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Tegevusaruanne ja ettevõtte
vastutuse aruanne

EIP Grupi 2008. aasta aruanne koosneb kolmest osast:
• tegevusaruanne ja ettevõtte vastutuse aruanne, milles antakse ülevaade EIP Grupi tegevusest möödunud aastal ning
tulevikuväljavaadetest;
• finantsaruanne, milles esitatakse EIP Grupi, EIP, Cotonou investeerimisrahastu, FEMIPi sihtfondi, ELi-Aafrika infrastruktuuri
sihtfondi ja EIFi finantsaruanded koos juurdekuuluvate selgitavate lisadega;
• statistikaaruanne, milles esitatakse 2008. aastal EIP rahastatud
projektide ja kogutud vahendite nimekiri koos EIFi projektide
nimekirjaga. See sisaldab ka kokkuvõtvaid tabeleid 2008. aasta ja viie eelneva aasta kohta.
Aastaaruanne on kättesaadav ka panga kodulehel
(www.eib.org/report).
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EIP Grupp: kohustuslikud põhiandmed
Euroopa Investeerimispank
Tegevus aastal 2008

(miljonites eurodes)

Heakskiidetud projektid
Euroopa Liit
Partnerriigid

59 292
53 191
6 101

Sõlmitud laenulepingud
Euroopa Liit
Partnerriigid

57 625
51 480
6 145

Väljamaksed
Euroopa Liit
Partnerriigid

48 614
44 229
4 384

Hangitud vahendid (enne vahetustehinguid)
Põhivääringutes (EUR, GBP, USD)
Muudes vääringutes

59 497
51 225
8 272

31.12.2008 seisuga
Bilansiline jääk
Laenud panga vahenditest
Antud tagatised
Rahastamine eelarvevahenditest
Lühiajalised, keskmise tähtajaga ja pikaajalised kogutud vahendid

350 289
262
1 593

Omavahendid
Bilansimaht
Majandusaasta puhaskasum
Märgitud kapital
millest sissemakstud ja sissemaksmisele kuuluv

35 718
325 761
1 651
164 808
8 240

266 989

Euroopa Investeerimisfond
Tegevus aastal 2008
Sõlmitud laenulepingud
Riskikapital (32 fondi)
Tagatised (20 tehingut)

2 552
409
2 143

31.12.2008 seisuga
Portfell
Riskikapital – hallatavad varad (299 fondi)
Tagatised – positsioonid (189 tehingut)

15 867
3 534
12 333

Akumuleeritud sõlmitud laenulepinguid
Riskikapital (299 fondi)
Tagatised (189 tehingut)

4 754
13 017

Omavahendid
Bilansimaht
Majandusaasta puhaskasum
Märgitud kapital
millest sissemakstud

1 011
1 076
35
2 865
573
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Presidendi pöördumine

Finantskriis on toonud traagilisi tagajärgi mitte ainult
finantssektorile, vaid ka kogu majandusele, tabades
paljusid naisi ja mehi kõikides meie riikides.
Seega on arusaadav, et meie aktsionärid, 27 Euroopa
Liidu liikmesriiki palusid meil tegutseda rohkem ja kiiremini, et aidata ettevõtteid ja soodustada majanduse taastumist. 2008. aasta viimases kvartalis suurendas EIP märkimisväärselt oma laenude mahtu ning
sõlmitud laenulepingud ulatusid lõpuks 57 miljardi
euroni, mis on 21% rohkem kui 2007. aastal. Samal
perioodil maksis pank välja 10 miljardit rohkem, kui
oli ette nähtud, mille tulemusel ulatusid väljamaksed
aasta lõpuks 49 miljardini. Majandus- ja rahandusministrite nõukogu ECOFINi palvel anti eriti palju just
VKEde laene, mille maht suurenes 2007. aastaga võrreldes 42% võrra.
Tänu EIP hästi läbimõeldud majandamisele puudutas finantskriis panka vähe ja tema aastakasum isegi
kasvas natuke. Panga omavahendid suurenesid 6,9%
võrra, ulatudes 36 miljardi euroni. See teeb Basel II
eeskirjade järgi kapitali adekvaatsuse määraks (capital adequacy ratio) 35,5%. Niivõrd kõrge tase näitab
EIP finantsseisu usaldusväärsust, mis on vägagi vajalik rasketel aegadel ja olukorras, kus aktsionärid paluvad EIP-l anda veelgi rohkem laene.
Aktsionärid on seejuures mõistnud, et on kasulik
EIP-d veelgi kindlustada, viies läbi kapitali suurendamise, mis oli algselt kavandatud aastaks 2010. Alates
1. aprillist 2009 on EIP kapital 232 miljardit eurot, mis
annab pangale vajaliku marginaali suurendada oma
laenumahtu sedamööda, kuidas kriisi ulatus seda
nõuab.
Mõistagi ei tähenda see, et me võiksime rahastada
kõike ja mida iganes. EIP kui Euroopa Liidu pikaajaline rahastamisvahend võib finantseerida vaid majanduslikult elujõulisi projekte, mis aitavad kaasa liidu
eesmärkidele ja vastavad meie tehnilise, majandusliku ja keskkonnakvaliteedi nõuetele.
Ettevõtte üldjuhtimise alal järgib EIP Euroopa Liidu
eeskirju ja G-20 antud suuniseid. Võitlemine pettu-

se, korruptsiooni, rahapesu ja terrorismi finantseerimise vastu on projektide analüüsimise ja järelevalve
lahutamatu osa. Teatavate riskantsemate riikide puhul küsitakse nõu maailma kodanikuorganisatsioonilt Transparency International. Panga vastavusbüroo (Compliance Office) on nende aspektide suhtes
eriti tähelepanelik, tema arvamust arvestatakse tõsiselt ja see võib määrata projekti finantseerimisest
keeldumise. G-20 üleskutsel otsustas EIP koostöös
teiste rahvusvaheliste finantsasutustega läbi vaadata
oma tegevuspõhimõtted nii-öelda offshore-keskuste
suhtes.
Halduskomitee liikmete tasustamine toimub rangelt
kooskõlas Euroopa Komisjoni liikmete tasustamisega. Nende tasule ei lisandu mingeid preemiaid ega
muid eeliseid. Panga töötajatele kehtib kollektiivse
ja individuaalse tulemuslikkusega seotud lisatasude
süsteem. Lisatasude kogueelarve määratakse vastavalt panga direktorite nõukogu poolt igaks aastaks
seatud kindlate eesmärkide – tulemuslikkuse põhinäitajate (key performance indicators) täitmise tasemele. Kõige kõrgem individuaalne lisatasu ei ületa
40% inimese töötasust.
Kriisioludes on kaks võimalikku reaktsiooni: „igaüks
enda eest” või tugevam ja pragmaatilisem koostöö
kõikide kasuks. EIP aktsionärid on valinud nendest
teise ja meie tahame anda sellesse oma panuse.

Philippe Maystadt
Euroopa Investeerimispanga Grupi president
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Strateegiline tegevuskava aastateks 2009–2011

EIP üksikasjalik tegevuskava eelolevateks aastateks on esitatud avalikult kättesaadavas dokumendis „Strateegiline tegevuskava”, mis hõlmab aastaid 2009–2011. Euroopa Ülemkogu ja majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) ning panga aktsionäride taotlusel juhindub
pank oma tegevuses vajadusest reageerida paindlikult pangandussektori kriisile ja üldisemalt
majanduskriisile Euroopa Liidus.

Praktikas tähendab see, et EIP Grupp hoogustab oma
tegevust ja teeb seda kiiresti. Võrreldes eelnenud aastate laenutasemetega on panga eesmärk suurendada oma laenude kogumahtu ligi 30% võrra umbes
66–67 mld euroni aastatel 2009 ja 2010.
EIP põhitähelepanu Euroopa Liidus ja ühinemiseks
valmistuvates riikides jääb samaks. Panga strateegilised eesmärgid kajastavad ELi poliitikaeesmärke
kuues kindlas valdkonnas: majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus ja lähenemine, teadmistepõhise
majanduse rakendamine, üleeuroopaliste võrkude
(TENid) arendamine, väikeste ja keskmise suurusega

ettevõtete toetamine, keskkonnakaitse ja parandamine ning jätkusuutlike kogukondade edendamine
ning säästva, konkurentsivõimelise ja kindla energia
toetamine.
Väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele finantsvahendajate kaudu laenu andmine kasvab kahe
järgmise aasta jooksul 50% – aastas lisandub 2,5 mld
eurot – ning töötatakse välja uus tooteliin, mis võimaldab vahendajapankadega riski jagada. Täiendavad laenud energiavaldkonnale ja kliimamuutusega
võitlemiseks ulatuvad kuue miljardi euroni aastas.
See hõlmab Euroopa puhta transpordi rahastut autotööstuse ja muude transporditööstuse valdkondade,
nende originaalvaruosade tootjate ja koostisosade
tarnijate jaoks. Rahastu on suunatud süsihappegaasi koguse märkimisväärsele vähendamisele teadus-,
arendus- ja uuenduskulutuste kaudu, samuti seonduvate infrastruktuuri- ja tootmisettevõtete materiaalsetele varadele. Kuna kriis võib avaldada teatavatele
liikmesriikidele ebaproportsionaalset mõju, siis suurendab pank oma lähenemiseesmärgil antavaid laene veel 2,5 mld euro võrra aastas. Osa täiendavatest
vahenditest on mõeldud krediidiliinideks kohalikule
pangandussektorile lähenemispiirkondade VKEdele
edasilaenamiseks.
Samal ajal jätkab pank kontrollitud viisil oma ulatuslikumate riskide võtmise strateegiat suurema lisandväärtuse nimel. Tugevdades oma tooteid ja protsesse seatud kuue prioriteetse eesmärgi raames ning
toetades ELi pingutusi kliimamuutusega võitlemisel,
saab pank suurendada ja suurendab oluliselt oma
tegevuse lisandväärtust süstemaatiliselt sihipäraste
meetmetega, sealhulgas laenuandmise, tehnilise abi,
partnerluste, uuenduslike sidustoodete pakkumise, suurema kliendile orienteerituse ja kohalike esin-
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EIP Grupi reaktsioon majandusolukorra viimase aja arengule Euroopa Liidus
(Kõik summad on miljardites eurodes)

EIP Grupi toetus aastas
Ajavahemik

EIP Grupi toetus hõlmatud
ajavahemikul

Esialgne

Täiendav

Kokku

Esialgne

Täiendav

Kokku

VKEd

2008-2011

5,0

2,5

7,5

20,0

10,0

30,0

Keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtted

2009-2010

-

1,0

1,0

-

2,0

2,0

Energia, kliimamuutus, infrastruktuur

2009-2010

12,4

4,0

16,4

24,8

8,0

32,8

Puhas transport

2009-2010

2,0

2,0

4,0

4,0

4,0

8,0

Lähenemiseesmärgil antavad laenud

2009-2010

17,0

2,5

19,5

34,0

5,0

39,0

Paindlikkusreserv

2009-2010

-

3,0

3,0

-

6,0

6,0

Kokku

duste kaudu. See strateegia nõuab samuti keerulisi
tehinguid. Pank teeb koostööd uute majanduselus
osalejatega, kes teostavad majanduslikult ja finantsiliselt elujõulisi investeerimisprojekte. Seonduvaid riske hinnatakse pidevalt eesmärgiga tagada, et on olemas vajalik poliitika, menetlused ja ressursid nende
tõhusaks ja tulemuslikuks juhtimiseks, et saavutada
keerulised väljundieesmärgid.
Ulatuslik laenuandmise kasv Euroopa Liidus ei toimu panga tegevuse arvelt väljaspool ELi, kus ta
rakendab jätkuvalt nõukogu 2006. aasta otsust
panga välismandaadi kohta ja läbivaadatud Cotonou partnerluslepingut kokku rohkem kui 150 riigis. Strateegilised eesmärgid ulatuvad ühinemiseelsest toetusest erasektori, finantssektori ja
infrastruktuuri arendamiseni, energiavarustuskindluseni, keskkonna jätkusuutlikkuseni ja ELi kohaloleku toetamiseni.
EIP vahendite kogumine peab kasvama kooskõlas
tema laenueesmärkidega. 2009. aastal kavatseb pank
hankida kapitaliturgudelt 70 mld eurot. Võrdluseks
võib öelda, et 2008. aastal koguti vahendeid kokku
59,5 mld eurot. Täiendavate vahendite kogumine on
panga jaoks päris suur väljakutse praeguses tõsiselt
häiritud fundeerimiskeskkonnas.

