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Veiklos ir socialinės
atsakomybės ataskaita

EIB grupės 2009 m. metinę ataskaitą sudaro trys atskiri tomai:
• Veiklos ir socialinės atsakomybės ataskaita, kurioje aptariama
EIB grupės veikla per praėjusius metus ir apžvelgiamos ateities
perspektyvos;
• Finansinė ataskaita, kurioje pateikiamos EIB grupės (parengta pagal TFAS ir ES BAP), EIB, Kotonu investicinės priemonės, EVIPP patikos fondo, ES–Afrikos infrastruktūros patikos fondo, Kaimynystės
investicinės priemonės patikos fondo ir EIF finansinė atskaitomybė
kartu su atitinkamais aiškinamaisiais priedais;
• Statistinė ataskaita, kurioje pateikiamas 2009 m. EIB finansuotų
projektų ir obligacijų emisijų sąrašas ir EIF projektų sąrašas. Joje
taip pat pateikiamos suvestinės lentelės už ataskaitinius metus ir
praėjusius penkerius metus.
Metinė ataskaita taip pat skelbiama Banko interneto svetainėje adresu
www.eib.org/report.
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Veikla 2009 m.

Reaguojant į krizę, 2009 m.
labai padaugėjo pasirašytų
ir išmokėtų paskolų, Bankas
suteikė paramą daugiau kaip
500 naujų didelės apimties
projektų ir 50 000 mažųjų ir
vidutinių įmonių

(mln. EUR)

Patvirtinti projektai
Europos Sąjunga
Valstybės partnerės

103 898
93 615
10 283

Pasirašyti sandoriai
Europos Sąjunga
Valstybės partnerės

79 102
70 505
8 597

Išmokėtos paskolos
Europos Sąjunga
Valstybės partnerės

54 022
48 898
5 123

Pritrauktos lėšos (iki apsikeitimo sandorių)
Pagrindinės valiutos (EUR, GBP, USD)
Kitos valiutos

79 386
70 205
9 182

Padėtis 2009 12 31
Įsipareigojimai
Išmokėta paskolų
Numatytos išmokėti paskolos
Finansavimas iš biudžeto lėšų
Išleistos emisijos

324 150
81 843
1 416
305 758

Nuosavos lėšos
Balansas iš viso
Grynasis metų pelnas
Pasirašytasis kapitalas
iš kurio pareikalautas įmokėti

37 954
361 871
1 877
232 393
11 620

EIB grupė: pagrindiniai skaičiai
Veikla 2009 m.
Pasirašyti sandoriai
Rizikos kapitalas (39 fondai)
Garantijos (22 operacijos)

3 031
733
2 298

Padėtis 2009 12 31

2009 m. per 730 mln. EUR investuota į 39 naujus rizikos
kapitalo fondus,
o 4,1 mlrd. EUR trumpalaikių
įsipareigojimų daugiau kaip
300 fondų skirti užimtumui
skatinti ir investicijoms į
smulkųjį verslą

Portfelis
Rizikos kapitalas – valdomas turtas (307 fondai)
Garantijos (168 operacijos)

17 697
4 103
13 594

Sukaupti sandoriai
Rizikos kapitalas (307 fondai)
Garantijos (168 operacijos)

5 136
13 987

Nuosavos lėšos
Balansas iš viso
Grynasis metų pelnas
Pasirašytasis kapitalas
iš kurio pareikalautas įmokėti

1 015
1 157
-7
2 940
588

Turinys
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„Mūsų akcininkių – ES valstybių narių
mums iškeltus tikslus mes pasiekėme
su kaupu“

Pirmininko žodis
Rekordinis skolinimo mastas sunkmečiu
2009-ieji buvo audringi metai, todėl labai didžiuojuosi,
kad Banko kolektyvas puikiai įvykdė užduotį padaryti
daugiau, geriau ir greičiau. Per praėjusius metus EIB
rėmė Europos ekonomiką paskolinęs precedento
neturinčią 79 mlrd. EUR. sumą. Trumpai tariant, mūsų
akcininkių – ES valstybių narių mums iškeltus tikslus
mes pasiekėme su kaupu.
Kaip pasiekėme tokių rezultatų
Europos Sąjungai buvo nepaprastai svarbu anksti
suprasti milžinišką krizės poveikį ir greitai reaguoti.
Čia Bankas suvaidino svarbiausią vaidmenį, ėmęsis
priemonių kreditų trūkumo rinkoje problemai spręsti.
Vis dėlto visiškai aišku, kad Bankas visada finansavo
ir finansuos tik ekonomiškai gyvybingus projektus ar
programas. Tokie projektai turi prisidėti prie Europos
Sąjungos tikslų įgyvendinimo ir atitikti mūsų techninius, ekonominius bei socialinius ir aplinkosaugos
standartus. Todėl buvo itin stengiamasi padėti
greičiau parengti projektų paraiškas, jas peržiūrėti ir,
jeigu reikia, pataisyti, siekiant užtikrinti, kad Valdymo
komitetas ir Direktorių valdyba galėtų patvirtinti kuo
daugiau finansavimui pateiktų projektų. 2009 m.
Bankas ne tik pasirašė 79 mlrd. EUR vertės projektų
finansavimo sutartis, bet ir skyrė 54 mlrd. EUR

realiajai ekonomikai – šios lėšos buvo skirtos valdžios
institucijoms, pramonės įmonėms ir tiesiog piliečiams
padėti įveikti finansų ir ekonomikos krizės sukeltus
sunkumus.
Be to, Bankas suvaidino esminį vaidmenį užtikrinant
svarbių projektų įgyvendinimą, kurie dėl sunkių
ekonominių sąlygų tokiose srityse kaip infrastruktūra
ar inovacijos nebūtų buvę įmanomi.
Buvo nustatyti trys prioritetai
Europos Vadovų Taryba įgaliojo EIB imtis papildomos
veiklos trijose konkrečiose srityse: mažųjų ir vidutinių
įmonių (MVĮ), konvergencijos regionų ir kovos su klimato kaita.
MVĮ
MVĮ – sektorius, laikomas ekonomikos stuburu
ir svarbiu darbo vietų kūrimo šaltiniu, – 2009 m.
galėjo pasinaudoti naujomis 12,7 mlrd. EUR kredito
linijomis, kurias valdo vietos bankai tarpininkai,
perskolinantys lėšas smulkiojo verslo įmonėms. Kartu
mes stengėmės iki 2009 m. pabaigos visiškai perduoti bankams daugiau kaip 75 % visos 21 mlrd. EUR
finansinės paramos, dėl kurios sutartys buvo sudarytos
2008 ir 2009 m. Tai savo ruožtu sudarė galimybę daugiau

Veiklos ir socialinės atsakomybės ataskaita

kaip 50 000 MVĮ 2009 m. pasiskolinti beveik 15 mlrd. EUR
Banko lėšų. Didelės kredito krizės metu tai užtikrino taip
reikalingą finansinę paramą, kurios MVĮ negalėjo gauti
rinkoje.
Konvergencija
Ekonomiškai silpnesniems Europos regionams (konvergencijos regionams) buvo paskolinta 29 mlrd. EUR,
t. y. 41 % visų EIB paskolų sumos Europos Sąjungoje.
Ši suma buvo proporcingai paskirstyta tarp ES-15 ir
naujųjų ES-12 valstybių narių, pastarosioms skirta iš
viso 12,8 mlrd. EUR. Be to, EIB teikė svarbią techninę
pagalbą konvergencijos regionams – padėjo rengti projektus finansavimui tokiose srityse, kaip
infrastruktūra ir energetika ar aplinkos gerinimas.
Klimato kaita
Kovojant su klimato kaita beveik 17 mlrd. EUR paskolų
skirta projektams, kuriais prisidedama prie šiltnamio
efektą sukeliančių dujų išlakų kiekio mažinimo,
pavyzdžiui, atsinaujinančios energijos (4,2 mlrd. EUR),
energijos vartojimo efektyvumo (1,5 mlrd. EUR),
mokslinių tyrimų ir plėtros kuriant netaršų transportą
(4,7 mlrd. EUR) projektams ir investicijoms į miestų
transportą (5,5 mlrd. EUR), taip pat klimato kaitos sukeltas problemas sprendžiantiems projektams už ES ribų.
Mūsų misija pasaulyje
Paskolinęs beveik 9 mlrd. EUR už ES ribų, EIB teikia
reikšmingą finansinę paramą šalims ES partnerėms
pagal vadinamuosius išorės įgaliojimus, dėl kurių
sprendimus priima Taryba ir Europos Parlamentas. Mes aktyviai siekėme pasinaudoti galimybėmis
rengti bendrus veiksmų planus su kitais daugiašalio
vystymo bankais kurdami sinerginius ryšius ne tik
vykdydami finansinę veiklą įvairiose pasaulio dalyse,
bet ir spręsdami pasaulines, pavyzdžiui, klimato kaitos problemas.
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ir spręsti makroekonomikos problemas, kurių krizės
metais tik padaugėjo.
Šiame kontekste EIB plėtos savo veiklą atsižvelgdamas į
tris pasiūlytus ES-2020 strategijos prioritetus: pažangus
augimas, tvarus augimas, integracinis augimas. Mes
pasiūlysime inovatyvius finansavimo sprendimus. Ypač
glaudžiai bendradarbiaudami su Komisija rengsime
pasiūlymus dėl veiksmingesnio ES biudžeto išteklių ir
EIB grupės lėšų panaudojimo derinimo.
EIB ne tik vadovaujasi savo patirtimi finansų srityje,
bet ir remiasi verslo analitikų ir ekonomistų, inžinierių,
aplinkos apsaugos ir socialinių klausimų ekspertų,
miestų planuotojų ir klimato kaitos specialistų
žiniomis. Tokie ekspertai – tai dauguma per pastaruosius penketą metų į Banką priimtų darbuotojų; jie
padeda kurti naują skolinimo politiką, teikia techninę
pagalbą projektų iniciatoriams ir vykdo sudėtingų
projektų įgyvendinimo stebėseną.
Ateinantys metai nebus lengvesni, bet esu tikras, kad
mūsų Bankas, visi jo darbuotojai sugebės susidoroti su
mums tenkančiais iššūkiais. EIB visada buvo ištikimas
savo misijai remti Europos Sąjungos politikos tikslus
tiek Europoje, tiek už jos ribų. Mes ir toliau laikysimės
šio principo skirstydami savo skolinimui skirtus
išteklius ir techninę pagalbą ES piliečių naudai.

Philippe Maystadt
Žvilgsnis į ateitį
Naujoji iniciatyva ES-2020 nubrėžė gaires Europos Sąjungai ir valstybėms narėms kaip
visiškai atsigauti po krizės ir greičiau pereiti prie
konkurencingesnės ekonomikos. Mes privalome
šalinti struktūrinius Europos ekonomikos trūkumus

Veiklos strategija

Direktorių valdyba
2010 m. vasario
2 d. susitikime
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EIB verslo planas, arba Banko veiklos planas, yra trejų metų
(2010–2012 m.) tęstinis planas, nustatantis jo skolinimo
veiklos prioritetus. Kam verslo plane skiriama daugiausia
dėmesio 2010 m.?

Nepaisant to, kad yra ženklų, rodančių didžiulio
ekonominio nuosmukio pabaigą, perspektyvos
tebėra labai neaiškios ir trapios, o ekonomikos
atsigavimas, atrodo, gali užsitęsti. Todėl dabartinėmis
ekonomikos sąlygomis Bankas ir toliau stengiasi
padėti Europai įveikti krizę, darydamas daugiau, geriau ir greičiau. 2010 m. tikslas – palaikyti aukštą
skolinimo veiklos lygį, pasiektą 2009 m., kai buvo
pasirašyta paskolų už 79 mlrd. EUR.
Ir ateityje Banko skolinimo veikla bus nukreipta į tas
sritis, kuriose krizė sudavė Europai didžiausią smūgį:
mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), klimato kaitą ir
konvergencijos regionus. Atitinkamai papildomo
skolinimo pagal Europos ekonomikos gaivinimo planą didžioji dalis taip pat tenka šioms trims
prioritetinėms sritims.

Ir ateityje Banko skolinimo veikla bus
nukreipta į tas sritis, kuriose krizė
sudavė Europai didžiausią smūgį

2009 m. EIB parama MVĮ buvo netgi didesnė nei
numatyta ES gaivinimo plane, pagal kurį Bankas kiekvienais metais privalo skirti ne įprastą 5 mlrd. EUR
paramą, bet pasiekti, kad 2008–2011 m. būtų
skiriama vidutiniškai 7,5 mlrd. EUR per metus. 2008 m.
skolinimo apimtis išaugo iki daugiau kaip 8 mlrd. EUR,
o 2009 m. EIB pasirašė paskolų net už 12,7 mlrd. EUR.
2008 ir 2009 m. pasirašęs paskolų už 20,8 mlrd. EUR,
Bankas yra netoli savo tikslo 2008–2011 m. paskolinti

EIB atsakas į finansų ir
ekonomikos krizę
Į EIB atsako į krizę priemonių paketą
įtraukta papildoma 50 mlrd. EUR suma
paskoloms Europos Sąjungoje 2008–
2010 m. Ši papildoma suma paskirta prie maždaug 45–50 mlrd. EUR
kiekvienais metais prieš krizę skolintos
sumos. Toks EIB atsakas į ekonomikos
krizę nereiškia, kad pasikeitė jo politikos tikslai – jis tik rodo Banko veiklos
intensyvėjimą.

EIB grupė

8

Veiklos ir socialinės atsakomybės ataskaita

MVĮ 30 mlrd. EUR, kaip buvo nutarta 2008 m. Nicos
ECOFIN susitikime. EIB jau supaprastino savo produktą
„Paskolos – MVĮ“ ir padarė jį skaidresnį, kad būtų lengviau teikti paskolas per partnerius bankus. 2009 m.
naujoji MVĮ strategija buvo įgyvendinta labai plačiu
mastu, o EIB ir toliau spartino skolinimo apimties
augimą. Pasirašydamas paskolų sutartis Bankas kartu
su savo tarpininkais išplėtė veiklos geografiją nuo
16 iš 27 valstybių narių 2008 m. iki 24 valstybių narių
2009 m. ir pritraukė daug naujų partnerių, kad būtų
užtikrintas platus paramos MVĮ tinklas. Didėjant
paramos MVĮ apimčiai 2010 m. EIB ar jo dukterinė
įstaiga – Europos investicijų fondas (EIF) papildys
savo paslaugas naujais produktais specialiems MVĮ
poreikiams tenkinti.
Skolinimo apimties didinimas konvergencijos
regionuose skatinant Europos atsigavimą yra logiškas
žingsnis, nes būtent neturtingiausias Europos
teritorijas krizė labiausiai paveikė. Todėl 2009 m. EIB
savo paskolų dalį konvergencijos regionams padidino
iki 29 mlrd. EUR sumos, t. y. net iki 41 % visos ES viduje
paskolintos sumos. Ypač nukentėjo Vidurio ir Rytų
Europos šalys. Suprasdamas reikalo skubumą, EIB,
glaudžiai bendradarbiaudamas su Tarptautine finansų
korporacija, priklausančia Pasaulio banko grupei, ir
Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas pasirašė
sutartį dėl iniciatyvos 2009 ir 2010 m. Vidurio ir Rytų
Europos bankams skirti daugiau kaip 24 mlrd. EUR.

MVĮ šiomis lėšomis gali pasinaudoti per vietos
bankus tarpininkus. Iki 2009 m. pabaigos vien EIB
regionų MVĮ ir savivaldybių projektams suteikė naujų
paskolų už 10 mlrd. EUR. Tai reiškia, kad, per vienerius
metus suteikęs paskolų už 11 mlrd. EUR, Bankas beveik įvykdė dvejų metų įsipareigojimą.
EIB Europos gaivinimo programos įgyvendinimo
tikslai apima ir klimato kaitos sritį, konkrečiau kalbant energetiką, infrastruktūrą ir netaršų transportą.
EIB deda visas įmanomas pastangas, remdamas
ES vadovaujamąjį vaidmenį pasaulio kovoje su
klimato kaita. 2009 m. Bankas paskolino 17 mlrd. EUR
projektams, prisidedantiems prie CO2 išlakų kiekio
mažinimo, įskaitant investicijas į atsinaujinančią
energiją (4,2 mlrd. EUR), energijos vartojimo
efektyvumą (1,5 mlrd. EUR), mokslinius tyrimus ir
plėtrą kuriant netaršų transportą (4,7 mlrd. EUR) ir
investicijas į miestų transportą (5,5 mlrd. EUR). 2010 m.
tikslas – pasiekti ne mažesnį skolinimo lygį. Svarbu,
kad Europos Sąjungoje kovai su klimato kaita skirtos
priemonės būtų derinamos su iniciatyvomis skatinti
mažai anglies dioksido išskiriančios ekonomikos
augimą besivystančiame pasaulyje. Todėl įgyvendinant
Banko Energijos tvarumo ir jos tiekimo patikimumo
priemonę projektams besivystančio pasaulio šalyse
finansuoti bus skirta 3 mlrd. EUR. Be to, EIB numato ir
toliau plėsti savo paramą pasaulinėms anglies dioksido
rinkoms.
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2009 m. Bankas paskolino 17 mlrd. EUR
projektams, prisidedantiems prie CO2
išlakų kiekio mažinimo
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EIB grupės veikla
2009 m.
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Prieinamos paskolos MVĮ darbo
vietoms išlaikyti ir kurti

2008 ir 2009 m. pasirašęs su bankais tarpininkais paskolų
sutarčių už 20,8 mlrd. EUR, EIB labai priartėjo prie Europos ekonomikos gaivinimo plane jam iškelto tikslo, kurį
2008 m. gruodžio mėn. patvirtino Europos valstybių ar
vyriausybių vadovai, – per 2008–2011 m. paskolinti MVĮ
30 mlrd. EUR.

2009 m. EIB suteikė kredito linijas bankams
tarpininkams 12,7 mlrd. EUR sumai, kad jie galėtų
perskolinti lėšas smulkiajam verslui, – 55 % daugiau
nei prieš metus. Visoje ES Banko parama pasiekė
daugiau kaip 50 000 MVĮ. Dalyvavo 24 valstybių
narių tarpininkai. EIB pastangos pasiekti smulkųjį
verslą turi ir daugiklio poveikį, nes jis verčia finansų
tarpininkus įsipareigoti prie kiekvieno EIB paskolinto euro prisidėti bent vienu euru iš savo išteklių.

veiksmų planą EIB glaudžiai dirbo su ERPB ir Pasaulio banko grupe, siekdamas didinti tarptautinių
finansų institucijų paramą Vidurio, Rytų ir Pietryčių
Europos MVĮ. Siekiant įgyvendinti šią 2009 m. vasario mėn. pradėtą iniciatyvą reikėjo glaudžiai bendradarbiauti su vietos partneriais bankais. Iki 2009 m.

