendamine Venemaa, idapoolsete naaberriikide ja
Kesk-Aasia tehingutes koostöö tegemiseks algas
2007. aastal ühise projektikanali loomisega. Lähis-
Idas ja Põhja-Aafrikas / Vahemere lõunapiirkonnas
on komisjoni, EIP ja EBRD-ga ühinenud strateegili-
ses koostööpartnerluses Rahvusvaheline Finants-
korporatsioon (IFC).
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Oma laenutehingute toetamiseks AKV riikides teeb
EIP tihedat koostööd Euroopa Komisjoni ja liikmes-
riikidega. Pangaga konsulteeritakse, kui komisjon
koostab riikide ja regionaalstrateegiaid ning tema
osalemise ulatus on asjaomases riigi või piirkondli-
kus strateegiadokumendis tavaliselt esitatud. Selle
tegevuse eesmärk on tagada ELi arenguabi ja pan-
ga tegevuse ühtsus ja koostoime.

Operatiivsemal tasandil teeb pank tihedat koos-
tööd mitme Euroopa arenguabi rahastamise asu-
tusega Euroopa rahastamispartnerite (European
Financing Partners) grupi kaudu. Euroopa rahasta-
mispartnerite grupp on eriotstarbeline 2004. aas-
tal loodud vahend, mis kuulub Euroopa arenguabi
rahastamise asutustele ja EIP-le ning mille alusel
rahastatakse peamiselt keskmise suurusega, ma-
janduslikult elujõulisi erasektori projekte AKV riiki-
des. Pank teeb mitmes valdkonnas, eriti infrastruk-
tuuriprojektides, aktiivset koostööd ka Prantsuse
arenguagentuuriga Agence française de dévelop-
pement ning finantsasutusega Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW). EIP juhitav ELi-Aafrika infra-
struktuuri sihtfond toetab tihedamat koostööd ELi
rahastajate ja projektide rahastajatega ühise ees-

märgi nimel – suurendada piirkondliku infrastruk-
tuuri rahastamist Sahara-taguses Aafrikas.

Arengumõju maksimeerimiseks ja topelttöö välti-
miseks kooskõlastab EIP süstemaatiliselt oma te-
gevust peamiste mitmepoolsete arengupanka-
de ja rahvusvaheliste finantsasutustega, et ühtlasi
vähendada laenusaajate riikide valitsuste haldus-
koormust. 2007. aastal allkirjastas EIP Aasia Aren-
gupangaga vastastikuse mõistmise memorandumi
koostöö laiendamiseks Aasia ja Vaikse ookeani piir-
konnas. Vastastikuse mõistmise memorandumis
on kindlaks määratud mitmed prioriteetsed koos-
töövaldkonnad, sealhulgas energia- ja energiatõ-
hususprojektid, mille eesmärk on kaasa aidata klii-
makaitsele ja vähendada oluliselt süsihappegaasi
heitkoguseid. EIP kuulub ka Aafrika infrastruktuu-
ri konsortsiumisse, milles osalevad juhtivad mit-
mepoolsed organisatsioonid, nagu Maailmapanga
Grupp ja Aafrika Arengupank, samuti mitmed juh-
tivad kahepoolsed Aafrikas tegutsevad rahastajad.
2008. aasta veebruaris võõrustas EIP Luksembur-
gis Aafrika infrastruktuuri konsortsiumi töökohtu-
mist, mis oli pühendatud Aafrika regionaalsetele
infrastruktuuriprojektidele.
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Juhtimine ja aruandekohustus

2006. aastal tellis Euroopa Komisjon Euroopa Avaliku Halduse Instituudilt koostöös Helsingi
ülikooli, Vaasa ülikooli ja Utrechti juhtimiskooliga võrdleva uuringu pealkirjaga „Avalik-õi-
gusliku ameti kandjate kutse-eetikaeeskirjad ja -standardid Euroopa Liidu liikmesriikides ja
ELi institutsioonides.”4

ELi institutsioonide kohta 2007. aastal avaldatud tulemused näitasid, et kuigi ELi eri institut-
sioonidel on täiesti erinevad ja eraldi eeskirjad ja standardid avalik-õigusliku ameti kandjate
huvide konflikti vältimise kohta, olid kuue ELi institutsiooni hulgas läbi viidud reguleerituse
uuringu põhjal kõige paremini reguleerituse poolest esikohal Euroopa Investeerimispank ja
Euroopa Komisjon ning neile järgnesid Euroopa Keskpank ja Euroopa Kontrollikoda. Uurin-
gus kinnitati ka, et panga huvide konflikti lahendamise infrastruktuur on üksikasjalik.

Avalik arutelu panga pettustevastase
poliitika teemal

2007. aastal vaatas EIP läbi oma korruptsiooni, pet-
tuste, rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võit-
lemise poliitika, suunised ja korra. Kooskõlas panga
läbipaistvuspoliitikaga hõlmas läbivaatus avalik-
ku arutelu, mis algatati 2007. aasta veebruaris. Sel-
les protsessis järgiti rangelt suuniseid, mis kehtes-
tati panga esimese avaliku arutelu põhjal, milles
keskenduti EIP avalikustamispoliitikale (esimeses
arutelus võttis pank aluseks Euroopa Komisjoni ja
teiste rahvusvaheliste finantsasutuste menetlused,
põhimõtted ja standardid).

Veebipõhine avalik arutelu algas 12. veebruaril
2007, kui panga kodulehel avaldati panga poliiti-
ka ja menetluste eelnõu inglise, prantsuse ja sak-
sa keeles. Arutelu toimus kahes voorus, millest
esimene kestis 12. veebruarist 18. aprillini ja teine
12. juulist 13. septembrini. Lisaks pidas pank kaks
avaliku arutelu kohtumist, et arutada oma poliiti-
ka läbivaatamist huvitatud sidusrühmadega. Koos-
olekud kuulutati välja EIP kodulehel ning kutsed
saadeti arutelu postiloendis olevale 200 organisat-
sioonile ja isikule. Arutelu lõppes 13. septembril.
Uus poliitika ja kord ning aruteluaruanne kiidetak-
se heaks ja avaldatakse 2008. aasta alguses.

Koostöö kodanikuühiskonnaga

Aastate jooksul on EIP pööranud suurt tähelepa-
nu avatud suhtlemisele ja aktiivsele dialoogile
nende kodanikuühiskonna organisatsioonidega,
kes on eriti huvitatud Euroopa Liidust ja EIP-st.
2007. aasta alguses andis pank Brüsselis koda-
nikuühiskonna organisatsioonidele lühiülevaa-
te oma 2006. aasta tegevusest. EIP korraldas ka
kaks tööseminari. Esimene toimus Pariisis ning
keskendus teemadele „Partnerlus valitsusvälis-
te organisatsioonidega arengumaade vee- ja ka-
nalisatsiooniprojektides” ning „EIP keskkonna- ja
sotsiaalkaitsemeetmed ja hindamisjuhendid”. Tei-
ne tööseminar toimus sügisel Lissabonis Euroo-
pa arengupäevade puhul ja selle keskne teema
oli panga majandus- ja sotsiaalmõju hindamise
raamistik (ESIAF). Nende kohtumiste päevakava
panid ühiselt paika EIP ja huvitatud kodaniku-
ühiskonna organisatsioonid ning ka esinejaid oli
mõlemalt poolelt.

Ühtlasi vaadati läbi EIP avalikustamispoliitika, et
võtta arvesse Århusi määruse 1367/2000 sätteid,
mida EIP on kohaldanud alates juunist 2007 seoses
üldsuse juurdepääsuga teabele, üldsuse osalemi-
sega otsustusprotsessis ning üldsuse osalemisega
keskkonnaküsimuste otsustamises.