15,0

35,0

Heakskiidetud projektid, allakirjutatud lepingud
ja väljamaksed
(2004-2008)
(miljardit)
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Heakskiidetud
Allakirjutatud
Väljamakstud

Täiendavad laenueesmärgid avaldavad mõju ka EIP
kapitalile, mis praegu ulatub ligi 165 mld euroni. Panga 250% suurune finantsvõimenduse koefitsient ei
võimaldaks ettenähtud täiendavat kasvu. Seetõttu on
panga aktsionärid ehk liikmesriigid otsustanud kapitali 2009. aasta aprillis suurendada. Märgitud kapitali
suurendatakse 232 mld euroni. Kapitali sissemakstud
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EIP direktorite
nõukogu

osa on nagu tavaliselt 5% märgitud kapitalist. Sissemakstud kapitali kasv saavutatakse EIP täiendavate
reservide ülekandmise teel, mis tähendab, et liikmesriikide eelarvet ei koormata. Kapitali suurendamine ja
panga head finantstulemused (2008. aastal oli puhaskasum 1,65 mld eurot) tagavad, et ta suudab kindlalt
tegutseda ning täita täielikult oma rolli Euroopa majanduse taastumise tagamisel.
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EIP Grupi tegevus aastal 2008
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Tasakaalustatud areng kogu Euroopa Liidus

ELi ühtekuuluvuspoliitika koosneb kolmest sambast: lähenemine, piirkondlik konkurentsivõime ja tööhõive ning Euroopa territoriaalne koostöö. Lähenemiseesmärk – stimuleerida kasvu,
et saavutada Euroopa Liidu vaeseimate piirkondade lähenemine – saab suurt toetust struktuurifondidelt ja Ühtekuuluvusfondilt ning on EIP peamine siht. 2008. aastal andis pank lähenemisprojektidele laenu 21 miljardit eurot, mis moodustab 41% EIP laenude kogumahust ELis.

Pank koondas oma lähenemiseesmärgil antavad
laenud hiljuti kindlaks määratud lähenemispiirkondadesse, nagu on ette nähtud ELi ühtekuuluvuspoliitikas aastateks 2007–2013. Need on 113 vaeseimat piirkonda EL 27 liikmesriikides elanike arvuga
190 miljonit. Rohkem kui 347 mld euro ulatuses toetustega, mis tehakse struktuurifondidest kättesaadavaks ühtekuuluvuspoliitika seitsmeaastasel perioodil,
soovib pank eelolevatel aastatel anda täiendavat ja
koostoimet tagavat toetust, mis ulatub hinnanguliselt 40%-ni tema laenude kogumahust aastas. Lisaks
kavatseb EIP finants- ja majanduskriisiga võitlemise
meetmete paketi raames toetada teatavaid liikmesriike, keda on finantskriis ebaproportsionaalselt tabanud, suurendades vaesematele piirkondadele lähenemiseesmärkidel antavaid laene veel täiendava
2,5 mld euro võrra nii 2009. kui ka 2010. aastal. See
on nii juba uutes liikmesriikides, kus EIP laenud on
koos teiste rahvusvaheliste rahastamisvahenditega
mõeldud piirkondades tegutsevate väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks.

Lähenemine Euroopa Liidus
2008. aastal sõlmitud laenulepingud sektorite kaupa
(miljonit)

Summa

%

Sideinfrastruktuur

8 518

48

Energia

2 297

13

Linnaarendus

2 131

12

Vesi, kanalisatsioon, jäätmed

1 455

8

Tervishoid, haridus

1 347

8

Tööstus

1 170

7

909

5

17 827

100

Muud teenused
Üksiklaenud kokku
Krediidiliinid lähenemispiirkondades

3 192

Struktuuriprogrammidele laenude andmine – millega EIP kaasrahastab ELi struktuurifondidest toetust
saavaid strateegilisi investeerimiskavu, mida rakendatakse aastatel 2007–2013 ja peamiselt lähenemispiirkondades – hoogustus 2008. aastal, mil kiideti aasta jooksul heaks 11 tehingut 4,6 mld euro väärtuses
võrreldes 3,5 mld euroga 2007. aastal. Kasv on veelgi
suurem võrreldes aastatega 2000–2006, mil need laenud ulatusid kokku 4,8 mld euroni.
Väga hea näide sellisest koostööst struktuurifondidega 2008. aastal oli ühe miljardi euro suurune laen,
millega kaasrahastati Rumeenia riigi panust investeerimisprioriteetide ja meetmete rakendamisse ELi
vahenditega ajavahemikul 2007–2013. Prioriteetsed
projektid on eelkõige transpordiinfrastruktuuri ja
keskkonna sektorites ning hõlmavad looduskaitsealade kaitset, energiat ja reoveemajandust. Kavandatakse tehnilist abi üksikprojektide juhtimiseks ja
rakendamiseks, millega täiendatakse projektide algetapi ettevalmistustegevust JASPERSi raames. Laenu erijoon on võimalus teha 250 mln euro suurune ettemakse, et kiirendada väljavalitud projektide
rakendamist.
Lähenemiseesmärkidel antavate laenude kui EIP prioriteedi laadist tulenevalt on panga sekkumise ulatus
ja kohaldamisala väga erinevad. Kõikides majandussektorites võib pank toetada väikeseid ja keskmise
suurusega investeeringuid piirkondades ning suuremaid üksikprojekte või anda raamlaene, mis võivad
katta rohkelt investeeringuid paljudes eri sektorites.
Muidugi toetatakse paljude lähenemispiirkonna laenudega ka teisi prioriteete. 2008. aastal anti ELis 36%
teadmistepõhise Euroopa majanduse toetamiseks
mõeldud üksiklaenudest, samuti 44% keskkonna parandamiseks antud laenudest, 53% üleeuroopaliste

Tegevusaruanne ja ettevõtte vastutuse aruanne

transpordivõrkude laenudest ja 49% energiaprojektide laenudest lähenemispiirkondadele.
JASPERS (ühisabi projektide toetamiseks Euroopa
piirkondades) on väga oluline Euroopa Komisjoni,
EIP, EBRD ja alates 2008. aastast KfW Bankengruppe vahelise koostöö vahend. JASPERSi meeskond,
mis koosneb ligi 60 eksperdist, kellest osa on lähetanud nende institutsioonid, aitab kaheteistkümnel
uuel liikmesriigil esitada elujõulisi projekte ning saada seega kiiremini ja tõhusamalt olulist toetust, mida
annavad struktuurifondid. Meeskond tegutseb panga
Luxembourgis asuvas peakorteris ja mitmes piirkondlikus esinduses. 2008. aastal valmis JASPERSi abiga
82 uut projekti ja pakuti jätkuvat abi ligi 280 projektile, millesse investeeritakse pärast Euroopa Komisjoni heakskiitu 51 mld eurot. Alates JASPERSi käivitamisest 2006. aastal on pandud rõhku transpordivõrkude
uuendamisele, keskkonna parandamisele ning energiatõhusust ja taastuvenergia kasutamist edendavatele investeeringutele.
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Teadmistepõhiseks majanduseks valmistumine

Konkurentsivõimelise, uuendusliku ja teadmistepõhise ühiskonna loomine, mis suudab tagada jätkusuutliku kasvu, luua rohkem ja paremaid töökohti ja suurema sotsiaalse ühtekuuluvuse – Lissaboni tegevuskava ambitsioonikas eesmärk – on asendunud finants- ja majanduskriisiga, mis tabas Euroopa Liitu 2008. aasta teisel poolel. Sellegipoolest on EIP suutnud järk-järgult
suurendada oma laene tulevikku suunatud investeeringutele haridusse, teadusuuringutesse ja
uuendusse, mis ulatusid 2008. aastal 12,4 mld euroni võrreldes 10,3 mld euroga 2007. aastal.

Just praegu on eriti oluline stimuleerida pikaajalisi
investeeringuid nendesse majandusvaldkondadesse, mis toovad järgmistele põlvkondadele kasu ega
jäta neile võlakoormat investeeringute eest, millest
saab üksnes lühiajalist tulu.
EIP osaleb teadmistepõhise majanduse edendamises
alates aastast 2000. Märtsis 2000 peetud Lissaboni
Euroopa Ülemkogu kutsus liikmesriike, Euroopa
Komisjoni ja Euroopa Investeerimispanka üles
suurendama investeeringuid teadus-, arendus- ja
uuendustegevusse (TAI), haridusse ning info- ja sidetehnoloogiasse. Pank reageeris kiiresti, seades teadmistepõhise majanduse üheks oma prioriteetseks
eesmärgiks. Selles valdkonnas teadmisi ja kogemusi täiendav panga laenuandmistegevus keskendus
üha enam suurema lisandväärtusega tehnoloogiaprojektidele, mis väärivad toetust ELi tasandil. Seoses
sellega tulid omandatud kogemused kasuks koostöös komisjoniga riskijagamisrahastu käivitamisel
2007. aastal. See krediidiriski jagamise kava võimaldab pangal rahastada kõrgtehnoloogilisi projekte,

mille teostajatel on madal või investeerimisjärgust
madalam riskiprofiil, ning see sobib eelkõige kõrge
riskiga teadus- ja arendustegevuse rahastamiseks.
Kriisi laienedes osutusid riskijagamise finantstooted
eriti õigeaegseteks. EIP andis 2008. aastal riskijagamislaenude tarbeks üks miljard eurot. Eraettevõtted,
mis ei saanud enam laenu oma tavapärastelt panganduspartneritelt või kapitaliturgudelt, kasutasid EIP finantspakkumise eeliseid, mis seletab teadmistepõhisele majandusele 2008. aastal antud laenude kasvu
vähemalt osaliselt. Alates riskijagamiskava käivitamisest on laenud suhteliselt tasakaalustatult jagunenud
bioteaduste sektori, energia, masinaehituse, info- ja
sidetehnoloogia investeeringute ning kõrgtehnoloogilisi VKEsid toetavate finantsvahendajate riskijagamise krediidiliinide vahel.
2008. aasta alguspoolel oli Euroopa Ülemkogu oma
istungitel juba uuendanud Lissaboni strateegiat, mille esmane eesmärk on korvata ELi majanduse olulised puudujäägid, nagu vajakajäämised elukestva
õppe, teadus- ja arenduskulutuste, VKEde ning energia ja kliimamuutuse valdkonnas. Need on valdkonnad, millel on suur pikaajaline kasutegur. EIP juhatajate nõukogu otsustas oma iga-aastastel koosolekul
2008. aasta juunis, et panus teadmistepõhise majanduse loomisse peab jääma panga pidevaks hooleks. EIP laenud keskenduvad praegu niinimetatud
teadmiste kolmnurgale, see on mõiste, mis seostab
hariduse, teaduse ja uuenduse – mis on kolmnurga tippudeks – hariduse ja teadusega kui uuenduse
eeltingimustega. Kuigi praegune majandusolukord
nõuab lühiajalisi meetmeid, tunnistatakse selgelt
sellise mittemateriaalse tegevuse ja investeeringute
nagu kõrghariduse reform, teadlaste liikuvus, teadus-
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Teadmistepõhine majandus
Sõlmitud laenulepingud*
(miljonit)

2008

2000-2008

Teadus- ja arendustegevus

7 142

37 216

Haridus ja koolitus

2 599

15 421

Uuendus ning info- ja sidetehnoloogia infrastruktuur

2 081

14 028

12 432

68 421

Kokku

*NB! Kõik laenud ei ole antud alamkategooriatele. Seetõttu ei võrdu alamkategooriate laenude kogusumma üksiklaenude kogusummaga.

ja arendustegevus, intellektuaalomandi õigused jne
tähtsust pikaajalise majanduskasvu jaoks. Eriti praeguses olukorras, mil töötus kasvab kiiresti, aitavad
teadmiste kolmnurga tugevdamise meetmed lõppkokkuvõttes võidelda vaesuse, sotsiaalse tõrjutuse ja
ebavõrdusega.
Kui vaadelda teadmistepõhise majanduse toetamise rahastamiseks 2008. aastal panga antud 12,4 mld
euro jagunemist kolme peamise valdkonna vahel,
siis 7,1 mld eurot kulus teadus- ja arendustegevusele,
2,6 mld eurot haridusele ja koolitusele ning 2,1 mld
eurot uuenduse rakendamisele ja levitamisele. Pank
toetas investeeringuid enamikus ELi riikides ning samuti Türgis, Serbias ja Iisraelis.
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Keskkonna jätkusuutlikkus

Kogu maailmas toetas pank 2008. aastal keskkonna jätkusuutlikkuse projekte üksiklaenudega
peaaegu 18 mld euro ulatuses. Euroopa Liidus anti 15,7 mld eurot 127 keskkonnaprojektile, mis
hõlmasid investeeringuid looduskaitsesse ja bioloogilisse mitmekesisusse, kliimamuutusega
võitlemisse, ressursside säästvasse kasutamisse, jäätmemajandusse, jätkusuutlike kogukondade edendamisse, rahvatervisesse ja linnatransporti.