Dar didesnė parama MVĮ buvo teikiama naujosiose
valstybėse narėse, kuriose smulkiajam verslui buvo
suduotas ypač stiprus smūgis. Pasirašius paskolų
sutarčių už 2,1 mlrd. EUR, kredito linijų suteikta
beveik dukart daugiau nei 2008 m. Pagal bendrą

Kaip atsakas į MVĮ patiriamą likvidumo trūkumą, buvo tobulinami MVĮ
siūlomi produktai

EIB grupė
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pabaigos EIB šio regiono tarpininkams jau buvo
skyręs 10,5 mlrd. EUR.
Kaip atsakas į MVĮ patiriamą likvidumo trūkumą,
2009 m. buvo tobulinami MVĮ siūlomi produk-

EIB skolinimas MVĮ 2007–2009 m.: pasirašytos
kredito linijų sutartys su tarpininkais
mln. EUR
14 000
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8 000
6 000
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4 000
2 000
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0

tai. Pavyzdžiui, Bankas atkreipė dėmesį, kad yra
padidėjęs apyvartinio kapitalo poreikis, ir greitai reagavo, kad patenkintų šį poreikį. Geografinė produkto „Paskolos – MVĮ“ aprėptis taip pat išsiplėtė, kai
2009 m. buvo įtrauktos ir šalys kandidatės, potencialios šalys kandidatės ir Rytų partnerystės šalys.
Europos investicijų fondas, kuris su EIB sudaro
EIB grupę, yra specializuota jo atšaka MVĮ rizikos finansavimo operacijoms. Didžioji jo akcijų dalis
priklauso EIB, o kiti akcininkai yra Europos Komisija
ir grupė viešųjų ir privačiųjų finansų įstaigų. Jo
kuruojamos sritys: parama į MVĮ investuojantiems
rizikos ir augimo kapitalo fondams ir MVĮ paskolų
portfelio garantijos. Kaip ir EIB, EIF parama mažosioms
įmonėms jas pasiekia per finansų tarpininkus –
partnerius, tarp kurių yra rizikos kapitalo augimo ir
tarpinio (mezzanine) finansavimo fondai, bankai,
garantijų institucijos ir tarpusavio garantijų fondai.
2009 m. EIF daugiau kaip 730 mln. EUR investavo į 39
Europos rizikos kapitalo augimo fondus. Iš viso šiuo
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metu jis turi 4,1 mlrd. EUR įsipareigojimų daugiau
kaip 300 fondų, todėl laikytinas vienu didžiausių
privačiojo akcinio kapitalo finansuotojų Europoje.
2009 m. EIB patikėjo Europos investicijų fondui jo
vardu investuoti 1 mlrd. EUR į Tarpinio finansavimo
priemonę
augimui.
Tarpinis
(mezzanine)
finansavimas – tai skolos ir akcinio kapitalo derinys,
dažnai antraeilių paskolų arba į akcijas konvertuojamų
skolos vertybinių popierių forma. Toks finansavimas
ypač tinka besivystančioms ir sparčiai augančioms
smulkiojo verslo įmonėms. Pagal Tarpinio finansavimo
priemonę augimui per trejus ateinančius metus
bus investuojama į investicinius fondus, remiančius
augančias inovatyvias įmones visoje Europoje jų finansavimo spragoms užpildyti.
2009 m. buvo sukurtos įvairios mikrofinansavimo iniciatyvos. Nauja 20 mln. EUR rizikos kapitalo priemonė,
kurią Banko vardu valdo EIF, – tai iniciatyva, kurios lėšos
skiriamos mikrofinansų įstaigoms, nepatenkančioms
į tradicinį bankų sektorių. Be to, sukurta Banko ir
Komisijos kartu finansuojama mikrofinansų iniciatyva
PROGRESS, skirta socialinei ekonomikai.
EIF akcinio kapitalo priemonių tikslas – padėti MVĮ
lengviau gauti kapitalo pačiam įvairiausiam smulkiajam verslui, tačiau taip pat svarbu atsižvelgti ir į MVĮ
paskolų poreikį – suteikti joms garantijų ir galimybę
pakeisti paskolą vertybiniais popieriais. 2009 m. EIF
suteikė garantijų už 2,3 mlrd. EUR. Tų metų pabaigoje bendras jo suteiktų garantijų portfelis buvo
13,6 mlrd. EUR.
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Remiant smulkųjį verslą – „partnerystės logika“
Nors pramonės įrenginių ir paslaugų paklausa vietoje sumažėjo 15 %, Équipements et Techniques Industrielles (ETI) nė nemano atleisti darbuotojų – priešingai, ji samdo daugiau žmonių. Havre įsikūrusioje įmonėje
dirba apie 80 darbuotojų. Pasinaudodama EIB paskola, jai suteikta per vietos banko Société Générale filialą,
ETI kovoja su finansų krize plėsdama verslą užsienyje.
Didelė ETI klientų dalis yra pramonės įmonės, ypač aplinkiniuose Normandijos rajonuose, patiriančios didelį
krizės poveikį. Visi šių įmonių vietos tiekėjai išgyvena nelengvą laikotarpį, tačiau ETI aprūpina ne tik juos, bet
ir savo klientus užsienyje, importuodama įrenginius iš 15 šalių ir į tiek pat eksportuodama.
ETI atsargų sąraše – apie 15 000 prekių pavadinimų pagrindinėje jos buveinėje Havre ir filialuose Djepe bei
Le Peti Keviji, kurių brangiausios kainuoja keletą milijonų eurų. Tačiau prekių kaupimas yra tik tarpinis labai
specializuoto proceso, kuriame dalyvauja įmonė, etapas: tenka parinkti įrenginius, nustatyti klientų poreikius
ir juos konsultuoti, surinkti, pakuoti ir išsiųsti įrankių komplektus, netgi mokyti, kaip tais įrankiais naudotis.
„ETI strategija plėstis į užsienį kompensuojant smukusią paklausą vietos rinkoje grindžiama trimis pagrindiniais dalykais, – aiškino ETI Eksporto skyriaus projektų vadybininkė Yvon Kervella. – Pirma, pramonės
įrenginiai yra tiesiogiai eksportuojami įvairiausiems klientams. Antra, vietoje įrengtos dirbtuvės ir laboratorijos
dideliems projektams. Ir trečia, ETI siūlo profesinio mokymo paslaugas.“
Alžyras yra svarbiausia ETI eksporto rinka apskritai, ypač profesinio rengimo srityje. Įmonė Alžyre turi
savo biurą, o neseniai baigė projektą Alžyro profesinio mokymo ministerijai, kuriame iš viso dalyvavo 44
profesinės mokyklos.
„Kai laimėjome konkursą, pirmiausia prasidėjo įrankių, šiuo atveju santechnikos įrankių, ir
komplektuojančiųjų dalių parinkimas ir įrankių paketų komplektavimas, – pasakė Y. Kervella. – Paskui jie
buvo siunčiami į Alžyrą, tvarkomos muitinės procedūros, pristatoma į mokyklas, tikrinama įrankių kokybė ir
skaičius, montuojamos ir paleidžiamos staklės, rengiami vienos savaitės mokymo kursai dėstytojams, kurie
dabar patys moko jaunesniąją profesionalių santechnikų ir montuotojų kartą.“
Vykdant tokius projektus, kurie nuo pradžios iki pabaigos gali tęstis iki dvejų metų, paprastai atsiskaitoma tik
projektą užbaigus. Todėl ETI reikėjo papildomo apyvartinio kapitalo savo tarptautinei plėtrai finansuoti ir todėl
bankas Société Générale paskolino įmonei 375 000 EUR iš jam EIB suteiktų lėšų. Kadangi ETI gavo paskolą iš
EIB išteklių, paskolos sąlygos buvo palankesnės palyginti su tomis, kokios būtų skolinantis kitur. „Mes tikime
ETI, be to, mums labai svarbu ir toliau skolinti savo geriems klientams, todėl EIB padedant jiems skoliname
ir sunkiais laikais, , – sakė Société Générale Havro biuro darbuotojas Yannis Faucillon. – Aš tai vadinu
„la logique du partenariat“. ”
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Pasinaudodama EIB paskola, ETI kovoja su finansų krize plėsdama verslą
užsienyje
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Skolinimas konvergencijos
regionams padeda Europai atsigauti

Investicijos į ES konvergencijos regionus buvo viena svarbiausių
sričių, kurias ECOFIN taryba išskyrė kaip EIB atsako į ekonomikos
krizę dalį. Skolinimo konvergencijos regionuose veiklai 2009 m.
skirta 29 mlrd. EUR (nuo 2008 m. ši suma padidėjo 36 % – nuo
21 mlrd. EUR).

Skolindamas Europos Sąjungoje, 41 % lėšų
EIB skyrė konvergencijos regionams. Europos
Sąjungoje skolinimas tarp ES-15 ir ES-12 naujųjų
valstybių narių buvo gerai subalansuotas –
atitinkamai 16,2 mlrd. EUR ir 12,8 mlrd. EUR.
Tačiau vertinant pagal sumas, tenkančias vienam gyventojui, naujosios valstybės narės
lenkė senąsias. Be to, bendra skolinimo apimtis
šiose valstybėse, kurių didžioji dalis laikoma

konvergencijos regionais, padidėjo net 60 %
palyginti su ankstesniais metais.
EIB dažniau dalyvavo bendrai finansuojant projektus
iš struktūrinių fondų, padėdamas valstybėms
narėms įvykdyti jų įsipareigojimą dalį ES dotacijomis
gaunamos paramos finansuoti iš savo biudžeto išteklių.
Šios struktūrinių programų paskolos kuria lankstų
sisteminį požiūrį, skatinantį geriau panaudoti ES
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	JASPERS – Bendra pagalba projektams Europos regionuose remti

(EIB, Europos Komisija, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas ir KfW Bankengruppe);



JESSICA – Bendra Europos parama tvarioms investicijoms į miestų teritorijas
(EIB, Europos Komisija ir Europos Tarybos plėtros bankas);



JEREMIE – Bendri Europos ištekliai mikroįmonėms, mažosioms ir vidutinėms
įmonėms finansuoti
(EIF, Europos Komisija);



JASMINE – Bendri veiksmai mikrofinansų įstaigoms Europoje remti
(EIF ir Europos Komisija).

struktūrinių fondų išteklius. Struktūriniam programiniam skolinimui konvergencijos regionuose 2009 m.
teko daugiau kaip 3,1 mlrd. EUR.
Be to, EIB buvo pagrindinis partneris kuriant, pradedant vykdyti ir įgyvendinant ES Baltijos jūros
strategiją, ieškojo būdų įgyvendinti naują
makroregioninę strategiją, kurią Komisija sukūrė
Europos Vadovų Tarybos prašymu. EIB prie šios
strategijos įgyvendinimo prisideda savo skolinimo
veikla, teikdamas techninę pagalbą, stiprindamas
bendradarbiavimą su Šiaurės investicijų banku ir
dalyvaudamas atitinkamuose Šiaurės dimensijos
forumuose. Gali būti, kad panašią teritorinę strategiją
Komisija pradės Dunojaus regione. Šios iniciatyvos
įgyvendinimą atidžiai stebės ir EIB.

EIB ir Komisija remia konvergenciją
per specialiai sukurtas Sanglaudos politikos bendras iniciatyvas,
vadinamąsias 4 J

Be to, EIB ir Komisija remia konvergenciją teikdami
konsultacines paslaugas, finansų inžinerijos ir
klientams pritaikytus finansų produktus, ypač
naujosiose valstybėse narėse. Yra keturios specialiai
sukurtos Sanglaudos politikos bendros iniciatyvos,
vadinamosios 4 J, atsiradusios dėl Europos Komisijos,
EIB ir (arba) EIF ir kitų tarptautinių finansų įstaigų
partnerysčių.

JASPERS tikslas – padėti paramą gaunančioms
valstybėms gerai parengti infrastruktūros projektų,
kuriuos prašoma finansuoti dotacijomis iš
struktūrinių fondų, paraiškas. Daugiausia dėmesio
skiriama transporto tinklų atnaujinimui, aplinkos
gerinimui ir energijos vartojimo efektyvumo didinimui bei atsinaujinančios energijos vartojimui. Be
to, JASPERS iniciatyva taikoma miestų transporto
tinklų gerinimo projektams ir kai kuriems
projektams kituose sektoriuose, kuriems gali būti
skiriama ES parama, pvz., sveikatos apsaugos,
mokslinių tyrimų ir plėtros, miestų atnaujinimo.
Ypač sparčiai projektus imta rengti 2009 m.
Buvo baigta maždaug 130 užduočių, daugiausia
Lenkijoje, Čekijoje ir Rumunijoje. Pradėjęs veiklą
2006 m. pabaigoje, iš viso JASPERS užbaigė 240
užduočių. 2009 m. pabaigoje ši bendra iniciatyva
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teikė pagalbą 430 vykdomų projektų. Jos portfelyje
pagrindiniai sektoriai yra vanduo ir nuotekos (23 %),
uostai, oro uostai ir geležinkeliai (20 %), kietosios
atliekos ir energetika (19 %), keliai (17 %) ir miestų
plėtra (10 %).

JESSICA sukurta siekiant padėti regionų valdžios
institucijoms, pasinaudojant finansų inžinerijos
priemonėmis, veiksmingiau remti investicijas į tvarią
miestų plėtrą ES regionuose, kuriems 2007–2013 m.
numatyta struktūrinių fondų parama. JESSICA
priemonė leidžia pasinaudoti struktūrinių fondų

ištekliais kaip grąžinamu (todėl atsinaujinančiu)
finansavimu pajamas generuojantiems miestų
projektams per Miestų plėtros fondus. Tokios
investicijos kaip akcinis kapitalas, paskolos ir (arba)
garantijos teikiamos projektams, kurie įtraukti į
integruotus miestų planus ir kuriuos įgyvendinant
savivaldybės, bankai ir privatūs investuotojai
skatinami steigti partnerystes. Iki 2009 m. pabaigos
EIB jau atliko beveik 50 šalies ar regiono JESSICA
tyrimų, kuriuose vertinama finansų inžinerijos
priemonių tvariai miestų plėtrai remti rinka.
Planuojama, kad jų bus ir daugiau. Be to, JESSICA

EIB skolina sparnus Berlyno Brandenburgo oro
uosto plėtrai
EIB paskolos padeda plėsti Brandenburgo oro uostą – Berlyno
tarptautinį transporto centrą. Šis „Vokietijos vienybės projektas“ yra
ypač svarbus dėl savo indėlio į Rytų Vokietijos ekonomikos plėtrą.
2009 m. EIB patvirtinus 1 mlrd. EUR paskolą, o keliems vietos
bankams papildomai skyrus 1,4 mlrd. EUR, tai tapo viena didžiausių
infrastruktūros finansavimo operacijų Europoje. Ši paskola sudarys
galimybes išplėsti esamą Brandenburgo oro uostą, jį modernizuoti ir paversti vienu svarbiausių transporto centrų. EIB finansavimas
užtikrins šio oro uosto pajėgumą, reikalingą didėjantiems oro transporto srautams aptarnauti, kurių tikimasi uždarius du arti miesto centro esančius Tegelio ir Tempelhofo oro uostus. Dėl istorinių
aplinkybių ir miesto padalijimo šaltojo karo metu į dvi dalis Berlyne
buvo sukurta oro uostų sistema, kurią sudarė du pačiame mieste
veikiantys oro uostai (Tegelio ir Tempelhofo) ir vienas oro uostas už
miesto ribų (Brandenburgo).
Viso oro eismo sutelkimas vienoje vietoje už miesto ribų bus labai
naudingas aplinkos apsaugos požiūriu, be to, padidins Berlyno ir
Brandenburgo rajonų gyventojų saugumą. Bankas tikisi, kad šis
sprendimas taip pat turės teigiamos įtakos ir kitų Rytų Vokietijos
regionų ekonomikos plėtrai. Kaip ES konvergencijos regionams EIB
jiems skirs ypatingą dėmesį. Geresnis susisiekimas oru, tiesiogiai ir
netiesiogiai sukurtos naujos darbo vietos – tai vos keli tiesioginės
naudos, kurią projektas suteiks šiems regionams, pavyzdžiai.
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Konvergencija Europos Sąjungoje
Individualių paskolų pasiskirstymas 2009 m. pagal
sektorius
(mlrd. EUR)

%

Susisiekimo infrastruktūra

8 840

37

4 365

18

Miestų plėtra

1 682

7

Vanduo, nuotekos, atliekos

2 128

9

Sveikata, švietimas

1 007

4

Pramonė

3 836

16

Kitos paslaugos

Kredito linijos konvergencijos
regionuose

EIB tiesiogiai dalyvauja ir JASPERS, ir JESSICA veikloje.
Kitos dvi „J iniciatyvos“, JEREMIE ir JASMINE, patenka
į EIB dukterinės įstaigos – Europos investicijų fondo
(EIF) – veiklos sritį ir yra skirtos atitinkamai rizikos
kapitalo fondams ar garantijoms MVĮ finansuoti bei
mikrofinansavimui.

Iš viso

Energetika

Iš viso individualių paskolų

priemonėms įgyvendinti bendradarbiaujant su EIB
pasirašyta 15 susitarimo memorandumų su Bulgarija,
Kipru, Graikija bei Portugalija ir su keletu regionų. EIB
ir vadovaujančiosios institucijos pasirašė ir aštuonias
sutartis su kontroliuojančiaisiais fondais daugiau
kaip 900 mln. EUR sumai. Siekdama paspartinti
veiklą šioje srityje, 2009 m. Komisija, bendradarbiaudama su EIB ir Europos Tarybos plėtros banku,
sukūrė JESSICA tinklo platformą keistis praktine
patirtimi ir gerąja patirtimi, sukaupta JESSICA
bei finansų inžinerijos priemonių taikymo miestų
plėtros srityje.

Suma

1 771

7

23 630

100

5 320

JEREMIE tikslas – padėti MVĮ regionuose
pasinaudoti prieiga prie finansų ir finansų
inžinerijos produktų. Taikant JEREMIE iniciatyvą,
nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos
turi galimybę dalį Europos regionų plėtros fondo joms skirtų lėšų paskirstyti ne suteikdamos
dotacijas, bet pasiūlydamos rinkos finansinių
priemonių.