4 Täiendavat teavet ettevõtte vas-
tutusega seotud teemade kohta
leiab käesolevale aruandele lisatud
laserplaadil olevast dokumen-
dist „Ettevõtte vastutus 2007”.
Sellealast teavet leiab ka panga
kodulehelt.
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Sõltumatu järelhindamine, siseaudit ja
pettuste uurimine

Peainspektsioon täidabkaht järelkontrolli funktsioo-
ni – siseaudit ja tehingute hindamine, ning tegeleb
ka pettuste uurimisega. Inspektsioonil on otsustav
roll kontrollide kindlustamises, tehingute paranda-
mises ning läbipaistvus- ja aruandlusprotsessides.

Tehingute hindamise osakond tagab läbipaistvu-
se EIP juhtorganite ning ka huvitatud kolmandate
isikute ees, viies läbi EIP Grupi rahastatud tehingu-
te temaatilisi, valdkondlikke ja piirkondlikke/riikide
järelhindamisi. Selle töö kaudu kindlustab ta aruan-
dekohustust ning julgustab organisatsiooni koge-
mustest õppima.

2007. aastal toetas direktorite nõukogu tehingute
hindamise läbivaadatud strateegiat, milles tugev-
datakse selle osakonna rolli EIP Grupis. Viidi läbi
kuus hindamist:
– kolmes neist hinnati panga rahastatud tehin-
guid liikmesriikides sellistes valdkondades nagu
tervishoid; eesmärkide 1 ja 2 teemad Saksamaal,
Iirimaal ja Hispaanias; ning teadus-, arendus- ja
uuendustegevus;

– ühes hinnati panga rahastamistehinguid ran-
dides (Lõuna-Aafrika) ja ühes FEMIPi sihtfondi
tegevust;

– ning ühes hinnangus vaadeldi mandaate, mille
pank on andnud riskikapitalitehinguteks EIFile.

Aktiivne koostöö teiste mitmepoolsete arengupan-
kadega kajastus EBRD-ga läbiviidud ühishinnan-
gus ning ühiselt avaldatud dokumendis pealkirjaga
„Infrastruktuuri ja keskkonna seosed”.

Lisaks otsustas tehingute hindamise osakond 2007.
aastal keskkonnateadlikkuse suurendamiseks haka-
ta andma hinnatud tehingutele spetsiaalseid kesk-
konnareitinguid. Kõigi hinnatud tehingute kesk-
konnareitingud on olnud head või rahuldavad.

Hindamisaruannetes rõhutati projektiteostajate õi-

gusnormidele vastavusest ja eetilistest küsimustest
teadlikkuse olulisust, eelkõige juhtudel, kus pank
annab laenu programmi alusel, mis hõlmab palju-
sid väiksemaid tehinguid.

Siseauditi osakond kontrollib ja hindab sisekontrol-
lisüsteemide ja nendega seotudmenetluste asjako-
hasust ja tõhusust. Lisaks võtab ta kasutusele Rah-
vusvaheliste Arvelduste Panga suunistel põhineva
sisekontrolli raamistiku ja järgib seda. Siseauditi
osakond vaatab seega läbi kriitiliste pangandus-,
infotehnoloogia- ja haldusvaldkondade kontrolli-
süsteemid ja testib neid kahe kuni viie aasta tagant
riskipõhise lähenemisviisi alusel.

Panga pettustevastase poliitika sätete kohaselt
peavad EIP personal ja äripartnerid säilitama EIP
tegevuses ja tehingutes kõrgeima aususe ja tõhu-
suse taseme. EIP on oma tegevuses ja tehingutes
sallimatu pettuste, korruptsiooni, lubamatute kok-
kulepete ja sunniabinõude (keelatud teguviisid)
tarvitamise suhtes, samuti rahapesu ja terrorismi ra-
hastamise suhtes. Pettuste uurimise üksus on pan-
ga meeskond, kes uurib EIP rahastatud tehingute
hulgast juhtumeid, mille puhul on alust kahtlustada
keelatud teguviisi. Lisaks korralisele uurimistegevu-
sele korraldas pettuste uurimise üksus 2007. aastal
avaliku arutelu EIP pettustevastase poliitika teemal.

Vastavuskohustusest teadlikkus

Vastavusbüroo tagab, et pank ja selle töötajad täi-
davad kõiki kohaldatavaid seadusi, määrusi, tege-
vusjuhendeid ja häid tavasid, ning toimib eetika- ja
aususeeskirjade võimaliku rikkumise esmase tuvas-
tajana. Ta kontrollib eelnevalt uute poliitikasuunda-
de, menetluste, toodete ja tehingute või kavanda-
tud meetmete nõuetelevastavust. Vastavusbüroo
jälgib ka laenutehinguid ja vahendite kogumist
madala maksumääraga piirkondades.

Koostöös personaliosakonnaga algatas vastavus-
büroo kehtiva õigusrikkumistest teatamise poliitika
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ja korra läbivaatamise 2007. aastal. Osaliselt oli läbi-
vaatamise ajendiks pettustevastase poliitika avali-
ku arutelu ajal mitme valitsusvälise organisatsiooni
taotlus kehtestada selles küsimuses kõikehõlmav ja
täielik EIP poliitika. EIP töötajad korraldasid teadlik-
kuse tõstmise kampaania ja ühtlasi loodi töörühm
poliitika ja menetluste edasiarendamiseks.

Pank korraldas 2007. aasta novembris Kamerunis
Doualas esimese seminari teemal„Rahapesu mõist-
mine sellega võitlemiseks ning rahapesuvastaste
rahvusvaheliste standardite kohaldamine” Aafrika
suurele pangakontsernile, kes tegutseb alapiirkon-
na mitmes riigis. See oli tehinguosakondade ja vas-
tavusbüroo ühisalgatus selle panganduskontser-
niga suhete alustamises ning toimus tehnilise abi
vormis ettevõtte juhtimise parandamiseks, aidates
inimestel rahapesu ja terrorismi rahastamise vasta-
se võitluse korda nõuetekohaselt mõista ning sel-
list korda praktikas rakendada. Eesmärk oli julgus-
tada kogemustevahetust ning tagada osalejatele
tegelik lisandväärtus, võttes samal ajal arvesse õi-
gusraamistikku ja Kesk-Aafrika kohalikke olusid.
Seminaril osales ligi 60 tippjuhti, sealhulgas tegev-
direktorid ning harukontorite ja auditi- ja vastavus-
osakondade juhid.

Kaebused 2007. aastal

Kaebuste osakond on Euroopa Investeerimispanga
üksus, mille eesmärk on tegeleda kodanike ja koda-
nikuühiskonna organisatsioonidemuredega seoses
panga tegevusega. Peasekretäri otseses alluvuses
tegutsev kaebuste osakond tagab tsentraliseeri-
tud ja struktuurse uurimise, sise- ja välisaruandluse
ning kiirelt reageeriva ja ennetava lähenemisviisi.
Kaebuste lahendamisel soosib kaebuste osakond
lepitamist ja probleemide lahendamist eesmärgi-
ga tagada rahumeelne lahendus vaidluse poolte
vahel.

Kaebuste osakond tegeleb ka haldusomavoli juh-
tudega. Haldusomavoli esineb, kui pank ei tegut-

se kooskõlas ettenähtud õigusnormidega või ei
järgi hea haldustava põhimõtteid või kui ta rikub
inimõigusi. Hea haldustava põhimõtete eiramise
juhud on vastavalt Euroopa ombudsmani poolt
sätestatule järgmised: halduseeskirjade eiramine,
ebaõiglus, diskrimineerimine, võimu kuritarvita-
mine, vastamata jätmine, põhjendamatu teabe

Arenguabi rahastamise
asutuste ühtne
lähenemisviis juhtimisele

Üks juhtimisvaldkonna tähtsamaid
sündmusi oli arenevatel turgudel te-
gutsevate ettevõtete üldjuhtimise
suhtes lähenemisviisi seisukoha allkir-
jastamine 2007. aasta oktoobris Was-
hingtonis. Kolmekümne ühe arengu-
abi rahastamisasutuse juhid andsid
välja ühise seisukoha, milles nad sead-
sid oma säästva arengu kavades are-
nevatel turgudel esiplaanile ettevõtte
üldjuhtimise. Selle algatusega rõhuta-
takse hea juhtimistava suuremat osa-
tähtsust arenevate turgude ettevõte-
tele rahvusvaheliste kapitalivoogude
võimaldamisel.