Kõigi laenude puhul tagab pank, et tema rahastatavad projektid vastavad ELi keskkonnapõhimõtetele ja -normidele – mis on sama ranged nagu mujal
maailmas. Selle kinnitamiseks on EIP asunud tegema
koostööd Euroopa Nõukogu Arengupangaga, EBRDga, Põhjamaade Investeerimispangaga ja Põhjamaade Keskkonna Finantseerimise Korporatsiooniga, mis
kõik järgivad sama joont ja avaldasid 2008. aastal ühise alusdokumendi ELi keskkonnaõigusnormide, -põhimõtete ja -standardite kohta.

Üksiklaenud
2004–2008: 67,9 miljardit eurot
(miljonit)
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2008. aastal koostati ka uus „EIP keskkonna- ja sotsiaalpõhimõtete ja -normide deklaratsioon”. Uus
deklaratsioon on pangasiseste ja -väliste sidusrühmadega aasta vältel peetud avaliku arutelu ja intensiivse
diskussiooni tulemus. Selles rõhutatakse palju rohkem kliimamuutuse probleemide pakilisust, laiendatakse jätkusuutliku arengu sotsiaalset mõõdet ning
tunnistatakse bioloogilise mitmekesisuse tähtsust.
Toetuse andmiseks keskkonnaprojektide valimisel on
panga eesmärk edendada teatavaid investeeringuid,
mis kaitsevad ja parendavad loodus- ja tehiskeskkondi ning edendavad sotsiaalset heaolu kooskõlas
ELi poliitikaga, nagu see on üksikasjalikult välja töötatud kuuendas keskkonnaalases tegevusprogrammis „Keskkond 2010: meie tulevik, meie valik”. Väljaspool Euroopa Liitu on põhiline eesmärk edendada
keskkonnasäästlikku arengut partnerriikides.
Poolas rahastas pank Varssavi kanalisatsioonisüsteemi
moderniseerimist. Projekti reoveesüsteem vähendab
reostuskoormust Wisła jõe 825 000 elanikuga vasakkaldalt ja suurendab 690 000 elanikuga paremkaldal
tekitatud reovee töötlemise taset. Investeering on
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osa rahvusvahelisest programmist, mille eesmärk on
vähendada Wisła jõe ja Läänemere reostust ja milles
pank on peamine osaline. Ühendkuningriigis rahastati
ja arendati laenuga Essexis Clacton-on-Sea äärsel rannikul asuvat meretuuleparki, mis toodab 172 megavatti elektrit avaliku jaotusvõrgu varustamiseks.
Edusamme on tehtud ka teistes poliitikavaldkondades. Töötati välja heade rahvusvaheliste tavade alusel
tammide rahastamise suuniste eelnõu ja neid suuniseid katsetatakse praegu. Ajakohastati panga laenupoliitikat veesektoris, et viia see täielikult vastavusse
ELi veepoliitika raamdirektiiviga. See on siiani kõige
olulisem ELi veemajanduse õigusnormide dokument,
mis hõlmab kõiki olemasolevaid veepoliitika direktiive ja sisaldab keskkonnaeesmärki „kõigi vete hea seisund” ning vesikondades veeressursside ühtse kavandamise ja majandamise põhimõtet. Lisaks tegeleb EIP
bioloogilise mitmekesisuse valdkonnas ökosüsteemi
fondi väljatöötamisega ning bioloogilise mitmekesisuse sõbralike väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete toetamisega.
2008. aasta lõpus asutas EIP finants- ja majanduskriisile reageerides ka Euroopa puhta transpordi rahastu,
mis on seotud Lissaboni tegevuskavaga. Sellest rahastust, mis praegu ulatub nelja miljardi euroni aastas, toetab pank investeerimisprojekte, mille eesmärk
on teadus-, arendus- ja uuendustegevus heitkoguste
vähendamiseks ja energiatõhususe suurendamiseks
Euroopa transporditööstuses. See hõlmab autotööstust – nii autotootjaid kui ka koostisosade tarnijaid,
raudtee-, lennuki- ja laevatööstust ning nendega
seotud infrastruktuuri. See on valdkond, kus EIP juba
tegutseb, aga eriotstarbeline laenueelarve investeeringute stimuleerimiseks on uus.
JESSICA (Euroopa ühine toetus linnapiirkondade jätkusuutlikele investeeringutele) väärib äramärkimist
tänu oma rollile EIP sotsiaaltegevuse edendamisel.
See on koostöös Euroopa Nõukogu Arengupangaga
Euroopa Komisjoni ja panga loodud algatus, mis pakub liikmesriikidele võimalust kasutada osa ELi struktuurifondide abist tagasimakstavateks investeeringuteks jätkusuutlikesse linnaprojektidesse. JESSICA
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Keskkonna ja jätkusuutlike kogukondade kaitse
Sõlmitud üksiklaenulepingud aastal 2008*
(miljonit)

Kokku
Keskkonnakaitse

7 770

Kliimamuutusega toimetulek

2 997

Loodusvarade majandamine

826

Keskkonna ja tervishoiu parandamine

3 847

Jätkusuutlikud kogukonnad

7 890

Linnauuendus ja taastamine

2 062

Säästev transport

4 741

Tervishoid

1 087

Üksiklaenud kokku

15 660

*NB! Kõik laenud ei ole antud alamkategooriatele. Seetõttu ei võrdu alamkategooriate laenude kogusumma üksiklaenude kogusummaga.

jaoks on vaja luua spetsiaalne institutsiooniline raamistik ja finantskorraldusvahendid. Mõnes liikmesriigis on see protsess nii edasijõudnud, et esimesi
JESSICA tehinguid on oodata 2009. aastal.
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Üleeuroopalised transpordivõrgud – TENid

Üleeuroopalised võrgud hõlbustavad kauba ja isikute vaba liikumist ning aitavad kaasa vähemsoodsate piirkondade arengule. TENid tagavad riikide võrkude vahelised ühendused ja koostalitlusvõime ning kõrge kvaliteediga infrastruktuuri Euroopa Liidus. Lisaks ühendavad need ELi
tema Euroopa naaberriikidega. Need on läbirääkijariigid ning lõuna- ja idapoolsed naaberriigid.
Prioriteetsed TENid on samuti üks Euroopa majanduskasvu tegevuskava kahest alustalast (teine
on teadus-, arendus- ja uuendustegevus); see tegevuskava on 2003. aasta algatus Euroopa pikaajalise kasvupotentsiaali tugevdamiseks.
2008. aastal andis EIP 9,8 mld eurot laenu transpordiprojektidele, mis on seotud üleeuroopaliste võrkudega Euroopa Liidus, ning üle poole sellest anti lähenemispiirkondades. 3,2 mld eurot anti Euroopa
Komisjoni määratud prioriteetsetele projektidele.
Sellise kasvu võrreldes 7,1 mld euroga 2007. aastal
põhjustas projektiteostajate suurem nõudlus tulenevalt ebasoodsatest turutingimustest ning osaliselt
see, et 2008. aastal viis pank lõpule protsessi, millega ta sai pakkuda teostajatele mitmesuguseid riskijagamise finantstooteid. Peamistesse transpordivõrkudesse kogu Euroopa Liidus investeerimise stimuleerimiseks saab pank nüüd pakkuda lisaks oma pikaajaliste tähtaegadega ning fikseeritud ja muutuva
intressimääraga suuremahulistele laenudele kolme
laadi riskijagamistooteid.

Üleeuroopalised võrgud
2004–2008: 47 miljardit eurot
(miljonit)
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Esimene on struktureeritud rahastamisvahend, mille eesmärk on ühitada panga fundeerimisvõimalused
nende ulatuslike infrastruktuurikavade nõudmistega,
millest saavad abi projektid ja projektiteostajad, kes
varem ei pruukinud EIP rahastamistingimustele vastata. Selleks eraldab pank piisava hulga oma kogureservidest, et luua märkimisväärne ja jätkusuutlik
struktureeritud rahastamisvahendi programm, mis
on põhielement panga laenuandmisel sellistes väga
prioriteetsetes valdkondades nagu TENid, teadmistepõhine majandus ja energia. Struktureeritud rahastamisvahendist antakse prioriteetseid laene ja
tagatisi, mis sisaldavad projekti valmimiseelseid ja
varase järgu tegevusriske; allutatud laene ja tagatisi;
vaherahastamist; ning projektidega seotud tuletisinstrumente. 2008. aastal andis pank struktureeritud
rahastamisvahendist laenu 1,6 mld eurot transpordiprojektidele võrreldes 474 mln euroga 2007. aastal
ning kokku 2,75 mld eurot alates struktureeritud rahastamisvahendi käivitamisest 2001. aastal.
Teine toode on tagatiskava. Koos Euroopa Komisjoniga on EIP loonud üleeuroopaliste transpordivõrguprojektide laenutagamisvahendi. See toimib vaherahastamistootena, pakkudes kaitset liikluse mahuga
seotud tuluriskide eest projekti kriitilises algetapis.
See vahend on ette nähtud spetsiaalselt selleks, et
võimaldada suuremat erasektori osalust TEN-projektides, millega kaasneb tegevuse algusperioodil mahurisk. Laenutagamisvahendisse on tehtud 500 mln
euro suurune sissemakse EIP struktureeritud rahastamisvahendist ning täiendav 500 mln euro suurune eraldis ELi eelarvevahenditest ajavahemikuks
2007–2013. Esimene tehing Portugalis – avaliku ja
erasektori partnerlus Vila Reali ja Hispaania piiril asuva Quintanilha vahelise kiirtee laiendamiseks – sõlmi-
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ti 2008. aastal, ent 2009. aasta on esimene täisaasta,
mil laenutagamisvahendit saab kasutada, ja juba on
ette valmistatud rida projekte. Kõik üleeuroopalised
transpordivõrgud, mida 2008. aastal edendasid eraõiguslikud projektiteostajad või avaliku ja erasektori
partnerlused, said EIP finantsabi struktureeritud rahastamisvahendist ja/või nimetatud tagatiskavast.
Aktsiainvesteeringud infrastruktuurifondidesse eeldavad ka riskijagamist. Infrastruktuurifondides osaledes võimendab EIP oma vahendeid ja saab rahastada rohkem avaliku ja erasektori projekte, kui oleks
muidu võimalik. 2008. aastal kiitis pank heaks osaluse Luxembourgis asuvas fondis, mis keskendub investeerimisele suurematesse transpordiprojektidesse, nimelt üleeuroopalistesse transpordivõrkudesse
Euroopas.
Avaliku ja erasektori partnerluste rahastamine üleeuroopaliste võrkude puhul ulatus 2008. aastal 2,9 mld
euroni võrreldes 857 mln euroga eelnenud aastal.
EIP on omandanud märkimisväärsed kogemused
ja teadmised avaliku ja erasektori partnerlustes üldiselt ja transpordivaldkonna avaliku ja erasektori
partnerlustes konkreetselt ning soovib oma teadmisi projektiteostajatega jagada. Selles valdkonnas tõhusalt parimate tavade jagamiseks on pank koos
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Euroopa Komisjoni ja liikmesriikidega loonud Euroopa avaliku ja erasektori partnerluste eksperdikeskuse.
Panga kogemused on hinnatud ka teistes foorumites, näiteks ELi koordinaatorite rühmas, kuhu kuulub kuus endist komisjoni liiget ja mis edendab üleeuroopaliste võrkude arendamises keskse tähtsusega
transpordiprojekte.
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Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete
toetamine
Ligi miljon väikest ja keskmise suurusega ettevõtet sai EIP Grupilt 2008. aastal toetust. Uued
krediidiliinid finantsvahendajatele kasvasid 42% kuni 8,1 mld euroni. Kõige olulisem on aga see,
et 2008. aastal loodi alus VKEde jaoks mõeldud EIP ja EIFi rahaliste vahendite järsuks suurendamiseks eelolevatel aastatel.