JASMINE iniciatyva pirmiausia siekiama kurti
mikrokreditavimo priemones augimui ir užimtumui
remti. EIF buvo įgaliotas valdyti iniciatyvos dalį, pagal kurią finansinė parama iš EIB išteklių, o techninė
pagalba – iš Europos Komisijos išteklių teikiama ne bankinėms mikrofinansavimo įstaigoms ir
mikrokreditų teikėjams.
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Kovojant su klimato kaita
Trečias prioritetinis EIB uždavinys kaip atsakas į ekonomikos
krizę buvo remti investicijas, padedančias kovoti su klimato kaita. 2008 m. su klimato kaita susijusiems projektams teko
9,8 mlrd. EUR paskolų, o 2009 m. CO2 išlakų kiekio mažinimo, taip
pat atsinaujinančios energijos vartojimo skatinimo, energijos vartojimo efektyvumo didinimo, mokslinių tyrimų kuriant netaršų
transportą ir investicijų į tvarų transportą projektams Bankas
paskolino beveik 17 mlrd. EUR.
Be paramos investicijoms klimato kaitos poveikiui
švelninti, svarbu yra ir prisitaikyti prie visuotinio
atšilimo pasekmių. Šiuo metu EIB didina skolinimo ir
techninės pagalbos apimtį vandens ir kituose lengvai
pažeidžiamuose sektoriuose, kur būtina skubiai
įgyvendinti prisitaikymo priemones. 2007 m. Bankas
nusprendė, kad būtų galima finansuoti iki 75 %
klimato kaitos poveikio ir prisitaikymo prie jos projektų
sąnaudų, atsisakius įprastinės 50 % ribos, bei teikti jiems
ilgesnio termino paskolas. EIB jau sukaupė nemažai
vertingos patirties įgyvendindamas prisitaikymo
prie klimato kaitos projektus, ypač vandens ir
infrastruktūros sektoriuose, o dabar sistemingai ir nuosekliai vertina savo projektus klimato rizikos požiūriu.
Banko patirtis itin svarbi besivystančiose šalyse,
ypač neturtingiausiose iš jų, kurios dėl savo
geografinės padėties, žemo gyventojų pajamų lygio
ir didesnės priklausomybės nuo jautriai į klimato sąlygas reaguojančių sektorių, pvz., žemės ūkio,
miškininkystės ir žuvininkystės, gali būti ypač lengvai
pažeidžiamos klimato kaitos.
Svarbiausi EIB uždaviniai įgyvendinant skolinimo sektoriams politiką yra šiltnamio efektą sukeliančių dujų
išlakų kiekio mažinimas, ypač energetikos, vandens,
transporto, atliekų, mokslinių tyrimų, plėtros ir
inovacijų bei miškininkystės sektoriuose. Nustatydamas reikalavimus ir sąlygas projektų iniciatoriams, Bankas skatina kurti atsinaujinančios energijos šaltinius bei
remia iniciatyvas didinti energijos ir vandens vartojimo
efektyvumą. Bankas taip pat remia netaršių transporto priemonių plėtrą, atliekų kaip atsinaujinančio kuro
šaltinio naudojimą, klimatą tausojančių technologinių
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inovacijų kūrimą ir komercinį pritaikymą bei biologinę
anglies dvideginio sekvestraciją vykdant apželdinimo
miškais ir miškų atsodinimo veiklą.
EIB remia įvairių rūšių investicijas į atsinaujinančios
energijos šaltinius. Bankas yra sukaupęs patirties
ir žinių apie inovatyvias technologijas ir gamybos
procesus, ypač apie fotoelektrą, jūros vėjo energijos
gamybą, koncentruotą saulės energiją ir antros kartos biologinį kurą. Norėdamas padidinti savo indėlį,
Bankas šiuo metu kuria skolinimo pagal sektorius
politiką atsinaujinančios energijos technologijoms
remti. 2009 m. atsinaujinančios energijos projektams
Bankas skyrė 4,2 mlrd. EUR (2008 m. – 2,2 mlrd. EUR).
Energijos vartojimo efektyvumo srityje Banko
dėmesio centre – energijos taupymas pastatuose,
miestų transportas, apdirbamoji pramonė ir energijos
gamyba. Bankas ypač aktyviai remia savivaldybių
investicijas į energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir atsinaujinančios energijos projektus. Apskritai
EIB sistemingai vertina visus projektus, siekdamas
nustatyti galimybes didinti energijos vartojimo
efektyvumą ir reikalauja naudoti tik geriausias esamas
technologijas. Paskolų energijos vartojimo efektyvumo
projektams vertė 2009 m. buvo 1,5 mlrd. EUR, t. y.
dvigubai daugiau nei 2008 m. (730 mln. EUR).
Banko veikla mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų srityje, pvz., investicijos į energijos vartojimo efektyvumą
didinančias ir dujų išmetimą mažinančias variklių bei
kuro technologijas bei efektyviau kurą naudojančius
automobilius taip pat buvo labai svarbus indėlis. To
kioms investicijoms remti kaip EIB atsakas į ekonomikos
krizę buvo sukurta nauja priemonė „Europos netaršus
transportas“. Iš viso moksliniams tyrimams, plėtrai ir inovacijoms netaršių technologijų srityje buvo įsisavinta
4,7 mlrd. EUR paskolų, palyginti su 1,3 mlrd. EUR prieš
metus.
EIB skolinimo transporto sektoriui politika remia
klimatą tausojančias transporto rūšis, tokias kaip
geležinkelis ir viešasis miestų transportas, kombinuotas pervežimas sausumos keliais, vidaus
vandens keliai ir jūrų kelių projektai. Investicijoms
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į tvarų transportą 2009 m. skirta 5,5 mlrd. EUR
palyginti su 5,1 mlrd. EUR 2008 m. Įvairios kitos
investicijos, padedančios kovoti su klimato kaita,
buvo 0,5 mlrd. EUR – tai tokia pat suma, kurią Bankas
paskolino klimato kaitos projektams už Europos ribų.
Be to, EIB aktyviai dalyvauja ir anglies dvideginio fondų
valdyme. 2009 m. pradėta įgyvendinti antroji EIB ir
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KfW anglies dvideginio programa. Tai antrasis Europos
investicijų banko ir KfW sukurtos programos anglies
dvideginio taršos leidimams pirkti etapas. Naujosios
programos tikslas – projektai mažiausiai išsivysčiusiose
šalyse. Programa apima anglies dvideginio taršos leidimus tiek iki 2012 m., tiek ir po 2012 m.
Klimato kaitos klausimai vis dažniau įtraukiami į EIB
operacijų darbotvarkę. Tokiu būdu užtikrinama, kad
Banko finansuojamų projektų kokybė būtų vertinama
ir atsižvelgiant į jų poveikį klimato kaitai. Bankas taiko ir
jau pasitvirtinusią praktiką: pavyzdžiui, apskaičiuodamas
šiluminės energijos gamybos projektų ekonominės
grąžos normą, atsižvelgia į anglies dioksido emisijų
sąnaudas; kelių statybos projektų poveikį taršai anglies
dioksidu vertina apskaičiuodamas automobilių, kurie
tokiais keliais naudosis, išmetamus anglies dioksido
kiekius; tikrina projektus, siekdamas nustatyti jų
galimybes didinti energijos vartojimo efektyvumą bei
tokį uždavinį padedančias vykdyti projektų sudėtines
dalis; vertina projektus jų ankstyvajame etape,
siekdamas įvertinti galimybes įgyvendinus projektus
gauti papildomų anglies dioksido taršos leidimų pagal
Kioto procedūras. Teikiama techninė pagalba projektų
iniciatoriams, kad jie galėtų įgyvendinti šias idėjas ir
perkelti jas į rinką. Bankas diegia gerąją patirtį, nuosekliai kuria valdymo struktūrą, ugdo darbuotojų
kompetenciją ir atsakomybę. Bankas ėmėsi ir kitos
novatoriškos iniciatyvos – vertina savo finansuojamų
projektų poveikį šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų
kiekiui, siekdamas išmatuoti savo indėlį kovojant su
tarša anglies dvideginiu.
Kadangi klimato kaita yra pasaulinė problema, kurią
veiksmingai spręsti galima tik kolektyviniais veiksmais,
EIB didelę reikšmę teikia bendradarbiavimui su kitomis daugiašalėmis ir dvišalėmis finansavimo įstaigomis.
Sprendžiant prisitaikymo prie klimato kaitos klausimus,
2009 m. gruodžio mėn. Kopenhagoje vykusio Jungtinių
Tautų klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) susitikimo
metu, bendradarbiaujant su Europos Komisija, AFD
(Agence Française de Développement), ERPB ir KfW,
buvo suorganizuotas dar vienas renginys dėl prisitaikymo prie klimato kaitos finansavimo poreikių ir Europos
finansų įstaigų vaidmens. Įgyvendinant šio renginio
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metu nubrėžtus uždavinius buvo įsteigta darbo grupė,
kuri turėtų padėti keistis prisitaikymo prie klimato kaitos projektų vykdymo gerąja patirtimi ir vidaus politika,
siekiant nustatyti galimybes suderinti požiūrius.
Prieš paskelbiant JTBKKK susitikimą Kopenhagoje
atidarytu, daugiašalių plėtros bankų ir TVF vadovai
pakvietė Konvencijos šalis prisidėti prie drąsaus, visapusio ir nešališko pasaulinės kovos su klimato
kaita režimo pagrindų kūrimo. Daugiašaliai plėtros
bankai įsipareigojo gerinti finansavimo ir kovos
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su klimato kaita veiksmų koordinavimą, kad jų
klientai ir partneriai galėtų kiek galima veiksmingiau
pasinaudoti
turimais
ištekliais.
Kopenhagos
konferencijoje nebuvo priimta jokia teisiškai
įpareigojanti sutartis. Buvo priimtas tik „Kopenhagos
susitarimas“, kuriuo raginama mobilizuoti papildomus
finansavimo šaltinius klimato kaitos padarinių
švelninimo ir prisitaikymo prie jų uždaviniams spręsti,
ypač besivystančiose šalyse. Daugiašaliai plėtros
bankai, įskaitant EIB, šiuo metu tariasi, kaip padėti
tuos įsipareigojimus įvykdyti.

Banko finansuojamų projektų kokybė
vertinama ir atsižvelgiant į jų poveikį
klimato kaitai
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Skatinant aplinkos tvarumą

Pabrėždamas ypatingą aplinkos tvarumo svarbą
mūsų ateičiai, 2009 m. EIB savo skolinimo apimtį
šioje srityje padidino 41 %, visame pasaulyje
suteikęs paskolų už 25,3 mlrd. EUR, palyginti su
18 mlrd. EUR prieš metus. Paskolos aplinkos tvarumui skatinti sudarė 32 % visų Banko paskolų.

Europos investicijų bankas skatina aplinkos tvarumą
remdamas ES darnaus vystymosi politiką. Bendras
Banko požiūris yra aprašytas Banko veiklos plane,
įvairiuose socialinę atsakomybę apibrėžiančiuose

Bankas ypatingą dėmesį skiria dviem
didžiausiems XXI a. aplinkos apsaugos
uždaviniams: būtinybei švelninti klimato kaitos poveikį ir prie jo prisitaikyti bei spręsti netausaus ekosistemų
naudojimo klausimus

dokumentuose ir atnaujintame jo Pareiškime dėl
aplinkos apsaugos ir socialinės atsakomybės. Naujajame pareiškime išdėstyti reikalavimai, kuriuos Bankas taiko savo finansuojamiems projektams aplinkos
apsaugos ir socialinės atsakomybės atžvilgiu. Be to,
jis ypatingą dėmesį skiria dviem didžiausiems XXI a.
aplinkos apsaugos uždaviniams: būtinybei švelninti
klimato kaitos poveikį ir prie jo prisitaikyti bei spręsti
ekosistemų ir su jomis susijusios biologinės įvairovės
nykimo ir netausaus naudojimo klausimus.
Imdamasis apibrėžti savo atsakomybę aplinkos ir
socialinės atsakomybės atžvilgiu, EIB turi tris pagrin
dinius tikslus. Pirmasis – užtikrinti, kad visi jo finansuo-
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jami projektai atitiktų ES aplinkos apsaugos ir socialinės
atsakomybės principus bei standartus. Antrasis pagrindinis Banko tikslas – skatinti konkrečius projektus,
skirtus saugoti ir gerinti natūralią ir sukurtą aplinką bei
puoselėti socialinę gerovę, taip palaikant ES politiką,
išdėstytą Šeštojoje aplinkosaugos veiksmų programoje „Aplinka 2010: mūsų ateitis – mūsų pasirinkimas“. EIB
remia konkrečias investicijas į aplinkos projektus, susijusius su klimato kaita, gamtos ir biologinės įvairovės
apsauga, aplinkos ir sveikatos sąsajomis, tausiu gamtos išteklių naudojimu ir atliekų tvarkymu. Trečia, Bankas siekia kontroliuoti savo daromą poveikį aplinkai, ir
ne tik tiesiogiai savo paties, bet ir savo finansuojamų
projektų.
Didžioji aplinkos projektams suteiktų paskolų dalis – 23,6 mlrd. EUR – teko projektams ES valstybėse
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narėse. Šis skaičius neapima aplinkos apsaugos
dalies projektuose, kurių tikslas nėra tiesiogiai susijęs
su aplinka, bet kurie vis tiek daro teigiamą poveikį
aplinkai. Aplinkos apsaugos projektams plėtros šalyse
suteikta paskolų už 695 mln. EUR. Viduržemio jūros
regiono šalyse partnerėse aplinkos programoms
buvo skirta 446 mln. EUR. Dar 89 mln. EUR teko
aplinkos projektams AKR šalyse, 410 mln. EUR – projektams Azijoje ir Lotynų Amerikoje, o 18 mln. EUR –
rytinėms kaimynėms.
Aplinkos tvarumas apima daug sektorių, todėl tam
tikra pažanga šioje srityje padaryta ir įgyvendinant
kitus EIB politikos tikslus, pavyzdžiui, investuojant į
tvarią energetiką ir energijos vartojimo efektyvumą,
taip pat finansuojant mokslinius tyrimus ir plėtrą kuriant netaršų transportą.
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GEMASOLAR. Inovacijos saulės energijos srityje
Per pastaruosius penkerius metus atsinaujinanti energija Ispanijoje augo
neįtikėtinu tempu – daugiau kaip 200 %. Gemasolar projektas yra naujausias itin šiuolaikiškas Banko projektas. Tai jau septintoji nuo 2005 m.
jo finansuota saulės energijos elektrinė. Šis aukštųjų technologijų projektas skina kelią naujai saulės šiluminės elektros energijos gaminimo
technologijai, kuri yra dar veiksmingesnė parobolinių komercinių saulės
šiluminių elektrinių alternatyva.
Projektas yra Banko sukurtos strategijos dalis, pagal kurią parama
naujoviškų komercinių elektrinių statybai derinama su paskolomis
moksliniams tyrimams, plėtrai ir inovacijoms, suteikiamomis toms
įmonėms, kurios parodo turinčios gebėjimų gerinti technologijas. Gemasolar yra Sevilijoje; jos galingumas bus 17 megavatų. Tai bus pirmoji
pasaulyje komercinė koncentruotos saulės energijos elektrinė, kurioje bus
taikoma centrinio bokšto technologija panaudojant ištirpintą druską
kaip šilumos perdavimo ir saugojimo skystį.
Koncentruotos saulės energijos technologijų kūrimas yra vienas iš
Europos strateginio energijos technologijų plano prioritetų. Šiuo projektu
yra remiama potencialiai svarbi atsinaujinančios energijos technologija. Manoma, kad dėl šios technologijos kūrimo ir tobulinimo,
atskirų elektrinių MW galingumo didinimo, konkurencinio spaudimo,
šilumos saugojimo, naujų šilumos perdavimo skysčių ir patobulintų
darbo procedūrų bei priežiūros ateityje koncentruota saulės energija
gaminamos elektros sąnaudos sumažės tiek, kad netrukus ji galės
konkuruoti su energija, kurią pagamina šiluminės dujomis varomos
vidutinio dydžio jėgainės.
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Investuojame į tvarią, konkurencingą
ir patikimą energetiką
EIB išskyrė tvarią, konkurencingą ir patikimą energetiką
kaip vieną svarbiausių savo politikos tikslų ir gerokai padidino energetikos projektų finansavimą: pastaraisiais
metais Banko skolinimo veikla šioje srityje nuolat plėtėsi.
2009 m. jis paskolino 14,8 mlrd. EUR – 44 % daugiau nei
2008 m., kai buvo paskolinta 10,2 mlrd. EUR.

ES 2009 m. „Veiksmų plane energetikos ir klimato
kaitos srityje“ ES įpareigojama iki 2020 m. šiltnamio
efektą sukeliančių dujų išlakų kiekį sumažinti 20 %
palyginti su 1990 m.; atsinaujinančios energijos dalis tarp visų ES energijos rūšių turi sudaryti 20 %, o
transporto sektoriuje, be benzino ir dyzelinio kuro,
turi atsirasti bent 10 % biologinio kuro. Be to, šiame
veiksmų plane numatyta 20 % sumažinti energijos suvartojimą, palyginti su bazinėmis 2020 m.
prognozėmis.
Sprendžiant klimato kaitos uždavinius kartu atsiranda
galimybė kurti naujas darbo vietas, „žaliąsias“ įmones
ir didinti konkurencingumą. Teikdamas paskolas
energetikos projektams Bankas daugiausia dėmesio
skiria savo prioritetinėms sritims – atsinaujinančiai
energijai, energijos vartojimo efektyvumui, moksliniams tyrimams, plėtrai ir inovacijoms energetikos srityje, tiekimo patikimumui ir diversifikavimui (įskaitant
transeuropinius energetikos tinklus). 2009 m.
Bankas paskolino 4,2 mlrd. EUR atsinaujinančios
energijos projektams (2008 m. – 2,2 mlrd. EUR). Nuo
2005 m. EIB paskolų dalis atsinaujinančios energijos
projektams padidėjo nuo 43 % iki 70 % visų Banko
energijos gamybai skiriamų paskolų. Be to, palyginti
su 2008 m., EIB beveik du kartus padidino skolinimo
energijos vartojimo efektyvumo projektams,
kuriems 2009 m. buvo skirta 1,5 mlrd. EUR, apimtį.
Šias paskolas papildė įvairios iniciatyvos, kurių Bankas
ėmėsi bendradarbiaudamas su kitomis institucijomis,
taip pat su Europos Komisija, – šiomis iniciatyvomis
siekiama energijos vartojimo efektyvumą remti
teikiant techninę pagalbą projektų rengimui.