Seisukoha allakirjutamisega kinnitab
EIP hea juhtimistava tähtsust jätku-
suutlikus majandusarengus; samu-
ti kinnitab see arenguabi rahastajate
tähtsat rolli nende väärtuste edenda-
misel arenevatel turgudel nii era- kui
ka riigisektori tasandil.
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andmisest keeldumine ja põhjendamatu viivi-
tamine. 2007. aastal käsitles kaebuste osakond
27 otse EIP-le esitatud kaebust ning nelja Euroo-
pa ombudsmanile esitatud kaebust. Suur osa kae-
busi puudutas panga rahastatavate projektide
keskkonnamõju.

EIP tervitab 2007. aastal kokkulepitud tihedamat
koostööd Euroopa ombudsmaniga. Käivad ette-
valmistused kahe asutuse vahelise vastastikuse
mõistmise memorandumi koostamiseks, mis peaks
allkirjastatama 2008. aasta alguses. Vastastikuse
mõistmise memorandumis sätestatakse selgelt põ-
himõtted ja menetlused, millel pooltevaheline tihe
koostöö peab põhinema.

Euroopa Investeerimisfond ja juhtimine

EIP haruettevõtte Euroopa Investeerimisfondi in-
vesteerimis- ja tagatistepoliitika keskne eesmärk

on edendada aktiivselt hea juhtimistava põhimõt-
teid oma äripartnerite hulgas ning teostada selliste
põhimõtete rakendamise üle otsese jälgimise abil
järelevalvet. EIF kohaldab ka tavapäraseid inves-
teerimispiiranguid seoses relvade tootmise, tubaka
ja inimkloonimisega ning milles on nõutavad bio-
eetikaalased kontrollid ja kontrollid geneetiliselt
muundatud organismide suhtes. Neid kontrolle jäl-
gib EIFi sõltumatu vastavusüksus.

EIF on avaldanud ettevõtte sotsiaalse vastutuse dek-
laratsiooni. Tema ettevõtte sotsiaalse vastutuse poliiti-
ka järgib EIP-s kehtivaid juhtpõhimõtteid. EIF on EIP-st
eraldiseisev juriidiline isik, kellel on eraldi lepingulised
töösuhted, kuigi töötingimused on laias laastus koos-
kõlas EIP tingimustega. EIF on avaldanud töökohas
väärika kohtlemise poliitika kooskõlas EIP poliitika-
ga ning tema tegevusjuhendis järgitakse samu põhi-
mõtteid, mis on sätestatud EIP tegevusjuhendis. EIFi
ettevõtte sotsiaalse vastutuse poliitika, tema tegevus-
juhendi ja nendega seotud poliitikasuunad on koos-
kõlastanud EIFi vastavusüksus, mis loodi 2005. aastal.
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Otsene keskkonnaprofiil ja vastutustundlik
tegevus

EIP kujundab ise oma keskkonnaprofiili, eelkõige kasutatavate materjalide ning toodetava-
te jäätmete näol; selles mõttes peab panga„majapidamine”vastama asutusesisese keskkon-
najuhtimissüsteemi nõuetele, mida 2007. aastal täiendati.

EIP on pühendunud oma tegevuse keskkonnamõ-
ju vähendamisele kliimamuutust silmas pidades.
Selleks on ta eesmärgiks seadnud vähendada oma
otsest süsihappegaasi heitkogust 2020. aastaks
20–30% võrra. Pank kasutab oma otsese keskkon-
namõju mõõtmiseks ja jälgimiseks kasvuhoone-
gaaside protokolli algatuse standardeid. Pank on
piiritlenud oma vastutuse süsihappegaasi heitko-
guste osas ja kasutusele võtnud abinõusid, mis vä-
hendavad järkjärgult otsest heitkogust.

EIP tegi 2007. aastal otsuse osta elektrit, mis on
100% pärit taastuvatest allikatest (hüdroenergia,
tuuleenergia ja biomass). Otseste heitkoguste vä-
hendamiseks võetud teised abinõud on peamiselt
ühistranspordi või puhta transpordi kasutamise
julgustamine, mis vähendab energiatarbimist, ja
parem jäätmemajandus ja jäätmete ringlussevõ-
tu korraldamine. Oma eesmärkide täitmiseks jäl-
gib pank hoolsalt heitkoguste tasemeid ning võtab
vajaduse korral parandusmeetmeid. EIP teeb oma

ülemäärased heitkogused tasa sellega, et ostab
kõrge kvaliteediga süsihappegaasi saastekvoote.

Pangas viiakse töötajate teadlikkuse tõstmiseks
läbi teavituskampaania, kus keskkonnaküsimus-
test, kliimamuutuse mõjust ja kavandatud meet-
mete olulisusest räägivad nii panga oma töötajad
kui ka kõnelejad mujalt.

Vastutustundlik tegevus

Nagu kõikides suuremates finantsasutustes, toi-
mub pangas olulisi muutusi nii töö kui personali
osas. Seetõttu muudeti 2007. aastal personalistra-
teegiat ja määratleti uuesti selle prioriteedid. Neid
muudatusi arvesse võttes ning haldusteenuste
kvaliteedi säilitamise eesmärgil põhineb uus stra-
teegia kolmel sambal: kõrgetasemeline personali
komplekteerimine, motivatsioon ja arenguvõima-
lused ning heaolu töökohas.

Rahvusvahelises ja mitmekultuurilises keskkon-
nas töötavad inimesed võivad olla ebaproportsio-
naalselt haavatavad möödapääsmatute isikliku elu
sündmuste puhul. Tegelikult on sellises olukorras
sageli ka ametivälised võrgustikud, millest inime-
sed tavaliselt igapäevase praktilise nõu osas sõl-
tuvad, ebatäielikud. Selleks et need küsimused ei
muutuks inimestele tõelisteks takistusteks, pakub
personaliosakond kõigile töötajatele ja nende pe-
rekondadele personaliabiprogrammi (Staff Assis-
tance Programme). Programmi juhib pangaväline
teenuseosutaja ja see käivitati septembris 2007.
Programmi raames pakutakse nõustamist isiklikes
küsimustes, suhete, emotsionaalsete või tööko-
ha probleemides, samuti pakutakse praktilisi nõu-

Töötajad kategooriate kaupa 31.12.2007 seisuga
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andeid perekonna-, sõltuvus-, õigus-, finants- või
eluasemeprobleemides. Teenust saab kasutada
telefoni teel ning tõsisemate probleemide korral
ka kokkulepitud isiklike kohtumiste kaudu. Tee-
nus on rangelt konfidentsiaalne ja isiku soovil ka
anonüümne.

Personaliesindus

Personaliküsimustega tegeletakse personaliosa-
konna ja personaliesindajate nõupidamistel, mida
toetavad töörühmad ja ühiskomiteed. Praegune
personaliesindajate kolleegium valiti märtsis 2007.
Personaliesindajad osalevad aktiivselt töötasu ja
individuaalsete töötulemuste hindamise reformi
rakendamise aruteludes. Samuti osalevad perso-
naliesindajad aktiivselt panga pensionisüsteemi
läbivaatamisel.

Üldisemalt konsulteeritakse personaliesindajate-
ga regulaarselt teemadel, mis mõjutavad persona-
li heaolu. Seda tehakse kas personaliosakonnaga
toimuvatel igakuistel koosolekutel või sihtkomitee-
des või spetsiaalsetel nõustamiskoosolekutel. Näi-
teks osalesid personaliesindajad EIP väliskontorite
töötingimuste läbivaatamisel. Personaliesindajad

on ka pangasiseses keskkonnajuhtimisrühmas väl-
ja pakkunud mitmeid ideid panga süsihappegaasi
heitkoguse vähendamiseks.