23 miljonit väikest ja keskmise suurusega ettevõtet,
mis moodustavad 99% ettevõtetest Euroopa Liidus
ja annavad tööd enam kui 100 miljonile inimesele,
on Euroopa majanduse selgroog. Ent kui 2008. aastal sattus finantssektor suure ja enneolematu pinge
alla, olid VKEd esimesed, kes said tunda praeguse
kriisi tagajärgi. Pole üllatav, et esimene väljakutse EIPle asuda üldisele tendentsile vastu töötama oma laenude suurendamisega, oli tugevdada panga toetust
VKEdele. Vastates sellele palvele, mille esitasid ELi rahandusministrid 12.–13. septembril 2008 oma mitteametlikul koosolekul Nice’is, käivitas pank oma algatuse „EIP laen VKEdele”.
EIP oli valmis reageerima kohe, kuna ta oli pidanud
ulatuslikke arutelusid VKEde ühendustega, pankadega ja VKEde avalik-õiguslike tugiinstitutsioonidega
2007. ja 2008. aastal ning oli õigeaegselt teinud järeldused EIP Grupi VKEde tooteportfelli põhjaliku reformi kohta. Uues algatuses „EIP laen VKEdele” on kõige
EIP laenud VKEdele 2007–2008

(miljonit)
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tähtsamal kohal VKEde kõigi finantsvajaduste rahuldamine, olenemata sellest, kas need on materiaalsed
või mittemateriaalsed investeeringud või käibekapitali alaline suurendamine.

Panga aktsionäride taotlusel on selle algatuse jaoks
Euroopas eraldatud ligi 30 mld eurot ajavahemikul
2008–2011. Pangal paluti ka kiirelt reageerida, kusjuures lõppeesmärk on vähemalt 15 mld eurot VKEdele 2008. ja 2009. aastal. 2008. aastal sõlmiti VKEdele
mõeldud laenulepinguid 8,1 mld euro väärtuses, sellest 4,7 mld euro ulatuses viimases kvartalis pärast rahandusministrite kohtumist Nice’s. Laenulepingud on
sõlmitud 75 partneriga 16 riigis ja igat liiki pankadega – hoiupankadega, ühistupankadega, kommertspankadega ja arengupankadega. See mõjutab oluliselt rahaliste vahendite kättesaadavust VKEde jaoks,
sest sellele on omane finantsvõimenduse efekt: iga
euro kohta, mille EIP finantspartnerile laenab, peab
partner tõendama, et ta on andnud lisaks kaks eurot
uut krediiti VKEdele. Lisaks parandab uus algatus „EIP
laen VKEdele” väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete finantstingimusi: vahendajad kohustuvad lepingu alusel edastama kokkulepitud summas finantssoodustusi igale lõplikule laenusaajale. Lõpuks on
vahendaja kohustatud laenusaajat VKEd teavitama
EIP rollist rahastamisel. Vahendajad on teinud algust,
eraldades VKEdele 8,1 mld eurot, aga suurem osa vahenditest jääb kasutada 2009. aastal, mis ei tohiks üllatada, sest väga paljud tehingud sõlmiti 2008. aasta
viimases kvartalis.
EIP püüab leida ka võimalusi, kuidas jagada riske, mille pangad võtavad seoses VKE-portfellidega. Seda
teeb ta koos Euroopa Investeerimisfondiga, mis on
VKEde rahastamisele spetsialiseerunud ELi asutus,
mille enamusomanik on EIP.
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EIFi kahes peamises tegevusvaldkonnas valitsesid
2008. aastal enamuse osa ajast samuti probleemsed turutingimused. Sellest hoolimata ulatusid riskikapitalikohustused VKE-fondides 409 mln euroni, samal ajal kui pankade VKE-portfellide tagatistehingute maht oli rekordiline 2,1 mld eurot. Fondi roll algatuses JEREMIE on täienenud. JEREMIE pakub ELi
liikmesriikidele nende riiklike ja piirkondlike korraldusasutuste kaudu võimalust kasutada osa oma ELi
struktuurifondidest VKEde rahastamiseks aktsiakapitali, laenude või tagatiste abil käiberahastu haldusfondide kaudu. Selle algatuse hindamisetapp lõppes
2008. aastal ning seni on liikmesriikide ja piirkondadega sõlmitud seitse haldusfondilepingut koguväärtuses 704 mln eurot.
2008. aastal käivitati ka algatus JASMINE, mis on
50 mln euro suurune kolmeaastane EIP, EIFi, partnerfinantsasutuste, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi katsealgatus väikerahastamisasutuste toetamiseks Euroopas.
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Säästev, konkurentsivõimeline ja kindel energia
Euroopas
EIP laenud energiasektoris ulatusid 2008. aastal kokku enam kui 10 mld euroni, kusjuures uute
algatuste keskpunktis olid eelkõige taastuvenergia ja energiatõhusus. Need on tegevusvaldkonnad, milles pank saab rakendada oma oskusteavet ja finantseeliseid ning julgustada projektiteostajaid rohkem pingutama.

EIP energiavaldkonna laenud toetavad ELi kohustust vähendada 2020. aastaks võrreldes 1990. aastaga kasvuhoonegaaside heitkogust 20%; saavutada
taastuvenergia 20%-line osakaal kogu ELi energiaallikate hulgas; saavutada biokütuste vähemalt 10%line osakaal transpordis kasutatavas bensiinis ja diislis; ning vähendada energiatarbimist 20% võrreldes
2020. aastaks seatud aluseesmärkidega. Nende ambitsioonikate eesmärkide saavutamiseks on pank
suurendanud energiasektorile antavaid laene, mis
on keskendunud viiele prioriteetsele valdkonnale:
taastuvenergia, energiatõhusus, teadus-, arendusja uuendustegevus energiavaldkonnas, sisetarnete

Energiaeesmärk ELis ja läbirääkijariikides
Üksiklaenud 2008
(miljardit)

Kokku
Üleeuroopalised energiavõrgud

2,7

Prioriteetsed energiaprojektid, v.a TENid

6,2

Taastuvenergia

2,2

Energiatõhusus

0,7

Sisetarnete mitmekesistamine ja kindlustamine

3,1

Kokku

8,9

(sh üleeuroopaliste energiavõrkude) varustuskindlus ja mitmekesistamine ning energia välistarnete
varustuskindlus ja majandusareng (majandusareng
naaber- ja partnerriikides). 2008. aastal sõlmis EIP
energiasektoris Euroopa Liidu projektide jaoks laenulepinguid kokku üle 8,6 mld euro ulatuses. Väljaspool ELi anti ligi 1,6 mld eurot energiaprojektidele
Türgis, Vahemere piirkonna partnerriikides, AKV riikides, Lõuna-Aafrikas, Indias, Ukrainas ja Montenegros.
Taastuvenergiasektoris, sealhulgas taastuvenergia
tootmiseks antud laenud ulatusid 2008. aastal kokku
2,2 mld euroni.
2008. aasta investeeringute hulgas oli 35 keskmise
suurusega ja jaotusvõrku ühendatud päikeseenergiajaama, mis on paigaldatud selvehallide logistikakeskuste lamekatustele Saksamaal ja Hispaanias. Pank
andis nende paigaldamiseks laenu 77 mln eurot ning
tegi tihedat koostööd kogenud katuseehitusettevõttega, et töötada välja programmiline lähenemisviis
eesmärgiga saavutada kulude vähendamine standardseadmeid kasutades – lähenemisviis, mida saab
hõlpsasti kasutada ka mujal.
Teine uuenduslike algatuste näide on linnapeade pakt, mis käivitati 2009. aasta alguses eesmärgi-
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toetada projektide koostamist ja toimimist Vahemere piirkonnas, Lääne-Balkani riikides ja AKV riikides.
Lisaks on pank aktiivselt osalenud Vahemere päikeseenergia kava väljatöötamisel ja loomisel, samuti
globaalse energiatõhususe ja taastuvenergia fondi
(GEEREF) töös, mida juhib EIF ja mis investeerib piirkondlikesse energiafondidesse, mis on suunatud väikestele ja keskmise suurusega projektidele arengumaades ja arenevates majandustes.

ga töötada välja energiatõhususe ja säästva energia
programmid Euroopa linnades ja piirkondades. Linnapiirkondadel on väga suur energiasäästupotentsiaal, mida saab realiseerida ühiskondlike hoonete
renoveerimise, linnatranspordi uuendamise ning väikeettevõtete abistamisega vajalike investeeringute
tegemisel. EIP on valmis selliseid investeeringuid toetama ning aitab programme käivitada Pariisis, Barcelonas ja Milanos.
Koos Euroopa Komisjoniga ja teiste investeerivate
Euroopa institutsioonidega on EIP teinud koostööd
ka 2020. aasta Euroopa energeetika, kliimamuutuste ja infrastruktuuride fondi (nn Marguerite’i fond)
loomiseks, et rahastada omakapitali ja kvaasikapitali projekte nendes valdkondades ning toetada ELi-sisest energiaturgu, taastuvenergia lõimimist ja liidusisese varustuskindluse parandamist.
Väljaspool ELi kasutab EIP mitmeaastast kolme miljardi euro suurust energiasäästvuse ja varustuskindluse vahendit projektide rahastamiseks naaberriikides, Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV)
riikides, Lõuna-Aafrikas ning Aasias ja Ladina-Ameerikas (ALA). EIP haldab ka tehnilise abi programme, et

Pank on kohustunud arendama süsinikuturge, et aidata ettevõtetel ja liikmesriikidel täita Kyoto protokollist tulenevad süsihappegaasi heitkoguste vähendamise kohustused, toetada ELi saastekvootidega
kauplemise süsteemi ja edendada puhtamat tehnoloogiat. Sellega seoses on pank koos EBRD, Maailmapanga ja KFW-ga loonud kolm süsinikufondi. Kaks
uut fondi käivitati 2008. aastal – need on Fonds Capital Carbone Maroc, mis on esimene süsinikufond
Marokos, ning Post 2012 Carbon Credit Fund – koos
rühma Euroopa avalik-õiguslike finantsasutustega
eesmärgiga edendada pikaajalist süsinikuturgu ka
pärast 2012. aastat, kui Kyoto protokolli tähtaeg on
lõppenud.
2009. aasta jooksul viib pank ellu katseprojekti, et
mõõta EIP süsihappegaasi heitkogust, mis tuleneb
tema rahastatud projektidest. Kehtivatele headele tavadele tuginedes katsetab pank mitmete heitkogusega seotud meetmete teostatavust ja asjakohasust.
Järelduste põhjal tehakse ettepanek ulatusliku mõõtmis- ja aruandlussüsteemi kohta, mis rakendatakse
2010. aastal.
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Panga mandaadid väljaspool Euroopa Liitu

EIP tegutseb väljaspool ELi enam kui 150 riigis – Kagu-Euroopa kandidaatriigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid, Vahemere piirkonna partnerriigid, Venemaa ja teised idapoolsed naaberriigid, Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riigid, Aasia ja Ladina-Ameerika – et viia
ellu ELi väliskoostöö- ja arengupoliitika finantstegevust.

EIP annab laene ja tagatisi kandidaatriikides (Horvaatias, Türgis, endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis) ning potentsiaalsetes kandidaatriikides
(Albaanias, Bosnias ja Hertsegoviinas, Montenegros, Serbias ja Kosovos). Panga tegevuse aluseks on
8,7 mld euro suurune välislaenude mandaat, mille on
andnud Euroopa Liit ajavahemikuks 2007–2013, ning
panga enda ühinemiseelne rahastamisvahend. Oma
laenudega toetab pank nendes riikides ELiga lõimumist, aidates neil täita ELi ühinemiskriteeriumeid
ning valmistades neid majanduslikult ette ELi liikmesuseks. 2008. aastal ulatusid kandidaatriikides ja potentsiaalsetes kandidaatriikides antud laenud kokku
3,5 mld euroni, millest 170 mln eurot anti Horvaatias.
Türgi on riik, kus panga ELi-väline tegevus on kõige
aktiivsem. Esmakordselt ulatusid seal antud laenud
2,7 mld euroni. Rekordiline laenusumma oli ka Lääne-Balkani riikides: 577 mln eurot projektidele endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis, Bosnias ja
Hertsegoviinas, Montenegros ja Serbias, mis tähendab, et EIP kogutoetus piirkonnas alates 1995. aastast
ulatus 3,1 mld euroni.

Kandidaatriigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid
2008. aastal antud laenud
(miljonit)

Kokku
Türgi

2 706

Bosnia ja Hertsegoviina

260

Serbia

257

Horvaatia

170

Montenegro

50

Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik

10

Kokku

3 453
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Euroopa Liidu suhted Vahemere piirkonna partnerriikidega said uue hoo, kui riigipeade või valitsusjuhtide tippkohtumisel Pariisis 2008. aasta juulis loodi
Vahemere Liit. Tippkohtumisel täiendati ka FEMIPi
missiooni – see on EIP Vahemere piirkonna rahastamisvahend –, rõhutades vajadust investeeringute
järele maanteedesse ja merekiirteedesse, ulatuslikku päikeseenergia kavasse ning Vahemere puhastamisse. 2008. aastal andis FEMIP 1,3 mld eurot laenu
20 projektile erasektoris ning tõhusa infrastruktuuri
rahastamiseks ja pangandussüsteemi toimimiseks.
Lisaks rahastamistegevusele on FEMIP ka foorum,
kus saab partnerriikidega mõtteid vahetada ja arutleda. 2008. aastal olid põhiteemad turism Vahemere piirkonnas, väikerahastamine, kliimamuutus ja
inimkapital.

Vahemere piirkonna partnerriigid
2008. aastal antud laenud
(miljonit)

Kokku

Neist
riskikapitaliks

Tuneesia

311

Maroko

289

Süüria

277

2

Egiptus

276

26

Liibanon

52

Jordaania

37

Iisrael

33

Piirkondlikud

16

16

1 290

62

Kokku

19

25

Tihedas koostöös EBRD-ga rahastab pank projekte
ka Venemaal ja idapoolsetes partnerriikides – Ukrainas, Moldovas ja nõukogu tulevasel nõusolekul ka
Valgevenes ning Armeenias, Aserbaidžaanis ja Gruusias. Prioriteetseks peetakse projekte, mis seisnevad
peamiste üleeuroopaliste võrkude telgede laiendamises, ühe või mitme liikmesriigi jaoks piiriülese mõjuga projekte ning suuri projekte, mis edendavad
piirkondlikku lõimumist parema ühenduse teel. Venemaa jaoks on oluline ka keskkonnamõõde ning energiasektor üldiselt; eriti oluliseks peetakse strateegilisi
energiavarustus- ja -transpordiprojekte. Eelmisel aastal lubas pank kaaluda 200 mln euro väärtuses laenude andmist infrastruktuuri- ja energiainvesteeringuteks Gruusias aastatel 2009–2010.
Venemaa ja idapoolsed naaberriigid
2008. aastal antud laenud
(miljonit)

Kokku
Ukraina

150

Moldova

20

Kokku

170
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Vaesuse leevendamiseks ja jätkusuutliku arengu
edendamiseks andis EIP 2008. aastal Cotonou lepingu alusel 561 mln eurot laenu, et toetada 26 arendusprojekti Aafrikas, Kariibi mere ja Vaikse ookeani
(AKV) piirkonnas ning ülemeremaades ja -territooriumidel (ÜMT). Kaheksa projektiga neist edendati piiriüleseid kavu, eelkõige piirkondliku lõimumise
julgustamiseks. AKV ja ÜMT projektidele laenude, tagatiste ja riskikapitali andmiseks haldab pank ELi tagasimakstavat abi Euroopa Arengufondist, s.o investeerimisrahastut. EIP täiendab ELi abi laenudega oma
vahenditest. AKV investeerimisrahastu alusel sõlmitud laenulepingute maht kasvas 2008. aastal 326 mln
euroni. AKV projektid said lisaks 225 mln eurot EIP
laenudena panga enda vahenditest. Ülemeremaades
ja -territooriumidel andis EIP laenu 10 mln eurot ÜMT
investeerimisrahastust. 2008. aastal suurenes EIP abi
ka jätkusuutlikule majandusarengule Lõuna-Aafrika Vabariigis. Pank investeeris 203 mln eurot kolme
Lõuna-Aafrika projekti, peaaegu kahekordistades
oma rahastamistegevust võrreldes 2007. aastaga.

Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkond (AKV)
ning ülemeremaad ja -territooriumid (ÜMT)
2008. aastal antud laenud

(miljonit)

Aafrika

Kokku

Neist
riskikapitaliks

464

249

Lõunaosa ja India ookean

149

74

Kesk- ja ekvatoriaalosa

114

59

Lääneosa

95

9

Multiregionaalne

73

73

34

34

Kariibi mere piirkond

Idaosa

64

55

Vaikse ookeani piirkond

23

23

ÜMT

10

10

AKV riigid ja ÜMT

561

336

LÕUNA-AAFRIKA

203

-
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Aasias ja Ladina-Ameerikas võib pank anda aastatel
2007–2013 laenu kuni 3,8 mld eurot tootlikeks investeeringuteks, keskkonnakaitseks ja energiatõhususeks, samal ajal tugevdades ELi kohalolekut nendes
maailmaosades välismaiste otseinvesteeringute
ning tehnoloogiasiirde ja oskusteabe edasiandmise
kaudu. 2008. aastal andis pank 469 mln eurot laenu
neljale projektile Brasiilias, Mehhikos, Paraguays ja
Indias. Hiinas valiti aasta jooksul rahastamiseks üksikprojektid 500 mln euro suurusest keskkonnakaitse raamlaenust, mis anti 2007. aastal. Lisaks on pank
loonud energiavaldkonnaprojektide kanali Aasias ja
Ladina-Ameerikas, et anda laene kolme miljardi euro
suurusest mitmeaastasest rahastust energiasäästvuse ja varustuskindluse toetamiseks 2009. aastal.
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Aasia ja Ladina-Ameerika
2008. aastal antud laenud
(miljonit)

Kokku
Ladina-Ameerika

319

Brasiilia

200

Paraguay

69

Mehhiko

50

Aasia

150

India

150

Kokku

469
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EIP vahendite kogumine: juhtiv esmaklassiline
rahvusvaheline võlakirjaemitent
Panga fundeerimistegevus oli paindlik tulenevalt suuremast turukõikumisest ja ebakindlusest 2008. aastal.
Pank kogus vahendeid summas 59,5 mld eurot 247 tehingu kaudu, mis on märkimisväärselt rohkem kui
2007. aastal (54,7 mld eurot). 2008. aasta juulis tõstis
pank paralleelselt oma laenuprogrammi ja laenuväljamaksete kasvuga fundeerimise ülempiiri 55 mld eurolt
60 mld eurole. Pank kogus vahendeid 18 vääringus
ning emiteeris täiendavalt neljas sünteetilises vääringus (kirjendatud teistes maksevaluutades).
Vahendite kogumise tulemust toetas 2008. aastal EIP
tippkvaliteediga krediidipositsioon, mis tugines ELi
suveräänsete aktsionäride jätkuvale toetusele, ning
panga vahendite kogumise strateegia. Vahendite kogumise strateegiale omane paindlikkus, mitmekesistamine ja tähelepanelikkus likviidsuse suhtes suutsid
kõikuvad turutingimused esimese üheksa kuu jook-

Vahendite kogumise kava maht enne
vahetustehinguid
2004-2008: 262 miljardit eurot
43%
14%

28%
15%
USD
Teised vääringud
EUR
GBP

sul enamjaolt ületada. Tõsiselt häiritud turutingimustes alates oktoobri keskpaigast kuni aasta lõpuni aitas strateegia tagada turule juurdepääsu eelkõige
eurodes, aga ka erasektori võlakirjaosaluste (USA dollarites) ning jaeinvestorite kaudu.
Eurodes (EUR) kogus pank 29 tehinguga vahendeid
kokku 16,8 mld eurot ehk 28% aasta kogukavast. Euroala võrdlusvõlakirja emissioonid moodustasid suurema osa (13 mld eurot ehk 78%) eurodes tehtud
emissioonidest. Uusi euroala võrdlusvõlakirju anti
välja kolme- ja seitsmeaastaste tähtaegadega, igaüks
mahult kolm miljardit eurot. Lisaks toimus viis euroala võrdlusvõlakirjade taasavamist suuruses 1–2 mld
eurot. Erinevad emissioonimahud ja muutuv tähtaeg aasta vältel näitavad, kui hoolikalt EIP reageerib
investorite nõudlusele. Tavavormis sihtemissioon
eurodes ulatus ligikaudu kolme miljardi euroni. Jaeinvestorid moodustasid märkimisväärse osa sihtvõlakirjade nõudluses, eelkõige 180 mln euro mahus võlakirja „Popular Bond” emissioonil, mis on esimene
emissioon, mille tagas ja jaotas täies ulatuses Itaalia
Banco Popolare.
Sotsiaalselt vastutustundliku investeerimise kohustuse täitmine: 2007. aastal uuendusliku eurovõlakirja kaudu kogutud vahendid – see oli sotsiaalselt
vastutustundlikele investoritele suunatud kliimateadlikkusvõlakiri – maksti 2007/2008. aasta jooksul
täielikult välja projektidele, mis toetasid kliimakaitset
kooskõlas vahendite eraldamise esialgse korraldusega. Selle võlakirja kaudu kogutud vahendeid sai kokku 14 projekti kuues Euroopa riigis.
2008. aastal käivitati 50 naelsterlingites tehingut, millega koguti 6,9 mld Inglise naela (GBP) (8,9 mld eurot)
ehk 15% EIP aasta kogukavast. Pank suutis 2008. aastal säilitada oma positsiooni kuldobligatsioonivälise
turu suurima võrdlusvõlakirjade emitendina. Üle
poole Inglise naelades toimunud emissioonist saavutati esimeses kvartalis, kuna nõudlus oli suur ning
sellele aitasid kaasa soodsad tingimused valuutavahetusturul. Väga probleemirikkal teisel poolaastal
oli pank oma konkurentide hulgas erandlik, jätkates
suures mahus emissioone kuni oktoobri alguseni.
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kaudu 1,1 mld euroga samaväärse summani. Türgi liir
moodustas suurema osa mahust. Teised emissioonivääringud olid Bulgaaria leev, Tšehhi kroon, Ungari
forint, Vene rubla ja Slovaki kroon.
Aafrika vääringutes emiteeris pank esmakordselt
Zambia kvatšades (ZMK), mis suurendas panga Aafrika fundeerimisvaluutade valikut seitsmeni. Zambia
kvatšades emissioon oli esimene välisemitendi ja esimene rahvusvahelisel turul korraldatud emissioon
(sünteetilises vormis, maksed ja arveldused toimusid
USA dollarites).

2008. aastal tehti 55 tehingut, millega koguti rekordiline summa USA dollarites (USD), s.o 35,5 mld USA
dollarit (25,5 mld eurot), mis moodustas 43% panga
fundeerimiskava kogumahust. See tähendas 85%-list
mahu kasvu võrreldes 2007. aastaga. Pank suurendas
oma kolmeaastast võrdlusvõlakirjade emissiooni nelja miljardi USA dollarini, millest viis võrdlusvõlakirja
emissiooni on sama pika tähtajaga, ning teostas kolm
viieaastast võrdlusvõlakirja tehingut, mis on rekordiline selle palju keerulisema tähtaja puhul. Tulemustele
aitas kaasa tugev nõudlus investoritelt, eriti keskpankadelt, ning väga atraktiivsed fundeerimistasemed,
mis saavutati USA dollarites emissioonide kaudu.
Lisaks panga kolmele põhivääringule olid panga
emissioonid 2008. aastal väga mitmekesised täiendavalt 113 tehinguga 19 vääringus, sealhulgas neljas sünteetilises vääringus. Teistes vääringutes koguti
8,3 mld eurot, mis on 14% kogu fundeerimiskavast.
Kolm suurimat osalist olid Austraalia dollar, Jaapani
jeen ja Šveitsi frank, kusjuures igas vääringus koguti
vahendeid rohkem kui ühe miljardi euro ulatuses.
Uute ja tulevaste liikmesriikide ning naaberriikide
vääringutes tegi pank edusamme arenevatel kapitaliturgudel, laiendades tulukõverat Vene rublas ja Türgi liiris, pakkudes investoritele pikimaid võimalikke
tähtaegu fikseeritud intressimääraga eurovõlakirjade turul. Mahud nendes riikides ulatusid 33 tehingu
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Ettevõtte üldjuhtimine
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Ettevõtte vastutus EIP-s

2005. aastal avaldas EIP oma esimese ettevõtte sotsiaalse vastutuse deklaratsiooni, millega ta
kohustus seadma ettevõtte vastutuse peamised põhimõtted oma strateegia, eesmärkide ja poliitika keskmesse. EIP leiab, et ettevõtte vastutus on hea äritava, kuna sellega rõhutatakse, et on
oluline saavutada tasakaal majanduskasvu, sotsiaalse heaolu ja keskkonnakaitse vahel, ja kõike
seda jätkusuutliku arengu eesmärgi toetamiseks.