Sprendžiant klimato kaitos uždavinius
kartu atsiranda galimybė kurti naujas
darbo vietas, „žaliąsias“ įmones ir didinti konkurencingumą
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„Merų paktas“ buvo inicijuotas 2009 m., siekiant
kurti energijos vartojimo efektyvumo ir tausaus
energijos vartojimo programas Europos miestuose ir regionuose. Iniciatyva skirta viešųjų pastatų,
gatvių apšvietimo ir netaršaus visuomeninio
transporto sprendimams. Be to, EIB valdo 15 mln. EUR
priemonę ELENA (angl. European Local Energy
Assistance – Pagalba Europos vietos energetikai),
padedančią rengti investicijas į tvarią energetiką.
EIB glaudžiai bendradarbiauja su Europos Komisija, kad
paspartintų ES perėjimą prie mažai anglies dioksido
į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos, ypač
pagal Europos strateginį energetikos technologijų
planą, skirtą spartinti nebrangių mažai anglies
dioksido į aplinką išskiriančių technologijų diegimą.
Atsižvelgdamas į tai, Bankas taip pat vis daugiau
dėmesio skiria naujoms technologijoms, ypač tokioms,
kurios leidžia surinkti anglies dvideginį ir jį saugoti. Jis
dalyvauja pradinėse diskusijose kuriant iniciatyvas keliose regioninėse pramonės įmonių grupėse, pavyzdžiui,
Hambersaide JK ir Roterdame Nyderlanduose.
EIB ir toliau finansuoja elektros tiekimo tinklus
ir gamtinių dujų transportavimo bei saugojimo
infrastruktūrą, taip prisidėdamas prie ES aprūpinimo
elektros energija diversifikavimo ir patikimumo.
2009 m. didelė EIB energetikos sektoriui paskolintų

Paskolos energetikai ES ir narystės siekiančiose šalyse
Iš viso
(mlrd. EUR)

Energetikos TEN

2,0

Atsinaujinanti energija

4,2

Energijos vartojimo efektyvumas

1,5

Diversifikuotas ir patikimas vidaus tiekimas
Prieiga prie šiuolaikinių energijos šaltinių
narystės siekiančiose šalyse
Kredito linijos

5,9

Iš viso

0,3
0,2
14,2

lėšų dalis buvo skirta elektros perdavimo linijoms
(34 %) ir gamtinių dujų transportavimo infrastruktūrai
(11 %). Bankas sumažino angliavandenilio gamybos
sektoriaus finansavimą, kuriam nuo 2005 m. teko
tik 1 % EIB paskolų energetikos srityje. Be to,
naftos perdirbimo sektoriuje Bankas daugiausia finansuoja energijos vartojimo efektyvumo ir
konvertavimo projektus, bet nefinansuoja visų
pajėgumų plėtros. EIB atidžiau atrenka ir elektros
gamybos, kurios metu išmetama daug anglies
dioksido, projektus. Pavyzdžiui, Bankas gali
finansuoti tik anglimis kūrenamas elektrines, kurios
pakeičia dabar esamas elektrines, taiko geriausias
technologijas, yra įrengtos taip, kad surinktų anglies
dvideginį, todėl elektros gamybos metu išmetamo
anglies dioksido kiekį gali sumažinti bent jau 20 %.
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Spartinamas ES perėjimas prie mažai
anglies dioksido į aplinką išskiriančios
ekonomikos

Banko vaidmens atsinaujinančios energijos sektoriuje pripažinimas
Pripažįstant vis didėjantį Banko vaidmenį finansuojant atsinaujinančios
energijos projektus, 2009 m. EIB buvo apdovanotas keleto specializuotų
leidinių prizais. Pavyzdžiui, Euromoney ir Ernst&Young jį išrinko „Metų
skolintoju atsinaujinančios energetikos projektams“. Be to, žurnalas
Environmental Finance Review už atsinaujinančios energijos projektų
finansavimą Europoje jį išrinko „Geriausia finansų įstaiga“, o Project
Finance International pavadino Banką „Daugiašalių projektų metų
finansuotoju“.
Kiti apdovanojimai buvo skirti konkretiems Banko finansuotiems projektams. Tarp Euromoney’s Project Finance žurnalo išrinktų 2009 metų
sandorių penki buvo EIB finansuoti projektai, du iš jų – atsinaujinančios
energijos projektai. EIB 30 mln. EUR paskola vėjo jėgainės statybai Rytų
Turkijos Osmanijės provincijoje buvo pavadinta „Europos sausumos vėjo
jėgainių 2009 metų sandoriu“. Tikimasi, kad 135 MW galingumo vėjo
jėgainė padės CO2 dujų išlakų kiekį kasmet sumažinti 300 000 tonų.
EIB 300 mln. EUR paskola 165 MW galingumo Belgijos jūros
vėjo energijos projektui Belwind išrinkta „Geriausiu metų
energetikos projektu“. Kaip teigiama leidinyje Project Finance, „finansuojant šį projektą parodytas pavyzdys, kaip
ateityje turėtų būti sudaromi Europos jūros vėjo energijos
sandoriai“. Jūros vėjo jėgainės projekto finansavimo riziką
EIB prisiėmė pirmą kartą. Jis suteikė beveik 50 % lėšų.
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Už ES ribų EIB valdo daugiametę 3 mlrd. EUR energijos tvarumo ir jos tiekimo patikimumo priemonę,
skirtą projektams kaimyninėse šalyse, AKR šalyse,
Pietų Afrikos Respublikoje ir ALA šalyse finansuoti.
Siekdamas skatinti įmonių ir namų ūkių investicijas
į atsinaujinančią energiją ir energijos vartojimo
efektyvumą, EIB, bendradarbiaudamas su kitomis
finansų įstaigomis ir Europos Komisija, įkūrė Pietryčių
Europos energijos vartojimo efektyvumo fondą
projektams Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje,
Kroatijoje, Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje
Makedonijoje, Kosove (pagal Jungtinių Tautų
Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1244), Juodkalnijoje,
Serbijoje ir Turkijoje finansuoti. Pradžioje fondas
buvo 95 mln. EUR dydžio; vėliau, pritraukdamas
papildomų išteklių iš viešųjų ir privačiųjų investuotojų,
per ketvertą penketą metų jis turėtų padidėti iki
400 mln. EUR. EIB ir toliau remia Viduržemio jūros
regiono saulės planą, tam panaudodamas labai įvairias
priemones: paskolas, akcinį ir kvazi-akcinį kapitalą, taip
pat teikdamas techninę pagalbą ir remdamas projektų

Viduržemio jūros regione ir AKR šalyse rengimą. Be
to, Bankas prisidėjo prie EIB grupės valdomo Pasaulio
energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios
energijos fondo steigimo. Šis fondas per regioninius
fondus besivystančiose ir pereinamosios ekonomikos
šalyse investuoja visame pasaulyje. Jo tikslas – spartinti
aplinkos neteršiančių technologijų perdavimą, kūrimą
ir naudojimą neturtingiausiuose pasaulio regionuose.
Iki šiol fondas investavo į Pietų Afrikos ir Azijos fondus.
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EIB didina paramą inovacijoms

2009 m. EIB investicijoms į
žinių ekonomiką paskolino
daugiau nei 18,2 mlrd. EUR
(2008 m. – 12,5 mlrd. EUR).
Per metus skolinimo apimtis
padidėjo beveik 50 % – tai
sutelktų EIB pastangų didinti investicijas į mokslinius tyrimus, plėtrą ir
inovacijas rezultatas.

EIB daugiausia dėmesio skiria „žinių
trikampiui“: švietimui, moksliniams
tyrimams ir plėtrai bei inovacijoms

Skolindamas lėšas EIB daugiausia dėmesio skiria „žinių
trikampiui“: švietimui, moksliniams tyrimams ir plėtrai
bei inovacijoms, laikantis nuostatos, kad švietimas
ir moksliniai tyrimai bei plėtra yra būtina inovacijų
sąlyga. 86,7 mlrd. EUR, kuriuos EIB yra investavęs į žinių
ekonomiką nuo 2000 m., yra labai svarbus indėlis į
Europos konkurencingumą ir ilgalaikį augimą.
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Investicijos į mokslinius tyrimus, plėtrą ir inovacijas
savo pobūdžiu yra bandymų ir klaidų kelias, todėl
tokios investicijos gali būti susijusios tiek su didesne
rizika, tiek su didesne grąža. Kad galėtų remti tokias
investicijas, EIB ir Europos Komisija 2007 m. sukūrė
Rizikos pasidalijimo finansinę priemonę. Gavusi
1 mlrd. EUR Banko lėšų ir dar 1 mlrd. EUR, skirtų pagal
Komisijos 7-ąją bendrąją mokslinių tyrimų programą,
dabar šios priemonės fondas – 2 mlrd. EUR, dėl
to per Europos Komisijos 2006–2013 m. biudžeto
laikotarpį galima skirti iki 10 mlrd. EUR paskolų investicijoms į didesnės rizikos ir grąžos, sukuriant didesnę
pridėtinę vertę, mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų
projektus. Per trejus Rizikos pasidalijimo finansinės
priemonės taikymo metus pagal ją skiriama parama
sparčiai didėjo: nuo 0,5 mlrd. EUR paskolų 2007 m. iki
1 mlrd. EUR 2008 m. ir beveik 3 mlrd. EUR 2009 m. Pagrindiniai investicijų sulaukę sektoriai buvo inžinerija,
gamtos mokslai, energetika, taip pat informacijos ir
ryšių technologijos.
Kai atsižvelgiant į ekonomikos krizę 2008 m. pabaigoje Banko buvo paprašyta 2009 ir 2010 m. metinę
skolinimo apimtį padidinti iki 15 mlrd. EUR, vienas iš
parama pasinaudojusių sektorių buvo automobilių
pramonė. Kaip platesnio energijos vartojimo efektyvumo ir kovos su klimato kaita paketo dalis buvo
sukurta priemonė „Europos netaršus transportas“. Jos lėšomis daugiausia remiamos investicijos, padedančios gerokai sumažinti anglies dioksido išlakų kiekį vykdant visą sektorių apimančią
mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų veiklą. Taikant
šią priemonę, kuria siekiama tausoti aplinką, 2009 m.
EIB automobilių pramonei paskolino 3,4 mlrd. EUR.

Žinių ekonomika
Pasirašytos paskolos

(mln. EUR)

2009

20002009

Inovacijos ir IRT infrastruktūra

6 419

20 447

Švietimas ir mokymas

2 530

17 951

Moksliniai tyrimai ir plėtra

8 605

45 906

18 235

86 741

Iš viso

Gyvosios gamtos mokslai – tai dar viena auganti
sritis, kuriai skiriamos vis didesnės EIB remiamos investicijos; daugiau nei 1,5 mlrd. EUR paskolomis
daugiausia remiamos vėžio diagnostikos, pažangių
medikamentų ir medicinos prietaisų kūrimo sritys.
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Ieškant naujų būdų gydyti diabetą
Varšuvos Orlowskio ligoninėje išbandomas naujas chirurginiu būdu implantuojamas prietaisas, kuris turėtų padėti pacientams kontroliuoti diabetą ir suteiktų jiems
galimybę normaliai gyventi, nepaisant ligos. „Šiuo metu mūsų išbandoma sistema turi geras perspektyvas tapti svarbiu alternatyviu II tipo diabeto gydymo būdu“,
– aiškina profesorius Tarnowskis. „Taikant jį nereikia vartoti insulino, išvengiama
staigaus cukraus lygio kraujyje padidėjimo ar sumažėjimo, komplikacijų, būdingų
gydant diabetą įprastais būdais. Jeigu šie tyrimai parodys, kad prietaisas mūsų pacientams padeda, – o tuo aš esu įsitikinęs, – tai bus tam tikra revoliucija.“
Šie naujoviško gydymo būdo tyrimai tapo realybe dėl EIB paskolos Medinvest –
penkių mažų ir vidutinių įmonių konsorciumui. Jos jau baigia kurti perversmą
žadančius medicinos prietaisus, turinčius didelių komercinio pritaikymo tarptautiniu mastu galimybių. Pagal Medinvest projektą gydomų ligų diapazonas tikrai
platus, nuo lėtinio širdies nepakankamumo iki diabeto ar nutukimo, – tai sveikatos sutrikimai, nuo kurių kenčia daugybė pacientų visame pasaulyje ir kurie pareikalauja didelių sveikatos priežiūros sąnaudų.
Diabeto gydymas ir dabar yra didžiausia nacionalinio sveikatos priežiūros
biudžeto eilutė, išlaidos šiai ligai gydyti sudaro maždaug 8 % visų išlaidų. Kaip
viena plačiausiai paplitusių ligų diabetas išlieka pasaulinio masto epidemija.
Ypač pastaraisiais metais smarkiai padaugėjo susirgimų II tipo (susijusio su nutukimu) diabetu.
Medicinos technologijos kuriamos derinant pačią pažangiausią inžinerijos ir
gydymo praktikos patirtį, o tam dažniausiai reikia nemažų išankstinių investicijų į
mokslinius tyrimus ir plėtrą. Medicinos technologijų sektoriuje vyrauja mažosios ir
vidutinės įmonės. Tokiems mažesniems rinkos dalyviams dažnai sunku finansuoti
produkto kūrimo baigiamojo etapo darbus, kuriems reikia daug lėšų, pvz., klinikinius bandymus. Rizikos pasidalijimo finansinė priemonė gali padėti prisiimdama
dalį susijusios rizikos. Medinvest buvo vienas pirmųjų paramą gavusių mokslinių
tyrimų projektų, kai didesnės rizikos, bet ir didesnę pridėtinę vertę kuriančiam
projektui EIB skyrė 30 mln. EUR.
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TEN: Europai skirti
transporto tinklai

2009 m. EIB paskolino 11,9 mlrd. EUR transeuropiniams transporto tinklams
ir svarbiausiems transporto koridoriams finansuoti – 20 % daugiau nei
2008 m. Jau daug metų EIB yra pagrindinis aukščiausios kokybės svarbiausių
transporto tinklų finansavimo šaltinis. Atsižvelgdamas į tai, kad investicijų
į svarbiausią transporto infrastruktūrą poreikis visoje Europos Sąjungoje
nemažėja, EIB yra pasirengęs per 2004–2013 m. dešimtmetį transeuropiniams transporto projektams suteikti ne mažiau kaip 75 mlrd. EUR
paskolų. 2009 m. pabaigoje jo indėlis jau buvo 52 mlrd. EUR.

Transeuropinių tinklų politikos tikslas – remti Europos
Sąjungos ekonominę ir socialinę integraciją ir vystymąsi.
Transeuropiniai transporto tinklai padeda užtikrinti
laisvą prekių ir žmonių judėjimą bei vystytis mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms. Be to, jie sujungia ES
su daugiau Europos kaimynių – narystės siekiančiomis
šalimis ir kaimynėmis pietuose bei rytuose.
Geležinkeliai EIB ir Europos Komisijai tampa vis
svarbesniu sektoriumi, jam skirta 3,2 mlrd. EUR. Šią
tendenciją 2009 m. atspindėjo 32 % didesnis nei 2008 m.
finansavimas. Paskolos kelių statybos projektams sudarė
4,5 mlrd. EUR visos 2009 m. transeuropiniams transporto
tinklams finansuoti skirtos sumos. Aviacijos sektoriui
buvo suteikta paskolų už 1,7 mlrd. EUR. Jūrų kelių,
uostų, konteinerių terminalų ir vidaus vandens kelių
projektams, kuriuos aprėpia sąvoka „jūros magistralės“,

suteikta 1 mlrd. EUR. Dar 341 mln. EUR skirta įvairioms
kitoms investicijoms, daugiausia suteikiant bendrąsias
paskolas ir finansuojant fondų investicijas. Už ES ribų
EIB suteikė paskolų už 1,2 mlrd. EUR geležinkelių ir kelių
statybos projektams Juodkalnijoje, Maroke, Serbijoje,
Tunise ir Turkijoje.
Investuojant į transporto tinklus viešosios ir
privačiosios partnerystės (VPP) vaidina svarbų

Transeuropiniai transporto tinklai
padeda užtikrinti laisvą prekių ir
žmonių judėjimą bei vystytis mažiau
palankioms ūkininkauti vietovėms
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vaidmenį. 2009 m. VPP projektams buvo skirta 9 %
visų EIB paskolų transportui. Bankas sukaupė daug
patirties ir žinių VPP finansavimo srityje, todėl Europos
Komisija ir ES valstybės narės jam patikėjo įsteigti Europos VPP ekspertų centrą. Šio centro tikslas – padėti
veiksmingiau dalytis gerąja VPP patirtimi ir žiniomis,
padėti rengti projektus, teikti konsultacijų paslaugas
viešojo sektoriaus prioritetinių transeuropinių transporto tinklų projektų iniciatoriams.
Įsteigęs Europos VPP ekspertų centrą, EIB ir toliau
glaudžiai bendradarbiauja su ES koordinatoriais, Europos Komisija, ES valstybėmis narėmis, transporto
sektoriaus asociacijomis ir bankų sektoriumi, kad, kur
įmanoma, kuo greičiau būtų pradedama įgyvendinti
ir finansuoti TEN projektus. EIB ir Komisija bendradarbiauja nukreipdami struktūrinių ir Sanglaudos fondų
lėšas transeuropiniams transporto tinklų projektams
finansuoti, ypač Vidurio ir Rytų Europos valstybėse
narėse, taip pat kartu dirba diegiant Europos
geležinkelių eismo valdymo sistemas nustatytuose
krovinių vežimo koridoriuose ir vykdant bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinius tyrimus.
EIB prisidėjo ir prie Paskolų garantijų priemonės