Võrdsed võimalused

Võrdsete võimaluste ühiskomisjon (COPEC) jälgib
võrdsete võimaluste poliitika rakendamist karjää-
riarenduse, töölevõtmise, koolituse ja sotsiaalse
heaolu infrastruktuuri osas. Pärast panga töötaja-
te soolise jagunemise sõltumatut uuringut 2006.
aastal on pank kooskõlas üldise suundumusega
maailmas oma lähenemisviisi avardanud sooliselt
aspektilt veelgi hõlmavamaks vaateks mitmekesi-
susest. Selline lähenemine toetab paremini panga
uue tegevusstrateegia rakendamist, milles kutsu-
takse üles iganenud ja mugandunud hoiakutest
loobuma ja otsima töötajaid mitmekesisemate
kandidaatide seast, kasutama mittetraditsioonilisi
võtteid ja uusi kvalifikatsiooninõudeid. Mitmeke-
sisust ja võrdsust vaadeldakse tegevuse kohustus-
like elementidena ning panga üldise sotsiaalse ja
eetilise vastutuse osana. 2007. aastal hakkas pank
ajakohastama ja arendama soolise võrdsuse ja
mitmekesisuse strateegia, tegevuskava ja EIP Gru-
pi jälgimiskava põhiaspekte.

EIP töötajad
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EIP põhikirjajärgsed juhtorganid

Juhatajate nõukogu koosneb kõigi 27 liikmesriigi
nimetatud ministritest, tavaliselt rahandusminist-
ritest. Juhatajate nõukogu kehtestab panga kre-
diidipoliitika üldjuhised, kinnitab aastaaruanded
ja aastabilansi, otsustab panga osalemise rahasta-
mistehingutes väljaspool Euroopa Liitu ning panga
kapitali suurendamised. Ühtlasi nimetab juhatajate
nõukogu ametisse direktorite nõukogu, haldusko-
mitee ja auditikomisjoni liikmed.

Direktorite nõukogul on ainupädevus teha otsu-
seid laenude ja tagatiste andmise ning vahendi-
te kogumise kohta. Direktorite nõukogu kannab
hoolt, et panga haldamine toimuks asjakohaselt,
ning tagab, et panka juhitakse vastavalt asutamis-
lepingu ja panga põhikirja sätetele ning juhatajate
nõukogu antud üldjuhistele. Juhatajate nõukogu
nimetab direktorid ametisse viieks aastaks ameti-
aja pikendamise võimalusega pärast nende nime-
tamist liikmesriikide poolt. Direktorid on vastuta-
vad ainult panga ees.

Direktorite nõukogu koosneb 28 liikmest, iga liik-
mesriik nimetab ametisse ühe direktori ja Euroopa
Komisjon ühe direktori. Nimetatakse 18 asedirekto-

rit, mis tähendab, et riikide rühmad jagavadmõnda
nendest ametikohtadest.

Direktorite nõukogu koopteerib erialaste ekspert-
teadmiste täiendamiseks teatavatel tegevusaladel
maksimaalselt kuus eksperti (kolm liiget ja kolm
asendusliiget), kes osalevad nõukogu koosolekutel
nõustamisülesannetes, omamata hääleõigust.

Otsused võetakse vastu liikmete häälteenamusega,
mis koosneb vähemalt ühest kolmandikust hääle-
õigusega liikmete poolthäältest, mis esindavad vä-
hemalt 50%märgitud kapitalist.

Halduskomitee on panga alaline kollegiaalne täi-
tevorgan. See koosneb üheksast liikmest. Haldus-
komitee vastutab presidendi alluvuses ja direkto-
rite nõukogu kontrolli all panga jooksva tegevuse
eest. Ta valmistab ette direktorite nõukogu otsused
ja tagab nende otsuste rakendamise. President ju-
hatab halduskomitee koosolekuid. Halduskomitee
liikmed vastutavad ainult panga ees; halduskomi-
tee liikmed nimetab juhatajate nõukogu direkto-
rite nõukogu ettepaneku põhjal ametisse kuueks
aastaks. Neid võib ametisse tagasi nimetada.

Nende organite tööd reguleerivad
sätted on kehtestatud panga põ-
hikirjas ja kodukorras. EIP põhikir-
jajärgsete juhtorganite liikmete
nimekirju ja nende elulookirjel-
dusi koos lisateabega tasustamise
kohta uuendatakse regulaarselt
ja avaldatakse panga kodulehel
www.eib.org

Halduskomitee
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Panga põhikirja järgi on president ka direktorite
nõukogu esimees.

Auditikomisjon on vahetult juhatajate nõukogu
ees vastutav sõltumatu organ, mis kontrollib pan-
gaoperatsioonide teostamise ja raamatupidamis-
arvestuse nõuetekohasust. Auditikomisjon avaldab
oma aruanded raamatupidamisaruannete kohta

nende kinnitamise ajal direktorite nõukogu poolt.
Auditikomisjoni eelneva aasta töö tulemuste aru-
anded saadetakse juhatajate nõukogule koos di-
rektorite nõukogu aastaaruandega.

Auditikomisjon koosneb kolmest liikmest ja kol-
mest vaatlejast, kelle nimetavad ametisse juhata-
jad kolmeaastaseks ametiajaks.

Kapital. Iga liikmesriigi osa panga kapitalis vastab
selle riigi osakaalule Euroopa Liidus (väljendatud
SKT-na) tema ühinemise ajal. Seoses Bulgaaria ja Ru-
meenia ühinemisega 1. jaanuaril 2007 on EIP põhikir-
ja sätetega panga kapitali osakuid ja juhtimist muu-
detud. Panga põhikirja kohaselt ei tohi panga antud
laenude ja tagatiste tagasimaksmata kogusumma
kunagi ületada 250% tema märgitud kapitalist.

Kokku ulatub pangamärgitud kapital üle 164,8 mil-
jardi euro.

Auditikomisjon
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EIP kapitali jagunemine 1. jaanuari 2007. aasta seisuga

0 10 000 000 000 20 000 000 000

Summa (eurodes) %

Saksamaa 26 649 532 500 DE 16,170

Prantsusmaa 26 649 532 500 FR 16,170

Itaalia 26 649 532 500 IT 16,170

Ühendkuningriik 26 649 532 500 GB 16,170

Hispaania 15 989 719 500 ES 9,702

Belgia 7 387 065 000 BE 4,482

Madalmaad 7 387 065 000 NL 4,482

Rootsi 4 900 585 500 SE 2,974

Taani 3 740 283 000 DK 2,269

Austria 3 666 973 500 AT 2,225

Poola 3 411 263 500 PL 2,070

Soome 2 106 816 000 FI 1,278

Kreeka 2 003 725 500 GR 1,216

Portugal 1 291 287 000 PT 0,784

Tšehhi Vabariik 1 258 785 500 CZ 0,764

Ungari 1 190 868 500 HU 0,723

Iirimaa 935 070 000 IE 0,567

Rumeenia 863 514 500 RO 0,524

Slovaki Vabariik 428 490 500 SK 0,260

Sloveenia 397 815 000 SI 0,241

Bulgaaria 290 917 500 BG 0,177

Leedu 249 617 500 LT 0,151

Luksemburg 187 015 500 LU 0,113

Küpros 183 382 000 CY 0,111

Läti 152 335 000 LV 0,092

Eesti 117 640 000 EE 0,071

Malta 69 804 000 MT 0,042

Kokku 164 808 169 000 100,000
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Philippe MAYSTADT Panga president ja direktorite nõukogu esimees
➾ Üldstrateegia
➾ Institutsioonilised küsimused, suhted teiste Euroopa institutsioonidega
➾ Peainspektori, finantskontrolöri ja vastavusbüroo juhi aruanded
➾ Personal
➾ Sisekommunikatsioon
➾ Võrdsete võimaluste poliitika, võrdsete võima-

luste ühiskomisjoni (COPEC) esimees
➾ EIFi direktorite nõukogu esimees
➾ Eelarvekomitee esimees

Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ Asepresident
➾ Rahastamistehingud Prantsusmaal ja Vahemere piirkonna partnerriikides
➾ VKEde rahastamine
➾ Partnerlus pangandussektoriga
➾ Välissuhted
➾ Läbipaistvus- ja teabepoliitika
➾ Suhted VVOdega
➾ EIFi direktorite nõukogu liige

Torsten GERSFELT Asepresident
➾ Rahastamistehingud Madalmaades, Taanis, Iirimaal,

AKV riikides ja Lõuna-Aafrikas
➾ Energiaküsimused
➾ Majandus-, rahandus- ja valdkondlikud uuringud
➾ EIP kunstikomisjoni esimees

Simon BROOKS Asepresident
➾ Rahastamistehingud Ühendkuningriigis
➾ Keskkonnakaitse
➾ Sise- ja välisaudit ning suhted auditikomisjoniga
➾ Vastavus
➾ Suhted Euroopa Kontrollikojaga
➾ Suhted Euroopa Pettustevastase Ametiga (OLAF) ja Euroopa ombudsmaniga
➾ Hooned, töökeskkond ja logistika

Carlos DA SILVA COSTA Asepresident
➾ Rahastamistehingud Hispaanias, Belgias, Portugalis,

Luksemburgis, Aasias ja Ladina-Ameerikas
➾ Tehingute ja toodete õiguslikud aspektid
➾ Fundeerimine
➾ EIP kunstikomisjoni liige

Matthias KOLLATZ-AHNEN Asepresident
➾ Rahastamistehingud Saksamaal, Austrias ja Rumeenias ning Horvaatias ja Türgis
➾ Majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus; lähenemine
➾ JASPERS (ühisabi projektide toetamiseks Euroopa piirkondades)
➾ Riskijuhtimine: krediidi-, turu- ja tegevusriskid
➾ EIP toetuskomitee liige

Eva SREJBER Asepresident
➾ Rahastamistehingud Rootsis, Soomes, Leedus, Lätis, Eestis,

idapoolsetes naaberriikides, Venemaal ja EFTA riikides
➾ Algatuse„Innovatsioon 2010”programm (Lissaboni strateegia elluviimine),

sh riskijagamisrahastu
➾ Tehingute järelhindamine
➾ Infotehnoloogia
➾ EIP toetuskomitee esimees

Marta GAJĘCKA Asepresident
➾ Rahastamistehingud Poolas, Tšehhi Vabariigis, Ungaris, Slovakkias,

Sloveenias ja Bulgaarias
➾ Üleeuroopalised transpordi- ja energiavõrgud
➾ Ettevõtte sotsiaalne vastutus
➾ EBRD asejuhataja

Dario SCANNAPIECO Asepresident
➾ Rahastamistehingud Itaalias, Kreekas, Küprosel, Maltal ja Lääne-Balkani

maades
➾ Struktureeritud rahastamisvahend (SRV)
➾ Eelarve
➾ Raamatupidamine
➾ EBRD juhataja

Philippe MAYSTADT
Panga president ja direktorite nõukogu esimees

Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ
Asepresident

Torsten GERSFELT
Asepresident

Simon BROOKS
Asepresident

Matthias KOLLATZ-AHNEN
Asepresident

Marta GAJĘCKA
Asepresident

Dario SCANNAPIECO
Asepresident

Eva SREJBER
Asepresident

Carlos DA SILVA COSTA
Asepresident

EIP halduskomitee
Panga halduskomitee liikmed ja nende vastutusalad
1. juuni 2008. aasta seisuga
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Organisatsiooni struktuur

Peasekretariaat ja õigusosakond

Alfonso QUEREJETA
Peasekretär ja õigusosakonna peadirektor

 Institutsioonilised küsimused
Dominique de CRAYENCOUR
Direktor

• Guido PRUD’HOMME
• Ferdinand SASSEN

2 Juhtorganid, sekretariaat, protokolliosakond
HugoWOESTMANN
Direktor

2 Keeleteenused
Kenneth PETERSEN

Õigusosakond

 Ühenduse ja rahandusküsimused;
Rahastamistehingud väljaspool Euroopat

Marc DUFRESNE
Õigusosakonna asepeadirektor

• Jean-Philippe MINNAERT
Andmekaitsevolinik

2 Rahandus
Nicola BARR
Kaasdirektor

2 Institutsioonilised ja personaliküsimused
Carlos GÓMEZ DE LA CRUZ

2 Vahemere (FEMIP), Aafrika, Kariibi mere, Vaikse ookeani
piirkond – investeerimisrahastu, Aasia ja Ladina-Ameerika
ReganWYLIE-OTTE
Kaasdirektor

 Rahastamistehingud Euroopas
Gerhard HÜTZ
Direktor

• Gian Domenico SPOTA

2 Tegevuspoliitika, uued rahastamisvahendid
JoséMaría FERNÁNDEZ MARTÍN

2 Aadria meri, Kagu-Euroopa
Manfredi TONCI OTTIERI
Kaasdirektor

2 Ühendkuningriik, Iirimaa, Baltimaad, Taani, Soome, Rootsi,
EFTA riigid
Patrick Hugh CHAMBERLAIN
Kaasdirektor

2 Prantsusmaa, Belgia, Madalmaad, Luksemburg
Pierre ALBOUZE

2 Kesk-Euroopa, Poola, Venemaa, idapoolsed naaberriigid
…

2 Hispaania, Portugal
Ignacio LACORZANA

• Maria SHAW-BARRAGAN

Strateegia ja kontserni keskus

Rémy JACOB
Peadirektor
Finantskontrolör ja infosüsteemide direktor

• Luis BOTELLA MORALES
Direktor

2 Finantskontroll
Frank TASSONE

2 Ressursside haldamine ja kooskõlastamine
Geneviève DEWULF

 Strateegia ja juhtimiskontroll
Jürgen MOEHRKE
Direktor

• Töörühm „Meetodite ja protsesside reform”
Theoharry GRAMMATIKOS
Kaasdirektor

• Töörühm „Rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid” (IFRS)
Henricus SEERDEN

2 Majandus- ja rahandusuuringud
Éric PERÉE
Kaasdirektor

2 Eelarve, analüütiline kontroll ja partnerlused
Janette FOSTER

2 Strateegia ja menetluskord
Claudio PASQUI

2 Ettevõtte vastutuse poliitika
Felismino ALCARPE

 Suhtekorraldus
Gill TUDOR
Pressiesindaja ja direktor

2 Pressibüroo
…

2 Avalikkuse teavitamine ja suhted kodanikuühiskonnaga
Yvonne BERGHORST

Teabebürood

h Pariisi büroo
Henry MARTY-GAUQUIÉ
Direktor

h Londoni büroo
AdamMcDONAUGH

h Berliini büroo
Paul Gerd LÖSER

h Rooma büroo
…

h Madridi büroo
Mercedes SENDÍN DE CÁCERES

h Brüsseli büroo
Nicholas ANTONOVICS

 Osakond 2 Büroo h Väliskontor (1. juuni 2008. aasta seisuga)
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Organisatsiooni struktuur