EIP on seega kohustunud aitama kaasa Euroopa Liidu pingutustele suurendada ettevõtte vastutust, tunnustama hea juhtimistava tähtsust – mis tähendab,
et ta nõuab endalt ja oma partneritelt kõrgel tasemel läbipaistvust ja aruandekohustust, tagama oma
laenuandmistegevuse ELi eesmärkidele vastavuse
ning viima läbi hinnanguid eesmärgiga tagada investeeringute jätkusuutlikkus, edendama eetilisemaid
ja jätkusuutlikumaid investeeringuid, töötama välja
vastastikku kasuliku suhte ümbritsevate kogukondadega ning minimeerima oma ehitiste ja neis toimuva
tegevuse ökoloogilist jalajälge.
Pärast ettevõtte vastutuse deklaratsiooni avaldamist hakkas pank kasutama Euroopa Kvaliteedijuhtimise Sihtasutuse (EFQM ehk European Foundation
for Quality Management) ettevõtte vastutuse raamistikku oma ettevõtte vastutuse poliitika väljatöötamise ja rakendamise juhtimiseks. Raamistik on enesehindamis- ja juhtimisvahend, mida kasutatakse
oma tugevate ja nõrkade külgede kindlakstegemiseks ja jälgimiseks ning asjakohaste tegevuskavade
koostamiseks.
2006. ja 2007. aastal toimus kaks ettevõtte vastutuse enesehindamist, mis näitasid, et EIP on tõepoolest
saavutanud aktiivse osaluse taseme ja dialoogi sidusrühmadega ning et kogu pangas toimub väga ulatuslik ettevõtte vastutuse alane tegevus. Ent need hindamised näitasid ka seda, et endiselt puudus täielikult
kinnistunud ettevõtte vastutuse poliitika ja strateegia, mis oleks kohandatud igapäevase tegevusega.
Otsustati, et kahe enesehindamise tulemuste täiendamiseks on vaja ettevõtte vastutuse poliitika ja tavade välist hinnangut. 2008. aastal viis ettevõtete

analüüsile (v.a finantsanalüüs) spetsialiseerunud väline konsultatsiooniettevõte läbi EIP ettevõtte vastutuse poliitika auditi. Analüüs näitas, et EIP ettevõtte
vastutuse poliitika ja tavad on kooskõlas ELi pangandussektoris üldiselt tunnustatud poliitika ja tavadega.
Ent uuringus rõhutati ka mitmeid nõrku kohti, millega tuleb tegeleda. Esimene analüüsi järel rakendatud
meede oli ettevõtte vastutuse näitaja väljatöötamine, mis on lisatud dokumenti „Strateegilise tegevuskava põhinäitajad 2009–2011”, mis on EIP tulevaste
aastate tegevusplaan. Lisaks on ettevalmistamisel
üksikasjalik tegevuskava, mis peaks heaks kiidetama
2009. aastal.
Tehniline lisa, milles on ettevõtte vastutuse üksikasjalik aruanne, on kättesaadav EIP kodulehel. Tehnilise lisa koostamisel järgis pank 2006. aasta oktoobris
avaldatud globaalse aruandlusalgatuse (GRI ehk Global Reporting Initiative) standardeid (G3). Lisaks on
pank kohaldanud GRI aruandlusraamistikku, et vastata GRI kinnitatud tasemele B+. Tehnilise lisa sisu kinnitamise on taganud panga välised audiitorid. Lisaks
on loodud EIP kodulehel alapeatükk ettevõtte vastutuse teemal, kust leiab üksikasjalikumat teavet EIP
poliitika ja tavade kohta.
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Ökoloogiline jalajälg ja vastutustundlik tegevus

Keskkonnakaitse on üks EIP põhiprioriteete, seega ei tohiks üllatada, et pank on väga teadlik ka
enda ökoloogilisest jalajäljest, eriti tarbitavate materjalide ja tekitatavate jäätmete osas.

Seega asendab ta järk-järgult oma autopargis sõidukeid
vähem saastavamate mudelite vastu. Töötajate teadlikkus jäätmete sorteerimisest ja sorteerimistavadest on
oluliselt paranenud. Ka Luksemburgi ametiasutused
tunnustasid panga püüdlusi selles valdkonnas ja andsid
talle Rohelise märgi tubli tegevuse eest jäätmete sorteerimisel. Samuti on laiendatud rattaga tööle sõitmise
võimalusi. Nüüd mängivad keskkonnakaalutlused lennukiga toimuvatel tööreisidel suuremat rolli. Printerid ja
koopiamasinad on seadistatud printima ja kopeerima ka
lehe pöördele ja personaalseid printereid enam ei asendata. Lisaks saavad töötajad sisevõrgu kaudu kokku leppida ühises autokasutuses ning hoonetes on mõnes kohas paigaldatud liikumisanduritega valgustussüsteem,

mis on mõlemad avaldanud positiivset mõju panga
keskkonnanäitajatele.
2008. aastal kiideti heaks uued meetmed, mida praegu rakendatakse. Need on eelkõige reisimise asemel ulatuslikum
videokonverentside kasutamine, töölähetussuuniste läbivaatamine, et lennureiside asemel oleks sagedamini võimalik kasutada raudteetransporti, infotehnoloogia rohelise kaardi sisseviimine, et vähendada riistvara energiakulu,
lepingu sõlmimine Luksemburgi ühistranspordisüsteemiga, mis võimaldab tasuta bussisõitu kõigile töötajaile, taimeriga kraanide paigaldamine, et vähendada veetarbimist,
ning üldiste kampaaniate jätkamine, et suurendada töötajate teadlikkust keskkonnaküsimustest.
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Vastutustundlik tegevus
2008. aastal jätkas EIP oma personalijuhtimise kooskõlastamist parimate tavadega. Mitme
kesisusstrateegia heakskiitmine oli tähtis samm. Panga mitmekesisusstrateegia „Hea inime
sele, hea ärile” teeb pangast atraktiivse tööandja, kes suudab andekaid töötajaid värvata
mitmesugustelt erialadelt väljastpoolt ning oma olemasolevate töötajate suurt potentsiaa
li täielikult ära kasutada ja arendada. Mitmekesisusstrateegiat peetakse panga edu tagami
sel ülitähtsaks. Mitmekesisuse põhimõte hõlmab laias valikus individuaalseid ja kultuurilisi
omadusi, näiteks vanust, kultuurilist, etnilist ja rassilist tausta, haridust ja kogemusi, pere
konnaseisu, sugu, rahvust, füüsilisi võimeid, usku ja seksuaalset suundumust. Kaasamine tä
hendab väärtustada iga töötaja ainulaadset annet, väljavaateid ja panust organisatsioonis.
Mitmekesisusstrateegia põhieesmärk on suurendada mitmekesisust ja tasakaalustada EIP
personali, kutsudes tööle parimaid võimalikke inimesi, hoides töösuhet nendega ning pak
kudes neile täielikku rakendust. Teised eesmärgid on kaasava töökeskkonna loomine, juhti
misoskuse ja juhtimise edendamine ning panga kujundamine atraktiivseks nn esimese vali
ku tööandjaks. Praegu valmistatakse ette ka tegevusjuhendit, et tagada puudega inimeste
võrdne kohtlemine värbamise, töötingimuste ja karjäärivõimaluste puhul kooskõlas nõuko
gu direktiiviga 2000/78/EÜ.
Edendatud on ka teisi valdkondi, näiteks personali pensioniskeemi. Mitmed viimastel aas
tatel toimunud muutused, näiteks keskmise eeldatava eluea pidev tõus, intressimäärade
märkimisväärne langus ja rangemate raamatupidamisstandardite (IAS 19) kohaldamine
on ajendanud reformi, mille eesmärk on säilitada pensioniskeemi atraktiivsus, parandades
samal ajal selle rahastamist. Selline reform on iseenesest keeruline ja delikaatne küsimus.
Sellega on tingimata kaasnenud ulatuslikud ja süvitsi arutelud personaliesindajatega. Ent
sellise lähenemisviisi tulemuseks on kokkulepe parandada pensioniskeemi pikaajalist ra
hastamist pensionifondi jaoks spetsiaalse investeerimisportfelli loomisega, mille finantsris
kid kannab EIP. Kõigi kindlustatute jaoks säilitatakse kindlate hüvitistega pensioniskeem.
Samaaegselt toimub personaliesindajatega arutelu ülemineku ja/või hüvitussätete paketi
üle praeguste töötajate jaoks. Eesmärk on tagada eelnenud kindlustusperioodidel omanda
tud õiguste nõuetekohane arvessevõtmine ja eelkõige nii, et vastata kõige varem pensioni
ikka jõudvate töötajate ootustele.
Aasta teisel poolel on käivitatud mitmeid algatusi, mis hakkavad vilja kandma 2009. aas
tal. Kõige tähtsam neist on töötervishoiu poliitika valmimine, panga töötajate väärika käi
tumise poliitika läbivaatamine, mis võeti kasutusele 2004. aastal, ning keskmise tähtaja
ga strateegia, et parandada heaolu tööl ning aidata kaasa inimeste ja organisatsiooni
tulemuslikkusele.
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Koostöö teiste asutustega

Euroopa institutsioonipere liikmena teeb EIP tihedat koostööd Euroopa Komisjoniga, Euroopa
Parlamendiga, Euroopa Ülemkoguga ja Euroopa Liidu Nõukoguga ning Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komiteega. Pank suhtleb tihedalt ka teiste rahvusvaheliste finantsasutuste ja kahepoolsete arengupankadega.

Euroopa Komisjoniga on pangal alati tihe koostöö,
aga 2008. aasta lõpu poole muutus see tõsise finantsja majanduslanguse tõttu eriti intensiivseks. Aasta alguspoolel palus Euroopa Ülemkogu nii komisjonil
kui ka pangal toetada aktiivselt meetmeid, mis hõlbustaksid majapidamistel ja tööstusel investeerida
energiatõhususse ja taastuvate energiaallikate kasutamisse. Teised küsimused olid naabruspoliitika investeerimisrahastu, Lääne-Balkani investeerimisraamistik ning üldisemalt EIP laenude ja Euroopa Komisjoni
toetuste kõige tõhusam ühitamine ELi välispoliitikas.
EIP president osaleb igakuistel majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) istungitel.
Panga aktiivne osalemine kriisiga võitlemises äratas
täiendavat huvi tema tegevuse vastu Euroopa Par-

lamendis. Sellest tekkisid tihedad kontaktid parlamendikomisjonide ja -liikmetega lisaks tavapärastele EIP presidendi esitlustele EIP Grupi strateegia ja
tegevuse kohta majandus- ja rahanduskomisjonis ja
eelarvekontrollikomisjonis ning Euroopa Parlamendi täiskoguistungi arutelule, kus arutatakse EIP Grupi
tegevusaruannet.
Kahe teise Euroopa kodanikke esindava institutsiooniga – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega ning Regioonide Komiteega – on pangal töösuhe, milles rõhutatakse panga rahastamisvõimaluste
ja -algatuste kohta teabe levitamist komiteede osalistele – tööandjate ja töötajate organisatsioonidele ning kohalikele ja piirkondlikele ametiasutustele. 2008. aastal kajastati suures mahus teemasid,