Transeuropiniai tinklai
(2005–2009: 53 mlrd. EUR)
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transeuropinių transporto tinklų projektams
steigimo. Ši nauja finansinė priemonė apsaugo nuo
su eismo intensyvumu susijusios rizikos projekto
veiklos pradžioje. Tai specialiai sukurta priemonė,
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Parama Europos pietinių vartų plėtrai: Barselonos uostas
Ilgalaikiai (20 metų) EIB ir Barselonos uosto administracijos (Autoridad Portuaria
de Barcelona – APB) ryšiai puikiai iliustruoja, kaip abipusiu pasitikėjimu ir tikslingu dialogu grindžiamas bendradarbiavimas gali sustiprinti sėkmingą labai svarbaus uosto infrastruktūros plėtrą. Pasinaudojus stabilia EIB finansine parama ir
vykdant apgalvotą strateginį planavimą per kelerius metus didžiausiame Katalonijos uoste buvo sukurta įspūdinga infrastruktūra, kuri padidins Barselonos,
kaip vieno svarbiausių tarptautinių logistikos centrų Viduržemio jūros regione,
vaidmenį.
Būdamas tarptautinis jūrų uostas transeuropiniame transporto tinkle, kurio
specializacija – bendrųjų krovinių ir didelės pridėtinės vertės prekių krovimas, šis
uostas yra vienas didžiausių Viduržemio jūros regione: per jį vykdoma maždaug
77 % Katalonijos ir 23 % Ispanijos tarptautinės jūrų prekybos operacijų. Šio uosto
vaidmenį transeuropiniame tinkle didina įvairiarūšės jo jungtys su pagrindiniais
keliais ir geležinkelio arterijomis bei nedidelis atstumas iki Barselonos oro uosto.
Per pastaruosius dešimt metų gerokai padidėjus bendrųjų krovinių srautams,
uoste buvo įvykdyti keli plėtros projektai siekiant padidinti uosto pajėgumą ir
konkurencingumą, ypač Viduržemio jūros laivybos rinkoje. Atsižvelgdamas į
šias aplinkybes, EIB kelerius metus teikė APB ilgalaikį finansavimą, skirtą uosto infrastruktūros reikalams, – 2009 m. pabaigoje buvo pasirašyta maždaug
539 mln. EUR vertės paskolų.
Naujausias 2009 m. pasirašytas finansinis paketas apims investicijas projektams, kurie bus įgyvendinami iki 2012 m., įskaitant antrąjį Katalonijos terminalo
statybų etapą, uosto įrangos (konteinerių krovos, universalių ir trumpųjų jūros
nuotolių vežimams) Pietų ir Adosado prieplaukose papildymą, taip pat bus atlikti bendrieji įvairiarūšių jungčių (kelių ir (arba) geležinkelių) tobulinimo darbai,
reikalingi atsižvelgiant į eismo didėjimo perspektyvas sparčiai besiplečiančiose
toliau nuo jūros esančiose Barselonos vietovėse. Ryšiai su APB tapo aiškiu Banko
indėlio į strateginį Ispanijos uostų modernizavimą rodikliu.
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Ryšiai su APB tapo aiškiu Banko
indėlio į strateginį Ispanijos uostų
modernizavimą rodikliu
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kuria siekiama pritraukti privatųjį sektorių aktyviau dalyvauti su eismo intensyvumo rizika susijusiuose TEN projektuose. Tikras persilaužimas
šioje srityje įvyko 2009 m., kai finansų krizės
sąlygomis buvo pasirašytas sandoris dėl A5 greitkelio statybos tarp Baden-Badeno ir Ofenburgo Vokietijoje, apėmęs visą EIB produktų grupę (pirmaeilę
paskolą, subordinuotą paskolą ir akcinį kapitalą per
Meridiam fondą, kurio akcijų paketą turi ir EIB).
Be to, 2009 m. EIB kartu su kitomis penkiomis svarbiausiomis Europos finansų institucijomis1 įsteigė
Margaritos infrastruktūros fondą. Pradinis fondo
kapitalas – 600 mln. EUR; numatyta, kad iki 2011 m. pabaigos fonde bus 1,5 mlrd. EUR. Fondas specialiai sukurtas taip, kad veiktų kaip katalizatorius pritraukiant
investicijas, skirtas svarbiausiems ES politikos tikslams
įgyvendinti klimato kaitos, energijos tiekimo patikimumo ir transeuropinių tinklų infrastruktūros srityse.
Jis turėtų būti pavyzdys steigiant kitus panašius fondus ES, kuriuose rinkoje veikiantis investuotojų grąžos
principas sujungiamas su viešosios politikos tikslais.

1

 aisse des Dépôts et Consignations, Cassa Depositi e Prestiti, KreditanC
stalt für Wiederaufbau, Instituto de Credito Official ir Powszechna Kasa
Oszędności.
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Svarbus finansų rinkų dalyvis
už ES ribų
Užsienyje investavęs 8,6 mlrd. EUR, EIB teikia reikšmingą finansinę
paramą ir už ES ribų įgyvendinamiems projektams. Daugumą finansavimo operacijų už ES ribų Bankas vykdo pagal ES biudžeto
garantiją, t. y. pagal vadinamuosius Banko išorės įgaliojimus, kuriais
nustatomi Banko operacijų įvairiuose pasaulio regionuose tikslai.

2009 m. pradėta vykdyti numatyta Banko veiklos už
ES ribų peržiūra nepriklausomą vertinimą atliekant
ekspertų komitetui, kuriam pirmininkauja buvęs TVF
generalinis direktorius Michel Camdessus. Remdamasi 2010 m. vasario mėn. paskelbta ataskaita, Europos
Komisija parengs pasiūlymą, o vėliau Parlamentas ir
Taryba priims bendrą sprendimą.
Taip pat peržiūrimas Kotonu susitarimas, nustatantis
EIB santykių su AKR šalimis gaires. Tokios peržiūros
bus atliekamos kas penkeri metai. Peržiūrų išvados
bus pateiktos iki 2010 m. pabaigos.
EIB teikia paskolas ir garantijas šalyse kandidatėse
(Kroatijoje, Turkijoje ir Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje), taip pat potencialiose
šalyse kandidatėse (Albanijoje, Bosnijoje ir
Hercegovinoje, Juodkalnijoje, Serbijoje ir Kosove).
Bankas veikia remdamasis Europos Sąjungos jam
suteiktais įgaliojimais skolinti už ES ribų ir paties
Banko finansuojama Pasirengimo stojimui priemone.
EIB yra didžiausia Pietryčių Europoje veikianti
tarptautinė finansų įstaiga.
2009 m. EIB naujos paskolos Turkijai buvo
2,6 mlrd. EUR – tiek pat, kiek skirta ir 2008 m. Taip
aktyviai Bankas skolino atsižvelgdamas į būtinybę
pasipriešinti pasaulinei finansų krizei ir jos poveikiui.
Per pastaruosius dvejus metus EIB greitai reagavo
į kvietimą paremti Turkijos ekonomiką, padidinęs
skolinimo apimtį – be įprastai skiriamų maždaug
2 mlrd. EUR, 2008 ir 2009 m. šiai valstybei buvo skirta papildomai 500 mln. EUR kasmet, ypač stiprinant

Veiklos ir socialinės atsakomybės ataskaita

39

EIB grupė

	Šalys kandidatės ir potencialios šalys kandidatės
 Viduržemio jūros regiono šalys
 Šalys partnerės Europos rytuose
	Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno regiono šalys,
Užjūrio šalys ir teritorijos (UŠT), Pietų Afrikos Respublika




Azijos ir Lotynų Amerikos šalys
Centrinės Azijos šalys

ta daugiausia paramos. 897 mln. EUR vertės paskolų
2009 m. tapo nauju skolinimo šiai valstybei rekordu.
Didelė šių lėšų dalis buvo skirta transeuropinių tinklų
projektams užbaigti.

šalies MVĮ sektorių, kuriam 2009 m. buvo suteikta
1,5 mlrd. EUR paskolų per bankus tarpininkus.
2009 m. EIB skolinimo apimtis Vakarų Balkanuose2
buvo rekordinė – beveik 1,7 mlrd. EUR suma, o iš viso
šiam regionui nuo 2005 m. skirta 4,3 mlrd. EUR. Nuo
Banko veiklos šiame regione pradžios 2001 m. iš visų
Vakarų Balkanų regiono valstybių Serbijai buvo skir-

Viduržemio jūros regiono sąjungai vis labiau
įsitvirtinant, EIB sparčiai didino paramą regione
esančioms šalims partnerėms per EVIPP – EIB

Šalys kandidatės ir potencialios šalys kandidatės
2009 m. suteiktos paskolos

2

Iš viso (mln. EUR)

Turkija
Serbija
Kroatija
Bosnija ir Hercegovina
Juodkalnija
Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija
Albanija

2 648
897
415
153
111
103
13

Iš viso

4 340

 lbanija, Bosnija ir Hercegovina, Kroatija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Kosovas (pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos
A
rezoliuciją Nr. 1244), Juodkalnija ir Serbija.
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Viduržemio jūros regiono šalys
2009 m. suteiktos paskolos
Marokas
Tunisas
Jordanas
Sirija
Egiptas
Izraelis
Libanas
Regioninės
Iš viso

Iš viso
(mln. EUR)

Iš jų rizikos
kapitalas

540
434
166
155
122
82
70
25

25

1 593

27

2

Viduržemio jūros regiono finansavimui skirtą Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių investicijų ir
partnerystės programą. 2009 m. padidinęs skolinimo
apimtį iki precedento neturinčių 1,6 mlrd. EUR, EVIPP
patvirtino partneriams Viduržemio jūros regione
savo pasirengimą padėti jiems modernizuoti viešąją
politiką pasaulinės ekonomikos krizės akivaizdoje ir
patvirtino esąs svarbiausias investuotojas į plėtros
projektus Viduržemio jūros regione.
2009 m. EVIPP paskolos buvo skirtos finansuoti
19 didelės apimties projektų, taip pat MVĮ remti ir
mikrofinansavimui. Nuo įsteigimo 2002 m. spalio mėn.
EVIPP daugiau nei 10 mlrd. EUR skyrė Viduržemio
jūros regiono šalių partnerių modernizavimo procesams remti ir tam, kad regione būtų padėta kurti
ir išsaugoti darbo vietas. Pagal pasirašytų paskolų

skaičių privačioms įmonėms buvo skirta beveik 60 %,
o pagal suteiktų paskolų sumas – daugiau nei 40 %
EVIPP finansavimo. Vis didėjant skolinimo apimčiai,
EVIPP reikšmingai didino savo veiklos pridėtinę vertę,
visų pirma sudarydamas sudėtingus finansavimo
susitarimus (viešosios ir privačiosios partnerystės,
projektų finansavimas, didesnės nei paprastai Banko
prisiimamos rizikos operacijos). Sinerginiai ryšiai su
finansų įstaigomis partnerėmis pagerėjo – tai parodė
didesnės nei 1,1 mlrd. EUR vertės bendrų finansavimo
operacijų mastas (beveik 70 % šių operacijų buvo
pasirašyta 2009 m.).
Glaudžiai bendradarbiaudamas su ERPB, Bankas taip
pat finansuoja projektus šalyse partnerėse Europos
rytuose – Armėnijoje, Azerbaidžane, Baltarusijoje (jei
pritars Taryba ir Parlamentas), Gruzijoje, Moldovo-
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je, Rusijoje ir Ukrainoje – pagal įgaliojimus 2007–
2013 m. laikotarpiu suteikti iš viso 3,7 mlrd. EUR
paskolų. Pirmenybė teikiama visai ES svarbiems projektams transporto (transeuropinių tinklų koridoriai),
energetikos, telekomunikacijų ir aplinkos sektoriuose.
Be veiklos įgaliojimų ES, EIB yra įsteigęs 1,5 mlrd. EUR
Rytų partnerystės priemonės fondą, kurio lėšos paties
Banko rizika naudojamos paskoloms ir ES investicijų
garantijoms tose šalyse.
Veikdamas Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo
vandenyno regiono šalyse bei užjūrio teritorijose
EIB daugiausia dėmesio skiria sritims, remiančioms
privačiojo sektoriaus iniciatyvas ir skatinančioms
ekonomikos augimą, siekdamas suteikti naudos
platesnei visuomenei ir regionui. Viešojo sektoriaus
projektai yra remiami, jeigu jie yra labai svarbūs šio
sektoriaus plėtrai ir konkurencingos verslo aplinkos
kūrimui. Finansuoti parenkami projektai, galintys
atnešti tvarios ekonominės ir socialinės naudos bei
būti naudingi aplinkai.
EIB operacijos yra finansuojamos iš ES valstybių
narių biudžetų naudojant Investicinę priemonę ir
Bankui pačiam teikiant paskolas savo rizika. Pagal
Investicinę priemonę pasirašytų paskolų suma
padidėjo nuo 336 mln. EUR 2008 m. iki 450 mln. EUR
2009 m. 2009 m. AKR projektams Bankas papildomai
skyrė 413 mln. EUR iš nuosavų išteklių (2008 m. –

225 mln. EUR). Pagal atskirą įgaliojimą Bankas
paskolino 280 mln. EUR projektams Pietų Afrikos Respublikoje (2008 m. – 203 mln. EUR).
Pasaulį apėmusi finansų suirutė daugelyje AKR
šalių sutrikdė tvarų ekonomikos augimą. Dėl šios
priežasties parama privačiajam sektoriui tebėra
pirmaeilės svarbos uždavinys. Atsiliepdamas į
ekonomikos krizės visame pasaulyje sukeltus sunkumus EIB didino skolinimo apimtį, siekdamas
padėti grąžinti pasitikėjimą ir sukurti tvirtą pagrindą
augimui ateityje.
Pagal esamus įgaliojimus EIB per 2007–2013 m.
Azijos ir Lotynų Amerikos šalyse gali paskolin-

Afrika, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno regiono šalys, UŠT ir Pietų Afrikos Respublika
Iš viso
(mln. EUR)

Iš jų rizikos
kapitalas

Afrika
Pietų ir Indijos vandenynas
Vakarų
Rytų
Centrinė ir ekvatorinė
Daugiaregioniniai projektai
Karibų baseino šalys
Ramiojo vandenyno regiono šalys
Regioninės AKR
UŠT

625
180
137
133
99
76
64
23
178
10

222
5
105
6
30
76
43
7
178

AKR–UŠT

863

450

PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKA

280

–

2009 m. suteiktos paskolos
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Azijos ir Lotynų Amerikos šalys
2009 m. suteiktos paskolos
Lotynų Amerika
Panama
Argentina
Kolumbija
Nikaragva
Azija
Vietnamas
Kinija
Pakistanas
Indija
Iš viso

Iš viso (mln. EUR)

823
538
170
100
15
466
147
119
100
100
1 288

ti iki 3,8 mlrd. EUR. Banko parama Azijos ir Lotynų
Amerikos šalims teikiama įgyvendinant ES ekonominio bendradarbiavimo su šiais regionais strategiją.
Svarbiausias Banko tikslas – stiprinti ES indėlį šiose
šalyse teikiant tiesiogines užsienio investicijas, perduodant technologijas ir praktinę patirtį, tačiau
taip pat remiami aplinkos apsaugos projektai,
įskaitant kovą su klimato kaita, ir projektai, padedantys Europos Sąjungoje užtikrinti energijos tiekimo patikimumą. 2009 m. Azijos ir Lotynų Amerikos
valstybėse EIB paskolino 1,288 mlrd. EUR – beveik

tris kartus daugiau nei 2008 m. (469 mln. EUR). Azijoje buvo investuota maždaug 466 mln. EUR, o Lotynų
Amerikos valstybėse – apie 823 mln. EUR.
Tarp EIB finansavimo reikalavimus atitinkančių
Centrinės Azijos valstybių (Kazachstanas, Kirgizstanas,
Tadžikistanas ir Uzbekistanas) Tadžikistano Respublika
2009 m. pirmoji pasirašė bendradarbiavimo pagrindų
susitarimą. Pagal šį susitarimą numatyta, kad daugiausia EIB skolins stambiems šalies energetikos projektams, taip pat rems investicijas į aplinkos apsaugą.
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Momos titano mineralų kasykla
laimėjo du rimtus apdovanojimus už
įmonės socialinę atsakomybę ir už
socialinę ekonominę veiklą

Mozambike EIB finansuotas kasybos projektas 2009 m. laimėjo įmonės socialinės
atsakomybės ir socialinės ekonomikos apdovanojimus
Gavybos pramonės ir kasybos projektai dažnai yra labai sudėtingi ir sunkiai įgyvendinami. Tačiau jie gali
tapti ir idealia galimybe sukurti pridėtinę vertę naudojant vietos gamtinius išteklius, didinti eksporto pajamas ir užtikrinti finansines pajamas šalims, kurios šias pajamas gauna per honorarus ir pelno mokesčius.
Norėdamas užtikrinti didesnį vykdomų mokėjimų ir gaunamų pajamų skaidrumą, EIB aktyviai remia
Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvą (Extractive Industries Transparency Initiative – EITI). Jis populiarina EITI tarp savo partnerių ir ragina juos EITI principus taikyti teikiant gavybos pramonės įmonių pajamų
ataskaitas ir jas skelbiant.
Kai kuriose valstybėse, ypač Afrikos, Karibų jūros baseino ir Ramiojo vandenyno regione, mineralinės
žaliavos yra šių valstybių ekonomikos augimo pagrindas. Be to, šiame sektoriuje įgyvendinant projektus gali būti sukurtos tiesioginės ir netiesioginės nuolatinės darbo vietos, jie gali tapti vietos įgūdžius
papildančio mokymo priemone.
Šiomis aplinkybėmis EIB nudžiugino žinia, kad vienas kasybos sektoriuje Banko finansuotų projektų, vykdytas Momos titano mineralų kasykloje Mozambiko šiaurėje, neseniai laimėjo du rimtus apdovanojimus už
įmonės socialinę atsakomybę ir už socialinę ekonominę veiklą. 2009 m. rugsėjo mėn. bendrovė Kenmare Resources plc. – Moma titano mineralų kasyklos savininkė ir operatorė laimėjo Airijos prekybos rūmų kartu su
Airijos vyriausybės Bendruomenės reikalų departamentu skiriamą Prezidento apdovanojimą už geriausią
tarptautinę įmonės socialinės atsakomybės programą. Jis buvo įteiktas Kenmare Moma Development Association (KMDA). Vėliau, 2009 m. spalio mėn., KMDA laimėjo kitą prestižinį apdovanojimą už aplink kasyklas
gyvenančių bendruomenių socialinio ir ekonominio skatinimo veiklą. Nedbank apdovanojimą už socialinę
ir ekonominę veiklą skyrė nepriklausomų ir prityrusių vertintojų komisija, atlikusi apklausas ir nuvykusi trijų
dienų vizito susipažinti su KMDA darbu bei susitikti su projekto naudos gavėjais. Nedbank ypač pabrėžė tai,
kad KMDA plėtros darbai buvo pradėti dar prieš pradedant kasybos operacijas ir kad asociacija yra parengusi bendrą strategijos viziją, taiko principą „iš apačios į viršų“, be to, palaiko glaudžius partnerystės ryšius su
tarptautinėmis ir vietos nevyriausybinėmis organizacijomis bei vyriausybės institucijomis.
KMDA, kuri buvo įsteigta 2004 m. Kenmarėje, tikslas – stiprinti netoliese Momos kasyklų esančių
bendruomenių, kurias sudaro maždaug 10 000 gyventojų, socialinį ir ekonominį vystymąsi. Remiama vietos
ir tarptautinių partnerių institucijų KMDA įkūrė mažas kiaušinių, broilerių ir daržovių auginimo įmones, kurių
pajamos šešiuose kaimuose yra 150 000 JAV dolerių per metus. Be to, KMDA įsteigė mobilią kliniką, kurioje
dirba atvykstantis bendrosios praktikos gydytojas ir odontologas, inicijavo maisto saugos ir sveikatos
(ŽIV) tematika projektus, pastatė keturias naujas mokyklas, sukūrė taupymo ir kreditavimo programą,
sumontavo vandens siurblius ir subūrė futbolo lygą. Nors darbų dar yra labai daug, regione nėra nė vienos šeimos, vienaip ar kitaip negavusios naudos iš KMDA įgyvendinamos programos. Iki šiol maždaug
200 asmenų gavo tiesioginės naudos iš įvairios socialinės veiklos. KDMA pajamas uždirbančioje veikloje
dalyvaujantys asmenys uždirba didesnį nei minimalų Mozambiko atlyginimą, o kasyklos darbuotojams
mokamas atlyginimas taip pat gerokai viršija šalies vidurkį.
2004 ir 2005 m. EIB finansavo Momos titano projektą, jam skyręs beveik 58 mln. EUR paskolų pagal tuo
metu dar visai neseniai sukurtą Investicinę priemonę.
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Svarbiausi 2009 m. EIB įvykiai
kapitalo rinkose

Didžiąją dalį savo skolinimui skirtų lėšų EIB sukaupia
tarptautinėse kapitalo rinkose išleisdamas ilgalaikių obligacijų
emisijas. Pasaulio obligacijų rinkose Bankas yra vienas didžiausių
emitentų. 2009 m., sudaręs 260 sandorių, jis padidino savo lėšų
atsargas 33 % – iki 79,4 mlrd. EUR. Tai leido EIB didinti skolinimo
apimtį pagal Europos ekonomikos gaivinimo programą.