 Infotehnoloogia
Derek BARWISE
Direktor

2 Tehnoloogia ja infrastruktuur
…

2 Rahastamistehingute ja laenude rakendamine
Jean-Yves PIRNAY

2 Haldusrakendused ja riskijuhtimine
Simon NORCROSS

 Hooned, logistika ja dokumentatsioon
Patricia TIBBELS
Direktor

• Uue hoone töörühm
Enzo UNFER

2 Töökeskkonna juhtimine
Enzo UNFER (ad interim)

2 Ostud ja haldusteenused
Gudrun LEITHMANN-FRÜH

2 Dokumendihaldus ja arhiiv
...

Euroopa Liidu ja kandidaatriikide
rahastamistehingute osakond

Thomas HACKETT
Peadirektor

 Tehingute tugi
Simon BARNES
Tegevuse peakoordinaator

2 Kooskõlastamine
Dietmar DUMLICH

• Ann-Louise AKTIV VIMONT

2 Infosüsteemid ja rakendused
Thomas FAHRTMANN

2 Laenutegevuse tugi
Bruno DENIS

JESSICA
Eugenio LEANZA

• Gianni CARBONARO

 Kasvualgatuse vahendid
Thomas BARRETT
Direktor

2 Üleeuroopalised võrgud
Jukka LUUKKANEN

• Ale Jan GERCAMA

2 Teadmistepõhinemajandus (i2i)
Heinz OLBERS

2 Keskkond, energia ja nõustamine
Christopher KNOWLES
Kaasdirektor

• Andrew VINCE

 Lääne-Euroopa
Laurent de MAUTORT
Direktor

2 i2i ja ettevõtted
Robert SCHOFIELD

2 Projektide rahastamine
Cheryl FISHER
Kaasdirektor

2 Avalik sektor ja kommunaalmajandus
Jean-Christophe CHALINE

2 Rakendamine
Peter JACOBS

 Hispaania, Portugal
Carlos GUILLE
Direktor

2 Hispaania – Infrastruktuur
Luca LAZZAROLI

2 Hispaania – Pangad ja ettevõtted
Fernando de la FUENTE
Kaasdirektor

h Madridi kontor
Angel FERRERO

2 Portugal
Miguel MORGADO

h Lissaboni kontor
Manuel NETO PINTO

2 Rakendamine
Rui Artur MARTINS

 Kesk-Euroopa
Joachim LINK
Direktor

2 Saksamaa – Infrastruktuur, energia ja majandust toetavad
pangad
Peggy NYLUND GREEN
Kaasdirektor

2 Saksamaa – Pangad ja ettevõtted
Anita FUERSTENBERG-LUCIUS

2 Austria, Tšehhi Vabariik, Ungari, Slovakkia – Infrastruktuur ja
majandust toetavad pangad
Jean VRLA

2 Austria, Tšehhi Vabariik, Ungari, Slovakkia – Pangad ja ettevõtted
Paolo MUNINI

h Viini kontor
Emanuel MARAVIC
Direktor

 Aadria mere piirkond
Romualdo MASSA BERNUCCI
Direktor

• Luigi MARCON

2 Itaalia, Malta – Infrastruktuur
Antonello RICCI

• Flavio SCHIAVO CAMPO de GREGORIO

2 Itaalia, Malta – Pangad ja ettevõtted
Marguerite McMAHON

2 Sloveenia, Horvaatia, Lääne-Balkani maad
Dominique COURBIN

 Osakond 2 Büroo h Väliskontor (1. juuni 2008. aasta seisuga)
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Organisatsiooni struktuur

 Kagu-Euroopa

Andreas VERYKIOS
Asepeadirektor

2 Kreeka
Themistoklis KOUVARAKIS

h Ateena kontor
Fotini KOUTZOUKOU

2 Bulgaaria, Rumeenia, Küpros
Cormac MURPHY

h Bukaresti kontor
Götz VON THADDEN

2 Türgi
Franz-Josef VETTER

• Hakan LUCIUS
h Ankara kontor

...
h İstanbuli kontor

Alain TERRAILLON

 Läänemere piirkond
Tilman SEIBERT
Direktor

2 Poola
Kim KREILGAARD

h Varssavi kontor
Michal LUBIENIECKI

2 Baltimaad, Taani, Soome, Rootsi, EFTA riigid
Michael O’HALLORAN

h Helsinki kontor
Jaani PIETIKÄINEN

Euroopa Liidu ja kandidaatriikide
väliste rahastamistehingute osakond

Jean-Louis BIANCARELLI
Peadirektor

•Matthias ZÖLLNER
Juhtkonna nõunik kliimamuutusega seotud tehingutes

2 Arengumajanduse nõustamisteenistus
Daniel OTTOLENGHI
Arengu peaökonomist
Kaasdirektor

• Bernard ZILLER

 Naaberriigid ja Euroopa partnerid
Claudio CORTESE
Direktor

• Alain NADEAU

2 Magrib
Bernard GORDON

h Rabati kontor
René PEREZ

h Tunisi kontor
Diederick ZAMBON

2 Lähis-Ida
Javier GUTIÉRREZ DEGENÈVE

h Kairo kontor
Jane MACPHERSON

2 Ida-Euroopa, Lõuna-Kaukaasia ja Venemaa
Constantin SYNADINO

• Umberto DEL PANTA

2 Spetsialiseeritud tehingud
Jean-Christophe LALOUX

 Aafrika, Kariibi mere, Vaikse ookeani piirkond –
Investeerimisrahastu
Martin CURWEN
Direktor

2 Lääne-Aafrika ja Sahel
Gustaaf HEIM

h Dakari kontor
Jack REVERSADE

2 Kesk- ja Ida-Aafrika
Flavia PALANZA
Kaasdirektor

h Nairobi kontor
Carmelo COCUZZA

2 Lõuna-Aafrika ja India ookeani piirkond
Serge-Arno KLÜMPER

• Angela JENNI
h Tshwane (Pretoria) kontor

DavidWHITE

2 Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkond
David CRUSH

h Fort-de-France’i kontor
AnthonyWHITEHOUSE

h Sydney kontor
Jean-Philippe DE JONG

2 Ressursid ja äriarendus
Tassilo HENDUS
Kaasdirektor

2 Portfellihaldus ja strateegia
Catherine COLLIN

 Aasia ja Ladina-Ameerika
Francisco de PAULA COELHO
Direktor

2 Ladina-Ameerika
Alberto BARRAGAN

2 Aasia
Philippe SZYMCZAK

Tehingute juhtimine ja
ümberstruktureerimine

Klaus TRÖMEL
Direktor

2 Hüvitiste ja lepingute järelevalve ja analüüs
Stefano BOTTANI

2 Tehingute ümberstruktureerimine, täiendav finantseerimine ja uute
tehingupakettide koostamine
Volkmar BRUHN-LÉON

 Osakond 2 Büroo h Väliskontor (1. juuni 2008. aasta seisuga)
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Organisatsiooni struktuur