Tegevusaruanne ja ettevõtte vastutuse aruanne

sealhulgas ka panga toetust energiavaldkonna laenudele ja kliimamuutusega võitlemisele, väikerahastamist, Euroopa avaliku ja erasektori partnerluste eksperdikeskust ning panga ja komisjoni
ühisalgatusi.
Koostöö teiste rahvusvaheliste finantsasutustega
oli 2008. aastal eriti tihe seoses EIP mandaadiga väljaspool Euroopa Liitu aastateks 2007–2013. Euroopa
Komisjon, EIP, EBRD ning Euroopa Nõukogu Arengupank ühendasid jõud Lääne-Balkani infrastruktuurialgatuseks, mis peab toimima hakkama 2009. aastal. Türgis on EIP ja EBRD sõlminud koostöölepingu,
et toetada seal EBRD tegevuse alustamist 2009. aastal. Ida- ja lõunapoolsetes naaberriikides on rühm
rahvusvahelisi finantsasutusi ja kahepoolseid arengupanku koostanud rea ühisprojekte, mida toetatakse ka Euroopa Komisjoni abivahenditega ning
mille jaoks on kindlaks määratud juhtiv rahvusvaheline finantsasutus. Selline koostöö aitab vastutuse juhtivasutusele delegeerimisega vältida nõuetele
vastavuse uuringute topelt teostamist. 2009. aasta alguses ühendasid EBRD, EIP Grupp ja Maailmapanga Grupp jõud, et toetada Kesk- ja Ida-Euroopat, lubades eraldada kuni 24,5 mld eurot piirkonna
pangandussektori toetamiseks ja üleilmsest majanduskriisist tabatud ettevõtetele antavate laenude
fundeerimiseks.
AKV riikides on tugevdatud koostööd Euroopa Komisjoni, Maailmapanga, Rahvusvahelise Finantskorporatsiooni ja Aafrika Arengupangaga, samal ajal kui EIP
on suurendanud koostööd ka teiste Euroopa kahepoolsete agentuuride ja doonorliikmesriikidega ELiAafrika infrastruktuuri sihtfondi raames, mida haldab
EIP. Aasias ja Ladina-Ameerikas määrasid EIP ja Aasia
Arengupank kindlaks kaasrahastamisvõimalused.
Keskendudes koostööle ja kaasrahastamisele Euroopas, on EIP ja Euroopa Nõukogu Arengupank kinnitanud ametlikult oma suhte ühises seisukohas, milles rõhutatakse ühise huvi erivaldkondi, eriti seoses
linnaarenduse, inimkapitali ja keskkonnaga. Lisaks
anti pangale vaatleja staatus Musta Mere Kaubandu-
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se Arengupangas (Black Sea Trade and Development
Bank).
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Läbipaistvus ja aruandekohustus

Läbipaistvus on EIP ettevõtte vastutuse tähtis osa. Suur läbipaistvus on osa panga missioonist
aidata kaasa Euroopa Liidu poliitikaeesmärkidele. Avalik-õigusliku asutusena tagab EIP läbipaistvuse oma otsuste tegemise, töö ja ELi poliitika rakendamise kohta, mis on väga oluline, et
suurendada tema vastutust ja usaldusväärsust Euroopa kodanike ees ja panga teiste tegevuspiirkondade kodanike ees.

Teabe avalikustamine on panga läbipaistvuspüüdluste tähtis osa. EIP koduleht on peamine avalikkusele aktiivselt teabe andmise koht, mida näitab ligikaudu neli miljonit külastajat 2008. aastal. EIP InfoDesk
on esmane kontaktpunkt avalikkuse teabenõuetele
vastamisel. 2008. aastal sai InfoDesk üle 25 000 e-kirja (rämpsposti arvestamata). Panga suhtlemist avalikkusega reguleerib 2006. aastal esmakordselt koostatud ametlik EIP avalikustamispoliitika. Poliitika
põhineb avalikustamiseeldusel, välja arvatud juhul,
kui on mõjuv põhjus teavet mitte avaldada. Pank on
kohustunud avalikustamispoliitika iga kolme aasta
tagant ametlikult läbi vaatama – järgmine läbivaatamine toimub 2009. aastal. Pank avaldab igal aastal hinnangu oma avalikustamispoliitika järgimise
kohta.
EIP mõistab, et kodanikuühiskonna organisatsioonid, sealhulgas valitsusvälised organisatsioonid,
võivad anda väärtusliku panuse poliitika arengusse
ning aidata kaasa ka panga suuremale teadlikkusele
teemadest, mis puudutavad tema rahastatavaid pro-

jekte. Pideva dialoogi tagamiseks korraldab pank üritusi, näiteks 2008. aastal Brüsselis asuvatele kodanikuühiskonna organisatsioonidele 2007. aasta tulemuste
kohta korraldatud teabeüritus, mis toimus kohe pärast panga iga-aastast teabekonverentsi akrediteeritud ajakirjanikele Brüsselis. Pank korraldas ka spetsialiseeritumaid tööseminare, näiteks kliimamuutuse
ja maanteetranspordi teemadel. Seevastu dialoogi
edendamiseks osaleb ta konverentsidel, mille on korraldanud poliitilisi seisukohti propageerivad valitsusvälised organisatsioonid, kes teevad kampaaniaid
panga tegevuse kohta. 2008. aastal kutsuti samad
valitsusvälised organisatsioonid ka panka, et arutada
teatavaid küsimusi, näiteks EIP ja Euroopa Komisjoni
vastastikuse mõistmise memorandumit panga välismandaatide, inimõiguste, tuuma- ja taastuvenergia
ning tahkete jäätmete töötlemise kohta. Spetsialiseerunud kodanikuühiskonna organisatsioonidega,
kellel on pangaga ühiseid eesmärke või huve, võib ta
sõlmida toetavaid partnerlusi. 2008. aastal oli pangal
selline koostöösuhe Transparency International’iga ja
Rahvusvahelise Looduskaitseliiduga. EIP kinnitas ka
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mäetööstuse läbipaistvust käsitleva algatuse (Extractive Industry Transparency Initiative).
Viimastel aastatel on avalikud arutelud saanud EIP
läbipaistvuspoliitika lahutamatuks osaks. Pank viib
avalikke arutelusid läbi konkreetsetes ettevõtteid ja
mitut valdkonda hõlmavates poliitikaküsimustes, mis
pakuvad tavapäraselt huvi kõigile EIP sidusrühmadele. 2008. aastal viidi läbi avalik arutelu seoses panga
seisukohtadega keskkonna jätkusuutlikkuse ja sotsiaalse heaolu teemadel, nagu need on sõnastatud
dokumendis „EIP keskkonna- ja sotsiaalpõhimõtete
ja -normide deklaratsioon”. Selle tulemusena avaldati
läbivaadatud deklaratsioon, mis sai konstruktiivse panuse kodanikuühiskonna organisatsioonidelt ja eriti
valitsusvälistelt organisatsioonidelt, kes tavapäraselt
panka hoolikalt jälgivad. 2009. aastal toimub ühine
avalik arutelu panga avalikustamis- ja läbipaistvuspoliitika ning kaebuste lahendamise teemal.
EIP-l on alates 2008. aastast ametlik kaebuste lahendamise poliitika, mis kindlustab parimad tavad aruandluse valdkonnas. Kaebuste lahendamise
poliitikal on nii sisene kui ka väline mõõde, see on
Euroopa ombudsmaniga seotud sõltumatu mõõde. Seega võib kaebusi esitada otse pangale, kes on
loonud üldsuse jaoks spetsiaalse e-postiaadressi, või
Euroopa ombudsmanile. 2008. aastal käsitleti kokku
40 kaebust.
Pangal on mitu sisekontrolliorganit. Peainspektsioon täidab kaht tähtsat kontrollifunktsiooni – siseaudit ja tehingute hindamine – ning tegeleb ka pettuste uurimisega. Inspektsioonil on otsustav roll
kontrollide kindlustamises, tehingute parandamises
ning läbipaistvus- ja aruandlusprotsesside tagamises.
Vastavusbüroo tagab, et pank ja selle töötajad täidavad kõiki kohaldatavaid seadusi, määrusi, tegevusjuhendeid ja häid tavasid, ning toimib eetika- ja aususeeskirjade võimaliku rikkumise esmase tuvastajana.
Ta kontrollib eelnevalt uute poliitikasuundade, menetluste, toodete ja tehingute või kavandatud meetmete nõuetelevastavust. Vastavusbüroo jälgib ka laenutehinguid ja vahendite kogumist maksuvabades
piirkondades. 2008. aastal kasutati bürood õigus-
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rikkumistest teatamise poliitika väljatöötamisel, mis
tagab võimalikele rikkumistest teatajatele täieliku
kaitse.
2008. aastal One World Trust’i avaldatud üleilmses
aruandlusraportis hinnati 30 üleilmse organisatsiooni, sealhulgas EIP aruandlustavasid. One World Trust
on sõltumatu ajutrust, mis viib läbi uuringuid, töötab
välja soovitusi ja toetab reformi, et muuta poliitika ja
otsustusprotsessid vastutustundlikumaks. Raportis
uuritakse organisatsioonide tegevust neljas valdkonnas: läbipaistvus, osalus, hindamine ning kaebuste ja
vastuste käsitlemine. EIP sai üldarvestuses üheksanda koha ning kümne valitsustevahelise organsatsiooni hulgas neljanda koha. Mainimist väärt on see, et
läbipaistvuskriteeriumi tulemuste puhul said 30 organisatsioonist üksnes EIP ja Rahvusvaheline Finantskorporatsioon üle 70%-lise tulemuse, mida peetakse
heade tavade lävendiks.
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EIP põhikirjajärgsed juhtorganid

Halduskomitee

Juhatajate nõukogu koosneb kõigi 27 liikmesriigi nimetatud ministritest, tavaliselt rahandusministritest.
Juhatajate nõukogu kehtestab panga krediidipoliitika üldjuhised, kinnitab aastaaruanded ja aastabilansi,
otsustab panga osalemise rahastamistehingutes väljaspool Euroopa Liitu ning panga kapitali suurendamised. Ühtlasi nimetab juhatajate nõukogu ametisse
direktorite nõukogu, halduskomitee ja auditikomisjoni liikmed.
Direktorite nõukogul on ainupädevus teha otsuseid
laenude ja tagatiste andmise ning vahendite kogumise kohta. Direktorite nõukogu kannab hoolt, et
panga haldamine toimuks asjakohaselt, ning tagab,
et panka juhitakse vastavalt asutamislepingu ja pan-

ga põhikirja sätetele ning juhatajate nõukogu antud
üldjuhistele. Juhatajate nõukogu nimetab direktorid
ametisse viieks aastaks ametiaja pikendamise võimalusega pärast nende nimetamist liikmesriikide poolt.
Direktorid on vastutavad ainult panga ees.
Direktorite nõukogu koosneb 28 liikmest, iga liikmesriik nimetab ametisse ühe direktori ja Euroopa Komisjon ühe direktori. Nimetatakse 18 asedirektorit, mis
tähendab, et riikide rühmad jagavad mõnda nendest
ametikohtadest.
Direktorite nõukogu koopteerib erialaste ekspertteadmiste täiendamiseks teatavatel tegevusaladel maksimaalselt kuus eksperti (kolm liiget ja kolm
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asendusliiget), kes osalevad nõukogu koosolekutel
nõustamisülesannetes, omamata hääleõigust.
Otsused võetakse vastu liikmete häälteenamusega,
mis koosneb vähemalt ühest kolmandikust hääleõigusega liikmete poolthäältest, mis esindavad vähemalt 50% märgitud kapitalist.
Halduskomitee on panga alaline kollegiaalne täitevorgan. See koosneb üheksast liikmest. Halduskomitee vastutab presidendi alluvuses ja direktorite
nõukogu kontrolli all panga jooksva tegevuse eest.
Ta valmistab ette direktorite nõukogu otsused ja tagab nende otsuste rakendamise. President juhatab
halduskomitee koosolekuid. Halduskomitee liikmed
vastutavad ainult panga ees; halduskomitee liikmed
nimetab juhatajate nõukogu direktorite nõukogu ettepaneku põhjal ametisse kuueks aastaks. Neid võib
ametisse tagasi nimetada.
Panga põhikirja järgi on president ka direktorite nõukogu esimees.
Auditikomisjon on vahetult juhatajate nõukogu ees
vastutav sõltumatu organ, mis kontrollib pangaoperatsioonide teostamise ja raamatupidamisarvestuse nõuetekohasust. Auditikomisjon avaldab oma
aruanded raamatupidamisaruannete kohta nende
kinnitamise ajal direktorite nõukogu poolt. Auditikomisjoni eelneva aasta töö tulemuste aruanded saadetakse juhatajate nõukogule koos direktorite nõukogu aastaaruandega.
Auditikomisjon koosneb kolmest liikmest ja kolmest
vaatlejast, kelle nimetavad ametisse juhatajad kolmeaastaseks ametiajaks.

Nende organite tööd reguleerivad sätted on kehtestatud panga põhikirjas ja kodukorras. EIP põhikirjajärgsete juhtorganite liikmete
nimekirju ja nende elulookirjeldusi koos lisateabega tasustamise
kohta uuendatakse regulaarselt ja avaldatakse panga kodulehel
www.eib.org.