Bankas tokių rezultatų itin jautrios rinkos aplinkoje pasiekė dėl savo lanksčios, gerai subalansuotos
lėšų pritraukimo strategijos. Šiai strategijai būdingas
nuolatinis dėmesys kintančioms rinkos paklausos
tendencijoms, išlaikant savo, kaip etaloninio emitento, pozicijas ir diversifikuojant finansavimo šaltinius.
2009 m. pradžioje rinkas veikė bankrotui artima situacija, kuri laikėsi nuo 2008 m. spalio vidurio iki
metų pabaigos. Be to, iš pradžių buvo visiškai neaiški
obligacijų pasiūla ir paklausa EIB rinkos segmente,
kai vyriausybėms skubiai pradėjus kurti gelbėjimo
planus atsirado skolinimosi poreikis. Tokiomis rinkos
sąlygomis reikėjo iš naujo įvertinti visą turtą. Per
metus rinkos sąlygos labai pagerėjo, bet išliko labai
nepastovios ir neaiškios.
2009 m. Bankas pritraukė 70,2 mlrd. EUR trimis
pagrindinėmis valiutomis (EUR, GBP, USD).
43,2 mlrd. EUR, arba daugiau nei pusė šios sumos, buvo
pritraukta eurų rinkoje – labai reikšmingas padidėjimas

EIB yra vienas iš didžiausių emitentų
pasaulio obligacijų rinkoje
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nuo 2008 m. (16,8 mlrd. EUR, arba 28,2 % visos sumos).
Euro zonos standartinių notų (EARN) etaloninių emisijų
dalis buvo pati didžiausia – 32,1 mlrd. EUR. Tikslinių
ir struktūrinių skolos vertybinių popierių segmente
apyvarta taip pat labai padidėjo – iki 11 mlrd. EUR.
Sistemingai siekdamas ir toliau diversifikuoti savo finansavimo šaltinius ir investuotojų bazę, EIB pirmą
kartą išleido emisijas Vokietijos rinkai – eurais
denominuotus pasižadėjimo lakštus (Schuldscheine) ir
vardines obligacijas (Namensschuldverschreibungen),
pritraukdamas 2,7 mlrd. EUR. Be to, Bankas išleido
„Cooperative Floating Rate Notes“ 4,5 mlrd. EUR
sumai, pirmą kartą sudaręs sindikatus vien iš Europos
kooperatinių, komercinių ir taupomųjų bankų.
2009 m. buvo pritraukta 5,8 mlrd. GBP ir, nepaisant
sumažėjusios emisijų apimties, EIB išliko didžiausiu
nevalstybiniu emitentu svarais sterlingų. Bankas
sugebėjo sudaryti keletą neįprastai didelių etaloninių
sandorių. Pirmasis buvo nauja 1 mlrd. GBP vertės
obligacijų emisija – didžiausia fiksuotų palūkanų kada
nors Banko išleista emisija svarais sterlingų, išleista
viena dalimi, vasario mėn. Po jos, birželio mėn., buvo
išleista dar viena išimtinai didelė 20 metų trukmės
fiksuotų palūkanų 600 mln. GBP vertės emisija.
JAV dolerių rinkoje per metus pritraukta 28 mlrd. USD.
Tai ir penkios pasaulinės etaloninės fiksuotų palūkanų
emisijos, ir kintamos palūkanų normos emisija.
Nuo antrojo ketvirčio ir vėliau rinkoms atsigaunant
kiekvienos emisijos pelnas mažėjo. Etaloninių
emisijų JAV doleriais programos kulminacija buvo
2009 m. rugsėjo mėn. išleista didžiausia Banko
istorijoje pasaulinė obligacijų emisija JAV doleriais – trejų metų trukmės 5 mlrd. JAV dolerių vertės
emisija. Specialiai sudaryti sandoriai taip pat atnešė
net 5 mlrd. JAV dolerių.
Banko emisijos kitomis valiutomis buvo leidžiamos
investuotojams ypač neigiamai nusiteikus rizikingų
emisijų atžvilgiu – dėl šios priežasties beveik visą
pirmąjį pusmetį besivystančių šalių valiutų rinkos
praktiškai neveikė. Todėl tai, kad leisdamas emisijas kitomis valiutomis EIB padidino jų apyvartą
11 %, iki 9,2 mlrd. EUR, yra labai reikšmingas Banko
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pasiekimas. 2009 m. Bankas išleido emisijas šešiolika
nepagrindinių valiutų (taip pat Brazilijos realais, Ganos cedžiais ir Zambijos kvačomis, išleistomis sintetiniu formatu). Šios emisijos sudarė beveik 12 %
visos lėšų pritraukimo programos, tarp jų didžiausia
apyvarta buvo Australijos doleriais, Šveicarijos
frankais ir Japonijos jenomis.
Bankas plėtė socialiai atsakingų investuotojų ratą,
pavyzdžiui, išleisdamas naujas Klimato apsaugos obligacijas Švedijos rinkoje. Pagrindinė šių obligacijų
ypatybė yra ta, kad iš jų emisijos gautos pajamos skiriamos EIB finansuojamiems projektams atsinaujinančios
energijos ir energijos vartojimo efektyvumo srityse.
Nuo 2009 m. pabaigos didžioji pajamų iš šių naujų
obligacijų emisijų dalis jau buvo paskirstyta.

Banko valdymas

2009 m. kovo mėn. Briuselyje
Europos Komisijos pirmininkas
José Manuel Barosso priėmė
Europos investicijų banko
pirmininką
Philippe Maystadt
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EIB socialinė atsakomybė
EIB laikosi nuomonės, kad jo socialinė atsakomybė ir darnus aplinkos vystymas – tai patikima verslo praktika, kuria siekiama užtikrinti ekonominio augimo, socialinės gerovės ir
aplinkos apsaugos pusiausvyrą. Norėdamas glaudžiai bendrauti su plačiąja visuomene, EIB
imasi savanoriškų veiksmų, visų pirma griežtai laikosi teisės aktų reikalavimų ir nuolatos tobulina savo politiką, standartus bei procedūras.

EIB skatina socialinę atsakomybę tiek vykdydamas savo misiją, tiek nustatydamas savo vidaus valdymo tvarką. EIB pripažįsta savo tiesioginį poveikį
klientams, tiekėjams ir darbuotojams, taip pat savo
infrastruktūros poveikį aplinkai. Bankas žino, koks
gali būti jo investavimo sprendimų poveikis ir kaip
jie gali paveikti pasaulio problemų, su kuriomis susiduria mūsų visuomenė, sprendimą. Todėl aplinkos
apsaugos ir socialiniai kriterijai yra svarbi visų EIB
finansuojamų projektų vertinimo dalis.

Naujasis klimato kaitos rodiklis leis
Bankui informuoti apie projektus,
remiančius klimato kaitos poveikio
švelninimą ir prisitaikymą prie jos

Kadangi kova su klimato kaita tampa vis svarbesnė
Banko operacijoms, EIB nusprendė kurti naują klimato kaitos rodiklį ir įtraukė šią užduotį į Banko
2010–2012 m. veiklos planą. Tai leis Bankui objektyviai informuoti apie remiamus projektus,
skirtus klimato kaitos poveikiui švelninti ir prisitaikyti prie jo, įvertinant pasirašytų paskolų sumas projektams, padedantiems kovoti su klimato
kaita. Numatyta, kad paskolos klimato kaitos projektams finansuoti 2010 m. bus 20 %, 2011 m. jos
padidės iki 22 %, o 2012 m. sudarys 25 % visos EIB
skolinimo apimties.

Naujausia iniciatyva, kurioje pagrindinį vaidmenį
vaidina EIB, yra Banko finansuojamų projektų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų įvertinimas
siekiant išmatuoti EIB taršą anglies dioksidu. EIB
glaudžiai bendradarbiauja su kitomis tarptautinėmis
finansavimo institucijomis keisdamasis gerąja patirtimi ir informacija.
Kaip aplinkos apsaugos standartais siekiama apsaugoti ir gerinti natūralią ir pastatytą aplinką, lygiai
taip pat socialinės atsakomybės standartais siekiama apsaugoti EIB finansuojamų projektų poveikį
patiriančių žmonių teises ir gausinti jų pragyvenimo
šaltinius. Nustatant socialinės atsakomybės standartus ketinama skatinti siekti tokių rezultatų, kurie būtų
naudingi kiekvieno gerovei, skatintų socialinę įtrauktį
ir kurtų tvarias bendruomenes.
EIB finansuoja tik tokius projektus, kurie parengti gerbiant žmogaus teises ir atitinka EIB socialinės
atsakomybės standartus, grindžiamus Europos
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos principais ir
tarptautine gerąja patirtimi. Žmogaus teisės – labai plati tema ir viena iš tų, kurioms visuomenė skiria daugiau dėmesio, ypač tokios jų gynėjų grupės,
kurių dėmesio centre – tarptautinės finansų įstaigos,
pvz., Europos investicijų bankas. Pilietinė visuomenė,
vietos bendruomenės ir tenykščiai gyventojai ne

EIB nori padėti kurti gerąją praktiką
žmogaus teisių srityje
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seminarų verslo ir žmogaus teisių klausimais ir
nagrinės pagrindinių suinteresuotųjų šalių grupių
požiūrį, ypač dėl įvairiapusio tikrinimo poveikio
didelės apimties investicinei veiklai ir dėl skundų
nagrinėjimo procedūrų bei ginčų, susijusių su
žmogaus teisių klausimais, sprendimo.
EIB stebi ir vertina savo veiklos poveikį aplinkai.
Iš naujovių galima paminėti iniciatyvas pakeisti
asmeninį transportą visuomeniniu, „žaliąjį“ IT planą
ir Aplinkosaugos vadybos sistemą, kuri leis nuolatos
tobulėti.
Remdamas priemones aplinkos apsaugai ir CO2
išlakų kiekiui mažinti, 2009 m. EIB pasirašė sutartį
su Liuksemburgo savivaldybe dėl nemokamų EIB
darbuotojų kelionių Liuksemburgo miesto transporto
tinkle. Apskaičiuota, kad papildomi 10 % darbuotojų,
reguliariai važinėjančių viešuoju transportu, kiekvienais metais sumažins CO2 išlakų kiekį 170 tonų.
2009 m. dėl Banko veiklos susidariusių CO2 išlakų
kiekis buvo 16 576 tonų, iš jų 94 % buvo dėl judumo, 6 % – dėl energijos, atliekų bei popieriaus vartojimo. Palyginti su 2008 m. gautais duomenimis tarša
sumažėjo 16 %.

Naujasis EIB pastatas aplinkos tausojimo požiūriu buvo įvertintas „puikiai“

kartą ir pagrįstai kreipėsi į EIB bei kitas tarptautines
finansų įstaigas prašydami atsižvelgti į žmogaus
teisių ir aplinkos apsaugos problemas. EIB sukūrė
skundų patikrinimo vidaus procedūras, bet jei skundo teikėjas yra nepatenkintas tuo, kaip skundas buvo
išnagrinėtas taikant EIB vidaus procedūras, jis gali
skųsti Banką Europos ombudsmenui. Šiuo požiūriu
EIB išsiskiria iš visų tarptautinių finansų įstaigų. Jis
nori padėti kurti gerąją praktiką žmogaus teisių srityje. Todėl 2010 m. jis surengs keletą tarptautinių

Naujasis EIB pastatas, 2008 m. atidarytas Liuksemburgo
Kirchbergo rajone, gerai žinomas dėl jo aplinkos
tausojimo ir energijos vartojimo efektyvumo standartų.
Jį sertifikavo organizacija BREEAM pagal Aplinką
tausojančių pastatų kodeksą. BRE aplinkos vertinimo
metodas yra pasaulyje labiausiai pripažįstamas ir
plačiausiai taikomas pastatų vertinimo metodas
aplinkos apsaugos požiūriu. Jis nustato tvaraus dizaino
gerosios patirties standartus ir tapo de-facto priemone,
naudojama pastato poveikiui aplinkai vertinti; naujasis
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EIB pastatas aplinkos tausojimo požiūriu buvo
įvertintas „puikiai“.
EIB elgiasi kaip atsakingas darbdavys, siekiantis gerinti savo darbuotojų potencialius gebėjimus.
Banko žmogiškųjų išteklių politika ir procedūros atspindi gerąją patirtį ir atitinka kintančių teisės aktų
reikalavimus.
2009 m. Žmogiškųjų išteklių departamentas ir toliau
dirbo įgyvendindamas Įvairovės strategiją, priimtą
2008 m., o šiuo metu jau visiškai integruotą į Banko
žmogiškųjų išteklių strategiją. Manoma, kad Įvairovės
strategija yra Banko sėkmės garantas.
Bankas ne tik skatina kiekybinę darbuotojų įvairovę,
bet ir nori, kad visi darbuotojai būtų įtraukti į veiklą
darbo vietoje. „Įtraukti“ reiškia tai, kad vertinamas kiekvieno darbuotojo išskirtinis įnašas į darbo
bendruomenę. Žmonės gali geriausiai pasireikšti,
kai dirba pagarbos ir pasitikėjimo atmosferoje,
užtikrinančioje didžiausią lankstumą ir savarankiškumą
jų darbo stiliaus atžvilgiu, kartu užtikrinant visišką jų
atsidavimą siekiant sutartų tikslų.
EIB darbo laiko apskaitos atžvilgiu laikosi lanksčios
politikos. Siekiant padėti geriau suderinti profesinius
ir asmeninius poreikius ir prisiderinti prie kintančios
darbo aplinkos, 2009 m. buvo nustatytos papildomos lankstumo priemonės EIB įvairovės strategijai
remti ir visus įtraukiančiai darbo aplinkai užtikrinti.
Be to, lankstūs susitarimai dėl darbo pobūdžio,
pavyzdžiui, mažiau į darbą važinėjančių darbuotojų,
mažesnis energijos vartojimas, gali svariai prisidėti
prie Banko taršos anglies dioksidu mažinimo.
2009 m. priimti susitarimai dirbti nuotoliniu būdu
buvo lankstesni, nes buvo numatyta galimybė dirbti nuotoliniu būdu ir nuolatos, ir retkarčiais. Iš kitų
patobulinimų galima paminėti tai, kad darbo valandas
galima išdėstyti per visus metus, lankstesnės nuostatos dėl tų dienų, kai Banke privalo būti visi darbuotojai, – tokiais atvejais darbuotojai gali individualiai
tartis su tiesioginiais vadovais, lankstesnės nuostatos
ir dėl susikaupusių viršvalandžių panaudojimo.
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Lankstus požiūris į darbo laiką
Be to, 2009 m. derybos su darbuotojų atstovais
dėl darbuotojų pensijų programos reformos
pasiekė kulminaciją. Susitarimas su darbuotojų
atstovais yra reikšmingas žingsnis, nes dabar
jame aptariama ne tik pati pensijų programa,
bet nustatytos ir papildomos priemonės,
kurių tikslas – užtikrinti darbuotojams aukštą
socialinės gerovės lygį.
Galiausiai 2009 m. buvo persvarstytos taisyklės,
reglamentuojančios laikiną ir (arba) dalinį
neįgalumą. Šios naujai priimtos taisyklės suteikia daugiau lankstumo sprendžiant dėl įvairių
medicininių situacijų. 2013 m., konsultuojantis su personalo atstovais, bus atliekamas šių
taisyklių taikymo tyrimas.
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Bendras darbas su ES ir tarptautinėmis
institucijomis partnerėmis

Norint įgyvendinti Banko tikslus, ypač svarbus nuolatinis dialogas ir intensyvus bendradarbiavimas su Europos Sąjungos institucijomis, rengiančiomis,
siūlančiomis ir priimančiomis sprendimus Europos Sąjungos politikos klausimais. EIB dirba kartu su Europos institucijomis kaip strateginis aktyvus partneris, kartu glaudžiai bendradarbiaudamas su kitomis tarptautinėmis ir
dvišalėmis finansų įstaigomis.

2009 m. vėl buvo labai intensyviai bendradarbiaujama su Europos Vadovų Taryba. EIB pirmininkas
P. Maystadt aktyviai dalyvavo diskusijose su ES
ekonomikos ir finansų ministrais jų kiekvieną mėnesį
vykstančiuose Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos posėdžiuose, ten pristatydavo EIB grupės požiūrį
ir indėlį sprendžiant svarbius ES politikos klausimus.
ECOFIN taryba vertina EIB grupės investicijų finansavimo patirtį, ypač finansų ir ekonomikos nuosmukio
sąlygomis, taip pat tai, kad Bankas prisidėjo prie bendrų
valstybių narių ir Komisijos pastangų kovoti su krize.

susirūpinimas ekonomikos ir socialiniais klausimais.
Pirmininkas P. Maystadt buvo pakviestas dalyvauti kelių Parlamento komitetų, pavyzdžiui, Biudžeto
komiteto, Vystymosi komiteto, Ekonomikos ir pinigų
komiteto ir Biudžeto kontrolės komiteto viešose sesijose. 2009 m. metinė Europos Parlamento ataskaita
dėl EIB buvo sujungta su metine EPRB ataskaita ir
beveik vienbalsiai patvirtinta. Visais klausimais EIB
laikėsi EP rekomendacijų. Parlamentas ir Taryba kartu
spręs dėl Banko išorės įgaliojimų viduriniuoju laikotarpiu peržiūros.