Rahandusosakond

Bertrand de MAZIÈRES
Peadirektor

2 Kooskõlastamine ja rahanduspoliitika
Éric LAMARCQ

 Kapitaliturud
Barbara BARGAGLI PETRUCCI
Direktor

2 Euro
Carlos FERREIRA DA SILVA

• Aldo ROMANI

2 Euroopa (eurotsooniväline), Aafrika
Richard TEICHMEISTER

• Thomas SCHROEDER

2 Ameerika, Aasia, Vaikse ookeani piirkond
Eila KREIVI

• Sandeep DHAWAN

2 Suhted investoritega ja turundus
Peter MUNRO

 Kassa
Anneli PESHKOFF
Direktor

2 Käibekapitali haldus
Francis ZEGHERS

• Timothy O’CONNELL

2 Varade ja kohustuste haldus
Jean-Dominique POTOCKI

• Nicola SANTINI

2 Portfellihaldus
Paul ARTHUR

2 Finantskorraldus ja nõustamisteenused
Guido BICHISAO

 Tehingute kavandamine ja arveldamine
Elisabeth MATIZ
Direktor

2 Laenude operatiivtugi ja tehingubüroo
Ralph BAST

2 Kassa tehingubüroo
Cynthia LAVALLÉ

2 Vahendite hankimise tehingubüroo
Antonio VIEIRA

2 Süsteemid jamenetluskord
Lorenzo CICCHELLI

Projektide juhtimine

Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
Peadirektor

2 Säästev areng
Peter CARTER
Kaasdirektor

• Ressursside haldamine
Béatrice LAURY

2 Kvaliteedijuhtimine
Maj THEANDER

2 Projektide arendamise ja elluviimise toetus
Hugh GOLDSMITH

 Uuendus ja konkurentsivõime
Constantin CHRISTOFIDIS
Direktor

2 Tootmine ja tööstus (T&A)
Gunnar MUENT

2 IST ja e-kaubandus
Harald GRUBER

2 Inimkapital
John DAVIS

•Maria Luisa FERREIRA

2 Teenused ja VKEd, põllumajandustööstus (sh biokütused)
Hans-Harald JAHN

• Pedro OCHOA
• Rüdiger SCHMIDT
• Campbell THOMSON

 Transport ja energia
Christopher HURST
Direktor

• Nigel HALL

2 Maantee- ja raudteetransport
Matthew ARNDT

2 Õhu- ja meretransport
José Luis ALFARO
Kaasdirektor

• Klaus HEEGE

2 Energiatootmine ja -võrgud
François TREVOUX

• Heiko GEBHARDT
• JosefWELTERMANN

2 Energiatõhusus ja taastuvenergia
Juan ALARIO
Kaasdirektor

 Lähenemine ja keskkond
Guy CLAUSSE
Direktor

2 Vesi ja keskkonnakaitse
José FRADE
Asedirektor

•Michel DECKER

2 Laenuprogrammid
Eugenia KAZAMAKI-OTTERSTEN

2 Linnatransport ja muud linnainfrastruktuurid
Mateo TURRÓ CALVET
Kaasdirektor

•Mario AYMERICH

 Osakond 2 Büroo h Väliskontor (1. juuni 2008. aasta seisuga)
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2 Arendusprojektid, uued algatused, tahked jäätmed
StephenWRIGHT
Kaasdirektor

• Eberhard GSCHWINDT
• Philippe GUINET

 JASPERS

PatrickWALSH
Direktor

Agustin AURÍA
Asedirektor

h Viini kontor
Axel HÖRHAGER

h Bukaresti kontor
Nicos YIAMBIDES

h Varssavi kontor
Michael MAJEWSKI

Riskijuhtimise osakond

Pierluigi GILIBERT
Peadirektor

2 Kooskõlastamine ja tugi
Juliette LENDARO

• Pierre TYCHON

 Krediidiriskid
Per JEDEFORS
Direktor

2 Ettevõtted, avalik sektor, infrastruktuur
Stuart ROWLANDS
Kaasdirektor

2 Projektide rahastamine ja struktureeritud rahastamine
Paolo LOMBARDO

2 Finantsasutused ja väärtpaberistamine
Per de HAAS (kohusetäitja)

 Finants- ja tegevusriskid
Alain GODARD
Direktor

2 Varade ja kohustuste haldamine ning tururiskide juhtimine
Giancarlo SARDELLI

• Vincent THUNUS

2 Tuletisinstrumendid
Luis GONZÁLEZ-PACHECO

2 Tegevusriskid
Antonio ROCA IGLESIAS

Peainspektsioon

JanWillem van der KAAIJ
Peainspektor

• Pettuste uurimise üksus
Siward de VRIES

2 Siseaudit
Ciaran HOLLYWOOD

2 Tehingute hindamine
Alain SÈVE
Kaasdirektor

• Gavin DUNNETT
• Rainer SAERBECK
•Werner SCHMIDT

EIP Grupi vastavusbüroo

Konstantin J. ANDREOPOULOS
Vastavusbüroo juht

• Francesco MANTEGAZZA
Asejuht

Personaliosakond

Michel GRILLI
Direktor

• Jean-Philippe BIRCKEL

2 Haldus ja juhtimissüsteemid
…

• Catherine ALBRECHT

2 Ressursid
Luis GARRIDO

2 Sisekommunikatsioon
Alain JAVEAU

Barbara BALKE
Asedirektor

2 Personaliarendus ja organisatsiooni juhtimine
…

• Ute PIEPER-SECKELMANN

2 Töötajate heaolu ning töö- ja pereelu tasakaal
René CHRISTENSEN

Esindus Euroopa Rekonstruktsiooni
- ja Arengupanga
direktorite nõukogus

Terence BROWN
EIP-d esindav direktor

Walter CERNOIA
Asedirektor

 Osakond 2 Büroo h Väliskontor (1. juuni 2008. aasta seisuga)

Teavet osakondade koosseisu kohta, peadirektorite ja juhtorganite vastutavate isikute elulookirjeldusi
ning täiendavat teavet panga töötajate tasustamise kohta uuendatakse regulaarselt ja avaldatakse EIP
kodulehel: www.bei.org
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EIFi põhikirjajärgsed juhtorganid

Euroopa Investeerimisfondi juhatus ja põhiisikud

Üksikasjalikku teavet EIFi põhikirjajärgsete juhtorganite (koosseis,
liikmete elulookirjeldused, tasustamine) ja teenistuste (koosseis,
peadirektori ja direktorite elulookirjeldused, kogu personali tasusta-
mine) kohta uuendatakse regulaarselt ja avaldatakse EIFi kodulehel
www.eif.org.

Euroopa Investeerimisfondi juhib ja haldab
kolm organit:

➾ aktsionäride üldkoosolek (EIP, Euroopa Liit,
31 finantsasutust), mis koguneb vähemalt
kord aastas;

➾ seitsmest liikmest ja seitsmest asendusliik-
mest koosnev direktorite nõukogu, mis ot-
sustab muu hulgas fondi tehingute üle;

➾ tegevdirektor, kes vastutab fondi juhtimi-
se eest kooskõlas selle põhikirjaga ja di-
rektorite nõukogu kinnitatud juhiste ja
suunistega.

Euroopa Investeerimisfondi raamatupidamis-
arvestust auditeerivad üldkoosolekul ametisse
nimetatud kolmeliikmeline auditinõukogu ja
sõltumatud välisaudiitorid.

Direktor
Richard PELLY

Asedirektor
Jean-Marie MAGNETTE

 JEREMIE
2 Juht ➾ Marc SCHUBLIN
2 Juhi asetäitja ➾ Hubert COTTOGNI
2 Põhiisikud ➾ Alexander ANDÒ

➾ Graham COPE

 Riskijuhtimine ja järelevalve
2 Juht ➾ Thomas MEYER
2 Põhiisikud ➾ Helmut KRAEMER-EIS

➾ Pierre-Yves MATHONET

Peasekretär
RobertWAGENER

 Õigusküsimused
2 Juht ➾ Maria LEANDER

 Vastavusküsimused
2 Juht ➾ Jobst NEUSS

 Korporatiivküsimused ja rahandus
2 Juht ➾ Frédérique SCHEPENS
2 Põhiisikud ➾ Petra de BRUXELLES - Personal

➾ Marceline HENDRICK -
Raamatupidamine

➾ Delphine MUNRO - Turundussuhted
➾ John PARK - IST

Direktor, Investeeringud
John A. HOLLOWAY

 Riskikapital
2 Juhid ➾ Jean-Philippe BURCKLEN

➾ Jacques DARCY
➾ Ulrich GRABENWARTER

2 Juhi asetäitjad ➾ Matthias UMMENHOFER
➾ David WALKER

2 Põhiisik ➾ Christine PANIER

 Tagatised ja väärtpaberistamine
2 Juht ➾ Alessandro TAPPI
2 Juhi asetäitja ➾ Christa KARIS
2 Põhiisikud ➾ Per-Erik ERIKSSON

➾ Gunnar MAI

25. aprilli 2008. aasta seisuga
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EIP Grupi rahastamisnõuetele vastavad projektid

Euroopa Liidus peavad rahastamiseks sobivad projektid teenima ühte või mitut järgmist
eesmärki:
➾ majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamine: investeeringute toetamine kõiki-

des majandussektorites majandusarengu toetamiseks vähem soodsates piirkondades;
➾ teadmistepõhise ja uuendustest juhinduva ühiskonna loomisele kaasa aitavate investee-

ringute edendamine;
➾ infrastruktuuri ja teenuste parandamine tervishoiu- ja haridussektoris, millel on oluline

osa inimkapitali kujundamises;
➾ ühenduse mõõtmega transpordi-, telekommunikatsiooni- ja energiajaotuse infrastruktuu-

ri võrgustike arendamine;
➾ keskkonnakaitse ja elukvaliteedi parandamine;
➾ energiavarustusekindlustamineratsionaalsekasutusega,omamaisteressursside,shtaastuv

energia rakendamisega ja impordi mitmekesistamise kaudu.