Auditikomisjon
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EIP kapitali jagunemine 1. aprilli 2009. aasta seisuga
0

Summa (eurodes)
Saksamaa
Prantsusmaa
Itaalia
Ühendkuningriik
Hispaania
Madalmaad
Belgia
Rootsi
Taani
Austria
Poola
Soome
Kreeka
Portugal
Tšehhi Vabariik
Ungari
Iirimaa
Rumeenia
Slovaki Vabariik
Sloveenia
Bulgaaria
Leedu
Luksemburg
Küpros
Läti
Eesti
Malta

37 578 019 000
37 578 019 000
37 578 019 000
37 578 019 000
22 546 811 500
10 416 365 500
10 416 365 500
6 910 226 000
5 274 105 000
5 170 732 500
4 810 160 500
2 970 783 000
2 825 416 500
1 820 820 000
1 774 990 500
1 679 222 000
1 318 525 000
1 217 626 000
604 206 500
560 951 500
410 217 500
351 981 000
263 707 000
258 583 500
214 805 000
165 882 000
98 429 500

Kokku

232 392 989 000

DE
FR
IT
GB
ES
NL
BE
SE
DK
AT
PL
FI
GR
PT
CZ
HU
IE
RO
SK
SI
BG
LT
LU
CY
LV
EE
MT

Kapital. Iga liikmesriigi osa panga kapitalis vastab
selle riigi osakaalule Euroopa Liidus (väljendatud
SKT-na) tema ühinemise ajal. Panga põhikirja kohaselt ei tohi panga antud laenude ja tagatiste tagasimaksmata kogusumma kunagi ületada 250% tema
märgitud kapitalist.
1. aprilli 2009. aasta seisuga ulatub panga märgitud
kapital kokku üle 232 miljardi euro.

10 000 000 000

20 000 000 000

30 000 000 000
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EIP halduskomitee
Panga halduskomitee liikmed ja nende vastutusalad

Philippe MAYSTADT
Panga president ja direktorite nõukogu esimees

Philippede FONTAINE VIVE CURTAZ
Asepresident

Simon BROOKS
Asepresident

Carlos DA SILVA COSTA
Asepresident

➾
➾

Philippe MAYSTADT Panga president ja direktorite nõukogu esimees
Üldstrateegia
Institutsioonilised küsimused, suhted teiste rahvusvaheliste finantsasutustega
Peainspektori, finantskontrolöri ja vastavusbüroo juhi aruanded
Personal
Sisekommunikatsioon
Võrdsete võimaluste poliitika, meeste ja naiste võrdsete võimaluste nõuandekomitee
(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

➾
➾
➾
➾
➾
➾
➾

Simon BROOKS Asepresident
Rahastamistehingud Ühendkuningriigis ja Madalmaades
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, Portugalis, Belgias, Luksemburgis, Aasias ja
Ladina-Ameerikas
Tehingute ja toodete õiguslikud aspektid
Rahandus
EIP kunstikomisjoni esimees

➾
➾
➾
➾
➾
➾

Matthias KOLLATZ-AHNEN Asepresident
Rahastamistehingud Saksamaal, Austrias ja Rumeenias ning Horvaatias ja Türgis
Majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus; lähenemine
Algatused JASPERS ja JESSICA
Laenude ümberajastamine
EIP toetuskomitee liige
Kunstikomisjoni liige

➾

Matthias KOLLATZ-AHNEN
Asepresident

Eva SREJBER
Asepresident

➾

Marta GAJĘCKA
Asepresident

➾
➾
➾
➾

Plutarchos SAKELLARIS
Asepresident

Eva SREJBER Asepresident
Rahastamistehingud Rootsis, Soomes, Leedus, Lätis, Eestis, idapoolsetes
naaberriikides, Venemaal ja EFTA riikides
Teadmistepõhine majandus
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, Maltal ja Lääne-Balkani maades
Riskijuhtimine
Planeerimine ja eelarve
Kuluefektiivsus
EBRD juhataja

➾

Dario SCANNAPIECO
Asepresident

1. mai 2009. aasta seisuga

➾
➾
➾
➾
➾
➾

Plutarchos SAKELLARIS Asepresident
Rahastamistehingud Kreekas, Küprosel, Taanis, Iirimaal, AKV riikides ja LõunaAafrikas
Energia
Valdkondlikud, majandus- ja rahandusuuringud
Basel II kokkuleppe rakendamine
Raamatupidamine
Kunstikomisjoni liige
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Organisatsiooni struktuur
(1. mai 2009. aasta seisuga)

Peasekretariaat ja õigusosakond

u

Tehingute juhtimise ja ümberstruktureerimise osakond

Alfonso QUEREJETA

Klaus TRÖMEL

Peasekretär ja õigusosakonna peadirektor

Direktor

Institutsioonilised küsimused
Dominique de CRAYENCOUR

Direktor

Rahandusosakond
Bertrand de MAZIÈRES

Õigusosakond
u

Ühenduse ja rahandusküsimused; Rahastamistehingud väljaspool
Euroopat
Marc DUFRESNE

u

Peadirektor

u

Barbara BARGAGLI PETRUCCI

Õigusosakonna asepeadirektor

u

Rahastamistehingud Euroopas
Direktor

u

Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
Peadirektor

Strateegia ja finantskontroll
Jürgen MOEHRKE

u

Direktor

Suhtekorraldus
Gill TUDOR

Pressiesindaja ja direktor

Infotehnoloogia
Derek BARWISE

u

Direktor

Hooned, logistika ja dokumentatsioon
Patricia TIBBELS

Direktor

Euroopa Liidu ja kandidaatriikide rahastamistehingute osakond

u

Uuendus ja konkurentsivõime

u

Transport ja energia

u

Lähenemine ja keskkond

u

JASPERS

Constantin CHRISTOFIDIS
Christopher HURST
Guy CLAUSSE
Agustin AURÍA

u

Direktor

Lääne-Euroopa

u

Hispaania, Portugal

u

Kesk-Euroopa

u

Aadria mere piirkond

u

Kagu-Euroopa

u

Läänemere piirkond

Carlos GUILLE
Joachim LINK
Romualdo MASSA BERNUCCI
Jean-Christophe LALOUX
Tilman SEIBERT

Direktor

Direktor

Peadirektor

Kasvualgatuse vahendid

Laurent de MAUTORT

Direktor

Pierluigi GILIBERT

Peadirektor

Thomas BARRETT

Direktor

Riskijuhtimise osakond

Thomas HACKETT
u

Direktor

Projektide juhtimine

Rémy JACOB
Peadirektor
Finantskontrolör ja infosüsteemide direktor

u

Direktor

Tehingute kavandamine ja arveldamine
Elisabeth MATIZ

Strateegia peadirektoraat

Direktor

Kassa
Anneli PESHKOFF

Gerhard HÜTZ

u

Kapitaliturud

Direktor

Direktor

Direktor

u

Krediidiriskid
Per JEDEFORS

u

Direktor

Finants- ja tegevusriskid
Alain GODARD

Direktor

Peainspektsioon
Jan Willem van der KAAIJ
Peainspektor

Direktor

Direktor

EIP Grupi vastavusbüroo
Matthias MAERTENS
Vastavusbüroo juht

Direktor

Personaliosakond
Euroopa Liidu ja kandidaatriikide väliste rahastamistehingute osakond

Michel GRILLI
Direktor

Martin CURWEN
Peadirektor

u

Euroopa naaber- ja partnerriigid
Claudio CORTESE

u

Aafrika, Kariibi mere, Vaikse ookeani piirkond – Investeerimisrahastu
Patrick WALSH

u

Direktor

Direktor

Aasia ja Ladina-Ameerika
Francisco de PAULA COELHO

Direktor

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 juhivad ja haldavad kolm organit:

EIFi juhtkond
24.04.2009 seisuga

➾ aktsionäride üldkoosolek (EIP, Euroopa Liit,

31 finantsasutust), mis koguneb vähemalt
kord aastas;
➾ seitsmest liikmest ja seitsmest asendusliikmest koosnev direktorite nõukogu, mis otsustab muu hulgas fondi tehingute üle;
➾ tegevdirektor, kes vastutab fondi juhtimise eest kooskõlas selle põhikirjaga ja direktorite nõukogu kinnitatud juhiste ja
suunistega.

Tegevdirektor
Richard PELLY

Tegevdirektori asetäitja
Jean-Marie MAGNETTE

u

John A. HOLLOWAY
u

Euroopa Investeerimisfondi raamatupidamisarvestust auditeerivad üldkoosolekul ametisse
nimetatud kolmeliikmeline auditinõukogu ja
sõltumatud välisaudiitorid.

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

Tehingute ja suhete juhtimine
Direktor

Mandaatide juhtimine, tootearendus ja inkubatsioon

Marc SCHUBLIN

Direktor

Tegevusaruanne ja ettevõtte vastutuse aruanne

EIP Grupi rahastamisnõuetele vastavad projektid
Euroopa Liidus peavad rahastamiseks sobivad projektid teenima ühte või mitut järgmist
eesmärki:
➾ majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamine: investeeringute edendamine kõikides majandussektorites majandusarengu toetamiseks vähem soodsates piirkondades;
➾ teadmistepõhise ja uuendustest juhinduva ühiskonna arendamisele kaasa aitavate investeeringute täiendamine;
➾ infrastruktuuri ja teenuste parandamine tervishoiu- ja haridussektoris, millel on oluline osa
inimkapitali kujundamises;
➾ ühenduse mõõtmega transpordi-, telekommunikatsiooni- ja energiavarustusinfrastruktuuri võrgustike arendamine;
➾ keskkonnakaitse ja elukvaliteedi parandamine;
➾ energiavarustuse kindlustamine ratsionaalse kasutuse, omamaiste ressursside, sh taastuvenergia rakendamise 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 rakendamises. Pank on tegev:
➾ kandidaatriikides ja potentsiaalsetes kandidaatriikides Kagu-Euroopas, kus ta aitab kaasa stabiilsuspakti eesmärkidele, suunates oma laenud mitte üksnes põhiinfrastruktuuri ümberehitusse ja piirkondliku mõõtmega projektidesse, vaid ka erasektori arendamisse;
➾ Vahemere piirkonna kolmandates riikides, aidates saavutada Euroopa ja Vahemere piirkonna partnerluse vabakaubanduspiirkonna loomiseks 2010. aastaks
➾ Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikides, Lõuna-Aafrikas ning ülemeremaades ja territooriumidel (ÜMT), kus ta edendab põhiinfrastruktuuri ja kohaliku
erasektori arendamist;
➾ Aasias ja Ladina-Ameerikas, kus ta toetab Euroopa Liidule ja asjaomastele riikidele vastastikku kasulikke projekte.
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EIP Grupi aadressid

Euroopa Investeerimispank
www.bei.org - U info@bei.org
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 (+352) 43 79 - 1
5 (+352) 43 77 04

Poola
Plac Piłsudskiego 1
PL-00-078 Warszawa

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
Väliskontorid
Austria
Mattiellistraße 2-4
A-1040 Wien
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
Bulgaaria
2a Saborna Street
1000 Sofia
(+359) 29 26 42 90
(+359) 29 26 42 00

Prantsusmaa
21, rue des Pyramides
F-75001 Paris
3 (+33-1) 55 04 74 55
5 (+33-1) 42 61 63 02
Rumeenia
Str. Vasile Lascar 31
R-020492 Bucureşti, Sector 2

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

3 (+34) 914 31 13 40
5 (+34) 914 31 13 83

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

Itaalia
Via Sardegna 38
I-00187 Roma

Ühendkuningriik
2 Royal Exchange Buildings
London EC3V 3LF

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

3 (+39) 06 47 19 1
5 (+39) 06 42 87 34 38
Kreeka
1, Herodou Attikou &amp; Vas. Sofias Ave
GR-106 74 Athens
3 (+30-210)68 24 517
5 (+30-210)68 24 520

3 (+44) 20 73 75 96 60
5 (+44) 20 73 75 96 99

Tegevusaruanne ja ettevõtte vastutuse aruanne

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

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

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

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

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

Türgi
Büyükdere Caddesi
No: 195, 4th Floor
1. Levent
TR-34394 Istanbul
3 (+90-212) 317 90 10
5 (+90-212) 269 77 77

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

Uğur Mumcu Caddesi N° :88, Kat: 8
Gaziosmanpaşa
TR-06700 Ankara
3 (+90-312) 405 60 50/51
5 (+90-312) 446 85 05

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

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
96, boulevard Konrad Adenauer
L-2968 Luxembourg
3 (+352) 42 66 88 1
5 (+352) 42 66 88 200
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Fotod ja pildid on pärit EIP Graafikatööde ateljeest.
Trükitud Mayenne’is Jouve’i trükikojas MagnoSatin siidpaberil taimsete trükivärvidega. Paber on sertifitseeritud Metsahoolekogu (Forest Stewardship Council) eeskirjade kohaselt ja sisaldab 100% värsket kiudainet (millest vähemalt 50% pärineb
hästi hooldatud metsadest).
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