Europos Parlamento septintosios kadencijos
(2009–2013 m.) pradžioje taip pat buvo pareikštas

Glaudi EIB ir Europos Komisijos partnerystė tęsėsi,
pradėtos naujos bendros iniciatyvos. Viena iš jų –
mikrofinansų iniciatyva PROGRESS, kurią valdys EIF.
Komisija ir EIB šios naujos priemonės biudžetui skirs
iki 200 mln. EUR išimtinai mikrofinansų įstaigoms finansuoti, jei jų dėmesio centre – mažesnės įmonės,
socialinė ekonomika ar darbo netekę žmonės, kuriems sunku vėl patekti į darbo rinką. Kartu su

EIB dirba kartu su Europos institucijomis kaip strateginis aktyvus
partneris
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Regionų politikos generaliniu direktoratu Bankas
užtikrino veiksmingą „J iniciatyvų“ (JESSICA, JEREMIE, JASMINE ir JASPERS) parengimą ir suaktyvino šių
bendrų iniciatyvų įgyvendinimą.
Be to, EIB glaudžiai bendradarbiavo su Europos Komisija, kad pagreitintų ES perėjimą prie mažai anglies dioksido išskiriančios ekonomikos, ypač atsižvelgiant į
Europos strateginį energetikos technologijų planą,
skirtą nebrangių mažai anglies dioksido išskiriančių
technologijų diegimui pagreitinti.
Taip pat EIB paspartino savo veiklą, skirtą vietos ir
regionų valdžios įstaigų kuriamoms energijos vartojimo
efektyvumo ir atsinaujinančios energijos programoms
remti, ypač 2009 m. vasario mėn. pradėtos „Merų pak
to“ iniciatyvos viešųjų pastatų, gatvių apšvietimo ir
netaršaus miestų transporto sprendimams rengti.
Kalbant apie Europos teritorinį bendradarbiavimą,
EIB buvo svarbiausias partneris planuojant, pristatant
ir įgyvendinant ES Baltijos jūros strategiją. Bankas dalyvauja ir kuriant panašią makroregioninę Dunojaus
baseino strategiją.
Bankas glaudžiai bendradarbiavo su Komisija ir
valstybėmis narėmis ekspertų darbo grupėje bendrai skiriant dotacijas ir paskolas už ES ribų. Institucijos sujungė
savo finansinius išteklius ir finansuojant ES–Afrikos
infrastruktūros patikos fondą bei naują Vakarų Balkanų
investicijų programą, pradėtą įgyvendinti 2009 m. Tarybos 2009 m. gegužės mėn. išvadose pabrėžiama, kad
Bankas bendradarbiavo su Komisija sprendžiant krizės
sukeltas problemas besivystančiose šalyse. Komisija
nusprendė skirti papildomą 200 mln. EUR sumą iš Europos plėtros fondo ES–Afrikos infrastruktūros patikos
fondui. Sukūrę Rytų partnerystę EIB, Komisija, Šiaurės
investicijų bankas, EPRB ir Pasaulio banko grupė dirbo
kartu su Rytų Europos valstybėmis narėmis steigdami
Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos
partnerystę, pradėjusią veiklą 2009 m. pabaigoje, kurios
tikslas – sujungti paskolas ir dotacijas projektams finansuoti šiame regione. Be to, EIB ir Komisija kartu su EPRB
kuria MVĮ priemonę kaimyninėms rytų šalims, kurioje
taip pat derinamos paskolos ir dotacijos.
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Su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu
ir Regionų komitetu Bankas tęsia dialogą ir abiem
šalims naudingą bendradarbiavimą. Kaip ir ankstesniais metais, EIB dalyvavo kasmet vykstančiuose „atvirų
dienų“ renginiuose, kuriuos Regionų komitetas organizavo kartu su Europos Komisijos Regionų politikos generaliniu direktoratu. Jis surengė seminarą apie EIB grupės
ir ES struktūrinių fondų paramą inovacijoms regionuose
ir dalyvavo seminaruose apie mikrokreditavimą, apie
JASMINE, JEREMIE, JESSICA, energetiką (apie tvarios
energetikos veiksmų planą bendradarbiaujant su „Merų
paktu“) ir sanglaudą (finansų inžinerijos priemonės
sanglaudos politikos sistemoje).
2009
m.
Bankas
stiprino
savo
glaudų
bendradarbiavimą su kitomis tarptautinėmis ir
Europos dvišalėmis finansų įstaigomis, ypač EIB
veikiant už ES ribų. Bendri veiksmai kaip atsakas į
krizę išaugo į keletą iniciatyvų, kurios per metus buvo
materializuotos. Tai ir Bendras tarptautinių finansų
įstaigų veiksmų planas bankų sistemoms ir skolinimui
Vidurio ir Rytų Europos realiajai ekonomikai remti –
bendra EIB, EPRB ir Pasaulio banko grupės iniciatyva,
ir Tarptautinės finansų korporacijos infrastruktūros

Suinteresuotųjų šalių ir Michelio Camdessuso vadovaujamo ekspertų
komiteto susitikimas 2010 m. balandžio mėn. Briuselyje
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priemonė krizei įveikti, kurioje Bankas dalyvauja
skolindamas iki 1 mlrd. EUR. Tarptautinės finansų
korporacijos mikrofinansų iniciatyva, kuriai Bankas
skiria 100 mln. USD ir Pasirengimo narystei pagalbos
priemonės atsako į krizę paketas, daugiausia energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams
Vakarų Balkanuose ir Turkijoje (per Pietryčių Europos
energijos vartojimo efektyvumo skatinimo fondą) ir
MVĮ Turkijoje.
Be to, Bankas bendradarbiavo su kitomis
tarptautinėmis finansų įstaigomis, dalyvaudamas
horizontaliosiose iniciatyvose, pavyzdžiui, Bendras
daugiašalių plėtros bankų pareiškimas dėl klimato

EIB siekia glaudesnio finansų įstaigų
bendradarbiavimo

kaitos 2009 m. gruodžio mėn. Spalio mėn. Bankas organizavo pirmąjį daugiašalės plėtros bankų ir mikrofinansavimo institucijų vadovų susitikimą Stambule,
vykusį kartu su Pasaulio banko ir TVF metiniu susitikimu. Lapkričio mėn. Bankas ir Tarptautinio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija pasirašė bendrą
pareiškimą dėl bendradarbiavimo. Bendradarbi
vimas su EPRB ir Europos Tarybos plėtros banku
sustiprėjo, ypač pradėjus įgyvendinti Vakarų Balkanų
investavimo programą ir Kaimynystės investicinę
priemonę.
EIB siekia glaudžiau bendradarbiauti su finansų
įstaigomis, todėl pradėjo įgyvendinti Abipusio
pasitikėjimo iniciatyvą (angl. Mutual Reliance Initiative) su AFD ir KfW. Visos trys institucijos siekia stiprinti savo bendros veiklos veiksmingumą ir našumą,
abipusiai pripažindamos ir pasikliaudamos kiekvienos įstaigos procedūromis ir standartais, kuriuos
kiekviena taiko bendrai finansuojamų projektų
atžvilgiu. Bandomajame etape bus įgauta patirties,

2009 m. lapkričio mėn. EIB ir EBPO pasirašė „Bendrą pareiškimą dėl bendradarbiavimo“
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Daugiašalių plėtros bankų vadovų susitikimas EIB 2010 m. balandžio 9 d.

kurią bus galima taikyti ir dirbant su daugiau įstaigų.
Be to, EIB pasirašė bendro finansavimo sutartį su
Azijos plėtros banku dėl Pakistano atsinaujinančios

energijos programos, kurioje numatytas viešųjų
pirkimų, išmokėjimų ir kitų administracinių užduočių
perdavimas.
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Skaidrumas, visuomenės informavimas
ir ryšiai su pilietine visuomene

Informacijos atskleidimas visuomenei yra svarbus
rodiklis įgyvendinant EIB įsipareigojimą siekti skaidrumo. Todėl EIB nuolatos gerina perduodamos
informacijos apie savo veiklą kokybę. Jis yra vienintelė
tarptautinė finansų įstaiga, skelbianti savo kasmet
atnaujinamą trejų metų tęstinį verslo planą – Banko
veiklos planą. EIB interneto svetainė yra pagrindinė vieta, kur visuomenei aktyviai perduodama informacija:
2009 m. joje apsilankė 6,8 mln. lankytojų (2008 m. –
4 mln.). 2009 m. Banko interneto svetainė www.eib.org
buvo pertvarkyta, kad geriau atitiktų išorės lankytojų
poreikius ir atspindėtų šiandienos gerąją patirtį
svetainės dizaino ir funkcionalumo požiūriu. 2009 m.
Banko interneto svetainėje paskelbta informacija apie
daugiau kaip 500 vertinamų projektų, taip pat daug
kitų svarbių skaidrumą užtikrinančių dokumentų, pvz.,
Banko Pareiškimas dėl Aplinkos apsaugos ir socialinių
principų bei standartų, jo pranešimų apie pažeidimus
politika ir naujai persvarstyta tarpinė politika
lengvatinių finansų centrų atžvilgiu.

EIB didina savo veiklos skaidrumą ir
atskaitingumą piliečiams

EIB nuomone, jo, kaip banko ir viešosios institucijos, atvirumas sprendimų priėmimo,
veiklos ir ES politikos įgyvendinimo
klausimais stiprina pasitikėjimą juo ir jo
atskaitingumą piliečiams. Skaidrumas
taip pat padeda didinti Banko veiklos
veiksmingumą ir tvarumą, mažinti korupcijos riziką ir stiprinti ryšius su kitomis
suinteresuotosiomis šalimis.

Informacijos atskleidimo visuomenei politika yra
svarbiausia Banko ryšių su visuomene dalis. Ši politika grindžiama prielaida, kad informacija visada
atskleidžiama, jei nėra įtikinamos priežasties jos
neatskleisti. Ji buvo persvarstyta 2009 m., prieš tai
aktyviai pasikonsultavus su visuomene, – tuomet
aptarta ir EIB skaidrumo politika (2004) bei skundų
nagrinėjimo tvarka (2008). Direktorių valdyba naująją
politiką patvirtino 2010 m. pradžioje; šiuo metu ji jau
galioja. Kiekvienais metais savo interneto svetainėje
EIB skelbia savo veiklos įgyvendinant informacijos atskleidimo visuomenei politikos įvertinimą.
Bankas rengia viešas konsultacijas pasirinktais
Banko ir daugiasektorės politikos klausimais, kurie paprastai domina visas EIB suinteresuotąsias
šalis. Pagrindinis šio konsultacijų proceso tikslas –
skatinti įsitraukti suinteresuotąsias šalis ir įtvirtinti
skaidrumą ir atskaitingumą. Banko pasiūlymų
peržiūros grupė aptaria ir įvertina suinteresuotųjų
šalių pastabas. Valdymo komitetui patvirtinus
galutinį politikos dokumento projektą, likus 15 dar-
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bo dienų iki jo svarstymo Direktorių valdyboje šis
dokumentas ir konsultacijų su visuomene ataskaita paskelbiami susipažinti EIB interneto svetainėje.
Ataskaitoje aprašoma, kaip vyko konsultacijų
procesas, pateikiamos visų suinteresuotųjų
šalių nuomonės ir pagrindžiama Banko pozicija paaiškinant, kiek buvo atsižvelgta į kiekvieną
siūlymą. Valdybai patvirtinus, „Informacijos atskleidimo politika“ skelbiama EIB interneto svetainėje ir,
jei reikia, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Po 2009 m. viešų konsultacijų dėl informacijos atskleidimo politikos 2010 m. bus viešai konsultuojamasi dėl Banko skolinimo transporto sektoriui
politikos. Be to, EIB taiko supaprastintą konsultacijų
ar neoficialių susitikimų su suinteresuotosiomis
šalimis tvarką, kai pasirinkti politiką nustatantys
dokumentai, atsižvelgiant į jų turinį ir rūšį, ar kiti
klausimai aptariami internete.
Banko santykiai su pilietine visuomene, įskaitant
nevyriausybines organizacijas (NVO) ir kitas interesų
grupes, grindžiami nuostata, kad tų organizacijų
indėlis į EIB politikos plėtojimą gali būti vertingas. Be
to, jos gali padėti Bankui geriau suprasti vietos problemas ir suteikti kitokios naudingos informacijos, kuri
padėtų gerinti EIB finansuojamų projektų kokybę.

Bankas palaiko dialogą ir kuria bendradarbiavimo partnerystes

Ryšius su pilietinės visuomenės organizacijomis
(PVO) koordinuoja Pilietinės visuomenės skyrius. Jo,
kaip tarpininko, užduotis – užtikrinti bendravimo su
šiomis organizacijomis nuoseklumą ir gerą kokybę
bei aktyviai dirbti su pilietine visuomene. Skyrius
stengiasi palaikyti ryšius su organizacijomis, kurios
gali padėti visuomenei, dar konkrečiau – piliečiams,
kurie patiria tiesioginį EIB operacijų poveikį, rasti
būdą gauti informacijos apie Banką. Nuolatinio EIB
dialogo su pilietine visuomene dalis – jo reguliariai rengiami seminarai su PVO. Pavasarį vykusiame
seminare su PVO buvo aptariami kelių transporto
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ir biologinės įvairovės klausimai. Kitas svarbus
susitikimas su PVO kiekvienais metais vyksta
Briuselyje. 2009 m. kovo mėn. Bankas pristatė
2008 m. rezultatus bei pilietinei visuomenei
skirtą savo interneto svetainės puslapį. Paskutinis
susitikimas įvyko 2010 m. vasario 25 d., jame buvo
aptarimi Banko 2009 m. veiklos rezultatai.
Bankas palaiko dialogą ir kuria bendradarbiavimo partnerystes su specializuotomis organizacijomis, turinčiomis su EIB bendrų tikslų ar interesų,
pavyzdžiui, Lisabonos darbotvarkė, darnus vystymasis, aplinkos apsauga ar skurdo mažinimas. 2009 m.
Bankas palaikė bendradarbiavimo ryšius su Tarptautinio skaidrumo organizacija (angl. Transparency International), Tarptautine gamtos išsaugojimo
sąjunga (angl. International Union for Conservation
of Nature – IUCN) ir Gavybos pramonės skaidrumo
iniciatyva (angl. Extractive Industries Transparency
Initiative – EITI).
Bankas ir toliau stengsis palaikyti konkrečius darbo
santykius su specialistų PVO, bet jam labai svarbu
palaikyti ir gerinti ryšius su visuomenės nuomonę
palaikančiomis NVO, organizuojančiomis įvairias su
Banko veikla susijusias kampanijas. Per pastaruosius
keletą metų ryšiai su šiomis organizacijomis nuolat
intensyvėjo ir labai dažnai peraugo į dialogą. Šių ryšių
svarbą aiškiai parodo Banko dalyvavimas įvairiuose
šių NVO organizuojamuose renginiuose. Bankas
taip pat surengė keletą apskritojo stalo diskusijų su
NVO tam tikrais klausimais, pvz., anglies dioksido
surinkimo ir saugojimo, Europos netaršaus transporto priemonės, klimato kaitos, netaršios energetikos,
branduolinės ir anglies dioksido taršos, lengvatinių
finansų centrų ir Banko aplinkos apsaugos bei
socialinės apsaugos investuojant besivystančiose
šalyse procedūrų klausimais.
Kalbant apie projektus, Bankas tęsė darbą su PVO ir
piliečių grupėmis, pvz., vykdant energetikos ir kasybos projektus AKR ir Lotynų Amnerikos šalyse, taip
pat tiria galimybes įtraukti NVO į projektus, kuriems
finansuoti gali būti panaudotos techninei pagalbai
skirtos lėšos.
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Lisabonos sutartis suteikia EIB veiklai
daugiau lankstumo

Nuo šiol EIB remiamas politikos kryptis apibrėžia Lisabonos sutartis, o jo
turimos priemonės šiems tikslams įgyvendinti išdėstytos jos priede – EIB
statute. Sutartis suteikia Bankui daugiau lankstumo remiant ES politikos
tikslus, pavyzdžiui, supaprastintas sprendimų priėmimo procesas ir kasdienis Banko valdymas, taip pat išplėstas Banko finansinių priemonių pasirinkimas, kad jis galėtų atlikti savo vaidmenį.