EIP Grupp toetab VKEde arengut nende tegevuskoha finantskeskkonna edendamise kaudu
järgmiste vahendite abil:
➾ keskmise tähtajaga ja pikaajalised EIP krediidiliinid;
➾ EIFi riskikapitalitehingud;
➾ EIFi tagatised VKEdele.

Kandidaat- ja partnerriikides osaleb pank Euroopa Liidu arenguabi ja koostööpoliitika raken-
damises. Pank on tegev:
➾ kandidaatriikides ja potentsiaalsetes kandidaatriikides Kagu-Euroopas, kus ta aitab kaasa

stabiilsuspakti eesmärkidele, suunates oma laenud mitte üksnes põhiinfrastruktuuri üm-
berehitusse ja piirkondliku mõõtmega projektidesse, vaid ka erasektori arendamisse;

➾ Vahemere piirkonna kolmandates riikides, aidates saavutada Euroopa ja Vahemere piir-
konna partnerluse eesmärke vabakaubanduspiirkonna loomiseks 2010. aastaks;

➾ Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikides, Lõuna-Aafrikas ning üle-
meremaades ja territooriumidel (ÜMT), kus ta edendab põhiinfrastruktuuri ja kohaliku
erasektori arendamist;

➾ Aasias ja Ladina-Ameerikas, kus ta toetab Euroopa Liidule ja asjaomastele riikidele vastas-
tikku kasulikke projekte.
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EIP Grupi aadressid

Väliskontorid

Austria
Mattiellistraße 2-4
A-1040Wien
3 (+43-1) 505 36 76
5 (+43-1) 505 36 74

Belgia
Rue de la loi 227 / Wetstraat 227
B-1040 Bruxelles / Brussel
3 (+32-2) 235 00 70
5 (+32-2) 230 58 27

Hispaania
Calle JoséOrtega y Gasset, 29, 5°
E-28006 Madrid
3 (+34) 914 31 13 40
5 (+34) 914 31 13 83

Itaalia
Via Sardegna 38
I-00187 Roma
3 (+39) 06 47 19 1
5 (+39) 06 42 87 34 38

Kreeka
1, Herodou Attikou & Vas. Sofias Ave
GR-106 74 Athens
3 (+30-210) 68 24 517
5 (+30-210) 68 24 520

Poola
Plac Piłsudskiego 1
PL-00-078Warszawa
3 (+48-22) 310 05 00
5 (+48-22) 310 05 01

Portugal
Avenida da Liberdade, 190-4° A
P-1250-147 Lisboa
3 (+351) 213 42 89 89
5 (+351) 213 47 04 87

Prantsusmaa
21, rue des Pyramides
F-75001 Paris
3 (+33-1) 55 04 74 55
5 (+33-1) 42 61 63 02

Rumeenia
Str. Jules Michelet 18-20
R-010463 Bucureti, Sector 1
3 (+40-21) 208 64 00
5 (+40-21) 317 90 90

Saksamaa
Lennéstraße 11
D-10785 Berlin
3 (+49-30) 59 00 47 90
5 (+49-30) 59 00 47 99

Soome
Fabianinkatu 34
PL 517
FI-00101 Helsinki
3 (+358) 106 18 08 30
5 (+358) 92 78 52 29

Ühendkuningriik
2 Royal Exchange Buildings
London EC3V 3LF
3 (+44) 20 73 75 96 60
5 (+44) 20 73 75 96 99

Euroopa Investeerimispank
www.eib.org -U info@eib.org

100, boulevard Konrad Adenauer 3 (+352) 43 79 1
L-2950 Luxembourg 5 (+352) 43 77 04
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Olemasolevate kontorite uuendatud nimekiri koos kontaktandmetega on esitatud panga kodulehel.

Egiptus
6, Boulos Hanna Street
Dokki, 12311 Giza
3 (+20-2) 33 36 65 83
5 (+20-2) 33 36 65 84

Kariibi meremaad
1, Boulevard du Général de Gaulle
F-97200 Fort-de-France
3 (+596) 596 74 73 10
5 (+596) 596 56 18 33

Kenya
Africa Re Centre, 5th floor
Hospital Road, PO Box 40193
KE-00100 Nairobi
3 (+254-20) 273 52 60
5 (+254-20) 271 32 78

Lõuna-Aafrika
5 Greenpark Estates
27 George Storrar Drive
Groenkloof
0181 Tshwane (Pretoria)
3 (+27-12) 425 04 60
5 (+27-12) 425 04 70

Maroko
Riad Business Center
Aile sud, Immeuble S3, 4 e étage
Boulevard Er-Riad
Rabat
3 (+212) 37 56 54 60
5 (+212) 37 56 53 93

Senegal
3, rue du Docteur Roux
BP 6935, Dakar-Plateau
3 (+221) 338 89 43 00
5 (+221) 338 42 97 12

Tuneesia
70, avenue Mohamed V
TN-1002 Tunis
3 (+216) 71 28 02 22
5 (+216) 71 28 09 98

Vaikse ookeani piirkond
Level 32, ABN AMRO Tower
88 Phillip Street
Sydney NSW 2000
Austraalia
3 (+61-2) 82 11 05 36
5 (+61-2) 82 11 05 38

Euroopa Investeerimisfond
www.eif.org -U info@eif.org

43, avenue J.F. Kennedy 3 (+352) 42 66 88 1
L-2968 Luxembourg 5 (+352) 42 66 88 200
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EIP tänab käesoleva aruande illustreerimiseks kasutatud fotode eest järgmisi projektiteostajaid ja tarnijaid:
Jp Laudanski, Vinci Construction Grands Projets (EIP hoone).
Teised fotod ja pildid on pärit EIP Graafikatööde ateljeest.

Trükitud Luxembourgis Imprimerie Centrale s.a. trükikojas AcondaVerd siidpaberil taimsete trükivärvidega. Paber on sertifitseeritudMet-
sahoolekogu (Forest Stewardship Council) eeskirjade kohaselt ja sisaldab 60% värsket kiudainet (millest vähemalt 30% pärineb hästi
hooldatudmetsadest), 30% trükivärvist puhastatudmakulatuuri ja 10% paberivabriku praaki.

Käesolevale brošüürile lisatud laserplaadilt leiab lugeja kolmes osas sisalduva teabe, doku-
mendi „Ettevõtte vastutus 2007” ja peamised 2007. aastal avaldatud brošüürid ja muud do-
kumendid olemasolevates keeleversioonides.

Aastaaruanne on kättesaadav ka panga kodulehelwww.eib.org/report.

EIB-Gruppe EIB Group Groupe BEI

2007

Europä i sche Inves t i t ionsbank-Gruppe • European Inves tment Bank Group • Groupe Banque européenne d ’inves t i s sement

1. Tätigkeits- und Corporate Responsibility-Bericht

Activity and Corporate Responsibility Report

Rapport d’activité et rapport sur la responsabilité d’entreprise

2. Finanzbericht

Financial Report

Rapport financier

3. Statistischer Bericht

Statistical Report

Rapport statistique
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