Politikos srityje Sutartis suteikia ES pagrindą vykdyti bendrą energetikos politiką, nustato Europos kosmoso politiką, naujai apibrėžia ekonominio bendradarbiavimo ir vystymo politikos tikslus – tai yra tos
sritys, kuriose Bankas jau aktyviai dirba remdamas
kitus ES tikslus, pvz., transeuropinius transporto tinklus, mokslinius tyrimus ir plėtrą, arba skolinimo ope
racijas už ES ribų.
Be to, Sutartis suteikia Bankui daugiau lankstumo
finansavimo veikloje, supaprastina jo sprendimų
priėmimo tvarką, sustiprina jo finansų apskai-

Sutartis suteikia Bankui daugiau lankstumo finansavimo veikloje, supaprastina jo sprendimų priėmimo tvarką

tos kontrolę, atveria galimybes teikti naujų rūšių
finansinę ir nefinansinę paramą bei plėsti techninę
pagalbą valstybėms ir projektų iniciatoriams.
Sutartyje nustatyti svarbūs Banko Valdytojų tarybos, kurią sudaro ES ekonomikos ir finansų ministrai,
sprendimų priėmimo tvarkos pakeitimai. Paprastus
sprendimus ir toliau priims narių dauguma, atstovaujanti ne mažiau kaip 50 % Banko pasirašytojo kapitalo. Tačiau kai balsuojama dėl EIB skolinimo operacijų
už ES ribų, vietoj anksčiau buvusios nuostatos priimti
sprendimą vienbalsiai nustatyta nauja kvalifikuotoji
balsų dauguma – aštuoniolika narių, atstovaujančių
68 % pasirašytojo kapitalo.
Priimta nauja nuostata, suteikianti teisę kasdienę
Banko valdymo veiklą vykdantiems vadovams imtis visų būtinų skubių priemonių, jei finansavimo
operaciją reikia restruktūrizuoti, kad būtų apsaugoti
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Banko interesai. Valdytojų taryba, vienbalsiai balsuodama, dabar galės steigti dukterines įstaigas ar kitus subjektus, kurie turės juridinio asmens statusą ir
bus finansiškai nepriklausomi, tokius kaip Europos
investicijų fondas, – tam nereikės keisti Sutarties, kaip
buvo, pvz., steigiant EIF praėjusio amžiaus paskutinio
dešimtmečio viduryje.
Naujajame Statute Banko vaidmuo apibrėžiamas
plačiau kaip „finansavimas“. Dabar Bankas galės ne
tik teikti įprastas paskolas ir garantijas, bet ir lengviau
dalyvauti kitų įmonių kapitale. Tačiau dėl dalyvavimo
kitų įmonių kapitale nustatyti tam tikri apribojimai,
pvz., reikalavimas, kad tokių operacijų sąlygas
patvirtintų Banko Direktorių valdyba, spręsdama
kvalifikuotąja balsų dauguma. Statute teigiama, kad
dalyvauti kitų įmonių kapitale galima tik tiek, „kiek to
reikia finansuojant investiciją ar programą, paprastai
papildant paskolą ar garantiją“. Be to, naujajame Statute yra speciali nuostata, numatanti operacijų, kurios
gali būti ypač rizikingos, finansavimą, todėl laikomos
„ypatinga veikla“, iš esmės atitinkančia Banko esamo
infrastruktūros fondo, rizikos kapitalo fondo ir
struktūrines finansų operacijas. Joms vykdyti ir toliau
bus sudaromi specialūs rezervai.
Pakeista ir didžiausios Banko suteikiamos lėšų sumos
pasirašytojo kapitalo atžvilgiu apskaičiavimo formulė
(skolos ir nuosavo kapitalo santykis). Galiausiai, dabar Statute aiškiai pasakyta, kad, pavyzdžiui, teikiama
techninė pagalba projektams rengti ar projektams
įgyvendinti.
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EIB valdymo organai

Valdytojų tarybą

sudaro visų 27
valstybių narių paskirti ministrai, dažniausiai
Finansų ministrai. Valdytojų taryba nustato
bendrąsias skolinimo politikos gaires, tvirtina
metinę finansinę atskaitomybę ir balansą, priima
sprendimus dėl Banko dalyvavimo finansuojant
operacijas ES nepriklausančiose valstybėse ir dėl
kapitalo didinimo. Be to, Valdytojų taryba skiria
Direktorių valdybos, Valdymo komiteto ir Audito
komiteto narius.

Direktorių valdyba turi išimtinę teisę

priimti sprendimus dėl finansavimo, ypač dėl paskolų
ir garantijų suteikimo bei Banko emisijų išleidimo.
Valdyba rūpinasi tinkamu vadovavimu Bankui ir
užtikrina, kad Bankas būtų valdomas vadovaujantis
Sutartimis, Banko statutu ir Valdytojų tarybos nustatytais bendraisiais nurodymais. Direktorius, kurių
kandidatūras pasiūlo valstybės narės, penkeriems
metams skiria Valdytojų taryba. Direktorių valdybos
nariai gali būti skiriami kitai kadencijai, jie atsakingi
tik Bankui.

Veiklos ir socialinės atsakomybės ataskaita

Direktorių valdybą sudaro 28 direktoriai: po vieną
pasiūlo kiekviena valstybė narė ir vieną pasiūlo Europos
Komisija. Yra 18 pakaitinių direktorių, tai reiškia, kad kai
kurie jų gali atstovauti kelių valstybių narių grupei.
Be to, siekdama plėsti Direktorių valdybos narių
profesines žinias kai kuriose srityse, Valdyba gali pasirinkti balsavimo teisės neturinčių ekspertų grupę
iš ne daugiau kaip šešių asmenų (trijų narių ir trijų
pakaitinių), kurie dalyvauja Valdybos posėdžiuose su
patariamojo balso teise.
Išskyrus atvejus, kai Statute yra nustatyta kitaip,
Direktorių valdyba sprendimus priima ne mažiau
kaip vienu trečdaliu balsavimo teisę turinčių
narių balsų, atstovaujančių ne mažiau kaip 50 %
pasirašytojo kapitalo.

Kapitalas.

Kiekvienos valstybės narės dalis
Banko kapitale apskaičiuojama pagal jos ekonominį
svorį Europos Sąjungoje (išreikštą BVP) stojimo metu.
Statute nustatyta, kad bendra Banko suteiktų paskolų
ir garantijų suma neturi viršyti Banko pasirašytojo kapitalo, rezervų, nepaskirstytųjų atidėjinių ir pelno (nuostolio) ataskaitos perviršio daugiau nei du su puse
karto. Jei Bankas dalyvauja kitų įmonių akciniame kapitale, iš visų šių eilučių bendros sumos reikia atimti
pasirašytojo kapitalo sumą (nesvarbu, ar ji įmokėta,
ar ne).
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Audito komitetas

yra nepriklausomas organas, atsiskaitantis tiesiogiai
Valdytojų tarybai. Jis atlieka Banko finansinės
atskaitomybės auditą ir tikrina, ar jo veikla
atitinka geriausios bankų veiklos pavyzdžius.
Kiekvienais metais Audito komitetas įvertina,
ar Banko operacijos buvo tinkamai vykdomos
ir ar deramai tvarkomi apskaitos dokumentai. Direktorių valdybai tvirtinant finansinę
atskaitomybę, Audito komitetas teikia ataskaitą
apie atliktą auditą. Audito komiteto parengta praėjusių metų darbo ataskaita teikiama
Valdytojų tarybai kartu su Direktorių valdybos
metine ataskaita.
Audito komitetą sudaro šeši nariai Valdytojų
skiriami trejų metų kadencijai.

2009 m. balandžio 1 d. Banko pasirašytasis kapitalas
buvo daugiau kaip 232 mlrd. EUR.
Audito komitetas

Šių valdymo organų veiklą reglamentuojančios nuostatos išdėstytos Banko statute ir Banko darbo tvarkos taisyklėse. EIB įstatuose numatytų organų narių sąrašai ir
jų gyvenimo aprašymai bei papildoma informacija apie jų atlyginimą yra nuolat atnaujinama ir skelbiama Banko svetainėje adresu: www.eib.org.
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EIB Valdymo komitetas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Philippe MAYSTADT 2. Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ 3. Simon BROOKS 4. Carlos DA SILVA COSTA 5. Matthias KOLLATZ-AHNEN
6. Eva SREJBER 7. Marta GAJĘCKA 8. Dario SCANNAPIECO 9. Plutarchos SAKELLARIS

Valdymo komitetas

yra Banko nuolatinis kolegialus valdymo organas. Jį sudaro devyni nariai. Valdymo komitetas, pavaldus pirmininkui ir prižiūrimas
Direktorių valdybos, yra atsakingas už Banko einamąją veiklą, rengia Direktorių valdybos sprendimus ir užtikrina šių sprendimų įgyvendinimą. Banko pirmininkas
pirmininkauja Direktorių valdybos posėdžiuose. Valdymo komiteto nariai atsiskaito tik
Bankui; Valdytojų taryba Direktorių valdybos siūlymu juos skiria šešeriems metams. Jie
gali būti paskirti ir kitai kadencijai.
Banko statute numatyta, kad Banko pirmininkas yra ir Direktorių valdybos
pirmininkas.

Veiklos ir socialinės atsakomybės ataskaita

Banko Valdymo komiteto narių kolegija ir jų atsakomybės sritys

1
➾
➾
➾
➾
➾
➾
➾
➾
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(2010 m. gegužės 1 d. duomenys)

Philippe MAYSTADT Pirmininkas
Bendroji strategija
Instituciniai klausimai, ryšiai su kitomis tarptautinėmis finansų institucijomis
Ataskaitų priėmimas iš Generalinio inspektoriaus, Finansų inspektoriaus ir Vyriausiojo atitikties vertinimo pareigūno
Žmogiškieji ištekliai
Ryšiai su darbuotojais
Lygių galimybių politika, Lygių galimybių komiteto pirmininkas
EIF Direktorių valdybos pirmininkas
Biudžeto komiteto pirmininkas

2	Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ Pirmininko
pavaduotojas
➾	Finansavimo operacijos Prancūzijoje ir Viduržemio jūros
regiono šalyse partnerėse
➾ Išorės ryšiai
➾ Skaidrumas ir informacijos politika
➾ Ryšiai su NVO
3 Simon BROOKS Pirmininko pavaduotojas
➾	Finansavimo operacijos Jungtinėje Karalystėje ir
Nyderlanduose
➾ Aplinkos apsauga
➾	Vidaus auditas, išorės auditas ir ryšiai su Audito
komitetu
➾ Atitikties įgyvendinimas
➾ Ryšiai su Europos Audito Rūmais
➾	Ryšiai su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) ir
su Europos ombudsmenu
➾ Pastatai, darbo aplinka ir logistika
4 Carlos DA SILVA COSTA Pirmininko pavaduotojas
➾	Finansavimo operacijos Ispanijoje, Portugalijoje, Belgijoje,
Liuksemburge, Azijoje ir Lotynų Amerikoje
➾ Operacijų ir produktų teisiniai aspektai
➾ Finansai
➾ Menų komiteto pirmininkas
5 Matthias KOLLATZ-AHNEN Pirmininko pavaduotojas
➾	Finansavimo operacijos Vokietijoje, Austrijoje, Rumunijoje
ir Kroatijoje bei Turkijoje
➾ MVĮ finansavimas
➾ Ekonominė ir socialinė sanglauda, konvergencija
➾ JASPERS ir JESSICA iniciatyvos
➾ Paskolų restruktūrizavimas
➾ EIF Direktorių valdybos pirmininkas
➾ Subsidijų komiteto narys
➾ Menų komiteto narys

6 Eva SREJBER Pirmininko pavaduotoja
➾	Finansavimo operacijos Suomijoje, Švedijoje, Estijoje, Latvijoje,
Lietuvoje, rytinėse kaimyninėse šalyse, EFTA šalyse ir Vidurinėje
Azijoje
➾ Žinių ekonomika
➾ Operacijų ex-post vertinimas
➾ Informacijos technologijos
➾ Subsidijų komiteto pirmininkė
7 Marta GAJĘCKA Pirmininko pavaduotoja
➾	Finansavimo operacijos Lenkijoje, Čekijoje, Vengrijoje,
Slovakijoje, Slovėnijoje ir Bulgarijoje
➾ Transeuropiniai transporto ir energetikos tinklai
➾ Banko socialinė atsakomybė
➾ Pakaitinė ERPB valdytoja
8 Dario SCANNAPIECO Pirmininko pavaduotojas
➾	Finansavimo operacijos Italijoje, Maltoje ir Vakarų
Balkanuose
➾ Rizikos valdymas
➾ Biudžetas ir planavimas
➾ Sąnaudų efektyvumas
➾ ERPB valdytojas
9 Plutarchos SAKELLARIS Pirmininko pavaduotojas
➾	Finansavimo operacijos Graikijoje, Kipre, Danijoje, Airijoje,
AKR šalyse ir Pietų Afrikos Respublikoje
➾ Energetika
➾ Ekonomikos, finansų ir sektorių tyrimai
➾ Bazelio II įgyvendinimas
➾ Apskaita
➾ Menų komiteto narys
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(2010 m. gegužės 1 d. duomenys)

Organizacinė schema
Generalinis sekretoriatas ir teisės reikalai

u

Sandorių vadybos ir restruktūrizavimo direktoratas

Alfonso QUEREJETA

Klaus TRÖMEL

Generalinis sekretorius ir teisės reikalų generalinis direktorius

Direktorius

Instituciniai reikalai
Dominique de CRAYENCOUR

u

Direktorius

Teisės, instituciniai ir finansų reikalai

Bertrand de MAZIÈRES

Nicola BARR
u

Finansų direktoratas

Operacijų teisės reikalai
Gerhard HÜTZ

Generalinis direktorius

Direktorė

u

Kapitalo rinkos

u

Iždas

u

Operacijų planavimas ir atsiskaitymas pagal operacijas

Teisės reikalų generalinio direktoriaus pavaduotojas

Strategijos generalinis direktoratas

Barbara BARGAGLI PETRUCCI
Anneli PESHKOFF

Rémy JACOB

Heinz OLBERS

Generalinis direktorius
Finansų kontrolierius ir informacijos sistemų valdymo direktorius

u

Strategija ir vadybos kontrolė

u

Ryšiai

u

Informacijos technologijos

Direktorius

Direktorė ir Banko atstovė žiniasklaidai

Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
u

Inovacijos ir konkurencingumas

u

Transportas ir energetika

u

Konvergencija ir aplinka

u

JASPERS

Constantin CHRISTOFIDIS
Direktorius

Pastatai, logistika ir dokumentų tvarkymas

Christopher HURST

Patricia TIBBELS

Direktorė

Operacijų Europos Sąjungoje ir šalyse kandidatėse direktoratas

Guy CLAUSSE
Agustín AURÍA

Pierluigi GILIBERT
Generalinis direktorius

u

Inovaciniai produktai ir specialieji sandoriai

u

Vakarų Europa

Thomas BARRETT
Laurent de MAUTORT
u

u

Adrijos jūros regionas

u

Pietryčių Europa

u

Baltijos jūros regionas

Romualdo MASSA BERNUCCI
Jean-Christophe LALOUX
Tilman SEIBERT

Direktorius

Direktorius

Direktorius

Per JEDEFORS

Direktorius

Generalinis direktorius (einantis pareigas)

Direktorius

u

Kredito rizika

Direktorius

u

Finansinė ir veiklos rizika

Per JEDEFORS
Alain GODARD

Vidurio Europa
Joachim LINK

Direktorius

Rizikos valdymo direktoratas

Ispanija, Portugalija
Carlos GUILLE

u

Direktorius

Generalinė direktorė

Derek BARWISE
u

Direktorė

Projektų direktoratas

Jürgen MOEHRKE
Constance KANN

Direktorė

Direktorius

Direktorius

Direktorius

Direktorius

Generalinė inspekcija
Jan Willem van der KAAIJ
Generalinis inspektorius

Direktorius

EIB grupės atitikties vertinimo tarnyba
Direktorius

Matthias MAERTENS
Atitikties vertinimo tarnybos vadovas

Operacijų už Europos Sąjungos ir šalių kandidačių ribų direktoratas
Žmogiškųjų išteklių departamentas

Martin CURWEN
Generalinis direktorius

u

Michel GRILLI

Kaimyninės šalys ir šalys partnerės Europoje
Claudio CORTESE

Direktorius
Direktorius

u	Afrika, Karibų baseino, Ramiojo vandenyno regionas – Investavimo

priemonė

Patrick WALSH
u

Direktorius

Azija ir Lotynų Amerika
Francisco de PAULA COELHO

Direktorius

Organizacinė schema, generalinių direktorių ir atsakingų skyrių vadovų gyvenimo aprašymai,
taip pat papildoma informacija apie visų Banko darbuotojų atlyginimą yra nuolat
atnaujinama ir skelbiama EIB svetainėje adresu: www.eib.org
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EIF valdymo organai

EIF vadovai
(2010 m. balandžio 12 d. duomenys)

EIF valdo ir administruoja šie trys organai:

Vykdomasis direktorius
Richard PELLY

➾ Visuotinis akcininkų susirinkimas (EIB, Europos

Sąjunga, 30 finansų įstaigų), kuris yra šaukiamas
ne rečiau kaip kartą per metus;
➾ Direktorių valdyba, sudaryta iš septynių narių
ir septynių pakaitinių, kuri inter alia priima
sprendimus dėl Fondo operacijų;
➾ Vykdomasis direktorius, atsakingas už tai, kad
Fondas būtų valdomas pagal jo Statuto nuostatas
ir pagal Direktorių valdybos nustatytas gaires bei
nurodymus.
Fondo finansinės atskaitomybės auditą kasmet atlieka iš trijų auditorių sudaryta Auditorių valdyba, kurią
skiria visuotinis susirinkimas, ir nepriklausomi išorės
auditoriai.

Vykdomojo direktoriaus pavaduotoja
Jean-Marie MAGNETTE

Sekretorė
Maria LEANDER

Direktorius, Sandorių ir ryšių valdymas
John A. HOLLOWAY

Direktorius, Įgaliojimų valdymas, produktų
kūrimas ir parama kuriant įmones
Marc SCHUBLIN

išsami informacija apie EIF valdymo organus (sudėtis, narių gyvenimo aprašymai ir atlyginimai) ir tarnybas (sudėtis, Generalinių direktorių ir Direktorių gyvenimo aprašymai, visų darbuotojų atlyginimai) yra nuolat atnaujinama ir skelbiama EIF svetainėje adresu: www.eif.org.
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EIB grupės adresai

Europos investicijų bankas
98-100, boulevard Konrad Adenauer – L-2950 Liuksemburgas
3 (+352) 43 79 – 1 5 (+352) 43 77 04
www.eib.org - U info@eib.org

Europos investicijų fondas
96, boulevard Konrad Adenauer – L-2968 Liuksemburgas
3 (+352) 42 66 88 1 5 (+352) 42 66 88 200
www.eif.org - U info@eif.org
Banko biurų sąrašas skelbiamas interneto svetainėje
www.eib.org

EIB dėkoja šiems ataskaitoje panaudotų fotografijų autoriams ir informaciją suteikusiems asmenims:
Viršelis, p.10, p.34 RFF / CAPA / William Daniels (TOMA), p.8 France Lisi, p.9 Renault Design Twizzy, p.12 France STMicroelectronics,
p.15 © G.P.M.H., p.16 Paris Gare de Lyon – RFF / Christophe Recoura, p.18 Flughafen/Airport Berlin-Schönefeld – © 2008 Günter
Wicker (PHOTUR), p.21 Tramway de Nancy – Didier Cocatrix, fotografas, p.26 Germasolar, p.35 Gare de Lyon Part-Dieu / RFF / Christophe Recoura, p.46 © Europos Bendrijos 2009, p.52 EBPO nuotrauka : Benjamin Renout, p. 56 : © ES Vadovų Taryba
Maketas: EIB grafikos studija
Spausdino Jouve įmonė Majene ant MagnoSatin popieriaus augaliniais aliejiniais dažais. Pagal Miškų valdymo tarybos (angl. Forest
Stewardship Council) taisykles sertifikuoto popieriaus sudėtyje yra 100 % grynojo pluošto, kurio bent 50 % yra iš gerai tvarkomų
miškų.
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