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•	  Veiklos ataskaita, kurioje aptariama EIB grupės veikla per praėju
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atitinkamais aiškinamaisiais priedais;

•	  Statistinė ataskaita, kurioje pateikiamas 2010 m. EIB finansuotų 
projektų ir obligacijų emisijų sąrašas ir EIF projektų sąrašas. Joje 
taip pat pateikiamos ataskaitinių metų ir praėjusių penkerių metų 
suvestinės lentelės;

•	  Banko socialinės atsakomybės ataskaita, kurioje pateikiama išsa
mi informacija apie socialinės atsakomybės praktiką.

Metinė ataskaita taip pat skelbiama Banko interneto svetainėje  
adresu  www.eib.org/report.
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✓   Iš viso 2010 m. EIB paskolino 72 mlrd. EUR: 63 mlrd. EUR 

Europos Sąjungoje ir 9 mlrd. EUR už jos ribų.

✓   2010 m. EIB finansavo 460 didelių projektų 72 šalyse.

✓   Ypač didėjo skolinimas klimato politikai įgyvendinti Europos 

Sąjungoje – iki  19 mlrd. EUR, arba 30 % visų Banko 

paskolų Europos Sąjungoje vertės.

✓   2010 m. EIB baigė skirstyti papildomą trejų metų 

61 mlrd. EUR paramos paketą, skirtą  
padėti atsigauti ES ekonomikai, –  

11 mlrd. EUR daugiau nei buvo numatyta.

✓   2010 m. EIB grupės finansavimu pasinaudojo 115 000 mažųjų ir 

vidutinių įmonių.

✓   Europos Sąjungos konvergencijos regionams, kuriuos ekonomikos  

ir finansų krizė paveikė labiausiai, 2010 m. buvo skirta  

26 mlrd. EUR.

✓   Pasaulio obligacijų rinkose EIB pritraukė 67 mlrd. EUR.

Svarbiausi 2010 m. 
rezultatai
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moksliniais tyrimais, padedančiais užtikrinti tech
nologijų pažangą, ir inovacijomis, kurios turi būti 
sparčiau diegiamos visoje ekonomikoje.

EIB yra pasirengęs įnešti svarbiausią indėlį šiai stra
tegijai įgyvendinti. 2010 m. jis jau suteikė daugiau 
kaip 4 mlrd. EUR švietimo sektoriaus projektams ir 
daugiau kaip 7 mlrd. EUR mokslinių tyrimų, techno
loginės plėtros ir inovacijų projektams. Jis planuoja 
didinti savo finansavimą šiose srityse, nes stiprinant 
žinių trikampį ne tik daromas teigiamas poveikis 
konkurencingumui – šis stiprinimas yra svarbus ir ko
vojant su skurdu bei socialine atskirtimi. EIB numato 
ir toliau su Komisija kurti bendras finansavimo prie
mones, tokias kaip į mokslinius tyrimus orientuota 
Rizikos pasidalijimo finansinė priemonė. Tokios prie
monės yra atsvara ES biudžetui (tomis pačiomis biu
džeto lėšomis remiama daugiau investicijų) ir kartu 
švelnina EIB kapitalo apribojimus (EIB gali suteikti 
daugiau paskolų nedidindamas tam skiriamo kapi
talo dalies)2. Aišku, kad EIB indėlis į strategijos „Euro
pa 2020“ įgyvendinimą bus veiksmingesnis, jei bus 
grindžiamas pragmatiniu, o ne biurokratiniu ben
dradarbiavimu su Europos Komisija ir kitomis finan
sų įstaigomis.3

➾  „Europa 2020“

Susidūrusios su finansų, o vėliau ir visos ekonomi
kos krize, pratrūkusia 2008 m., Europos valstybės 
parengė trumpalaikes kritinės situacijos priemo
nes – įvairius nacionalinius planus bankams gelbė
ti ir ekonomikos atsigavimui skatinti. Nacionaliniai 
planai buvo grindžiami 2008 m. gruodžio mėn. 
Europos Vadovų Tarybos priimtu Europos ekono
mikos gaivinimo planu. Įgyvendinant šią iniciaty
vą savo vaidmenį atliko ir EIB, padidinęs skolinimo 
apimtį nuo 48 mlrd. EUR 2007 m. iki 79 mlrd. EUR 
2009 m. ir nukreipęs šią finansinių išteklių injekci
ją į tuos realiosios ekonomikos sektorius, kuriuos 
Taryba išskyrė kaip svarbiausius, ypač į MVĮ.

Tačiau po šių trumpalaikių priemonių, padėjusių 
išvengti blogiausių pasekmių, dabar reikia imtis il
galaikių permainų: bus įgyvendinama strategija 
„Europa 2020“, bendrai vykdomos reformos ir in
vestuojama didinant pažangaus, tvaraus ir inte
gracinio Europos ekonomikos augimo potencialą. 
Didžiausias uždavinys – skatinti užimtumą ir na
šumą remiantis vadinamuoju žinių trikampiu, t. y. 
mokymu, ypač siekiant didinti absolventų skaičių, 

Pirmininko žodis

1   Žr. http://www.eib.org/about/publications/operational-plan-2011-2013.htm.
2   Rizikos pasidalijimo finansinės priemonės operacijos iliustruoja šį dvigubą rezultatą. 2010 m. pabaigoje 390 mln. EUR iš ES biudžeto kartu su EIB 

paskirtu 772 mln. EUR kapitalo įnašu užtikrino EIB galimybę pagal Rizikos pasidalijimo finansinę priemonę suteikti paskolų už 6,3 mlrd. EUR moksli-
niams projektams, kurių bendra vertė – 16,2 mlrd. EUR.

3   Žr. p. 42.

2010 m. gruodžio mėn. patvirtindama 2011–2013 m.  
Banko veiklos pIaną1 EIB Direktorių valdyba nustatė 
tris Banko veiklos kryptis. Artimiausioje ateityje jos 
turėtų būti grindžiamos trimis svarbiausiais tikslais: 
įgyvendinti strategiją „Europa 2020“, kovoti su klimato 
kaita ir remti Europos Sąjungos išorės politiką.
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➾  Kova su klimato kaita

Kova su klimato kaita ir jos kartais skaudžiomis 
pasekmėmis tapo Europos Sąjungos, taigi ir EIB, 
prioritetas. Avarija Fukušimos atominėje elek
trinėje ir jos sukeltas susirūpinimas dėl tokios 
energetikos panaudojimo sustiprino poreikį kuo 
daugiau investuoti į energijos taupymą, atsinauji
nančiuosius energijos išteklius ir naujas energeti
kos technologijas.

2010 m. EIB išdavė 20,5 mlrd. EUR paskolų projek
tams, kuriais tiesiogiai prisidedama prie šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išlakų mažinimo4, – tai be
veik 30 % visų mūsų paskolų. Iš jų 6,2 mlrd. EUR 
skirta paskoloms atsinaujinančiosios energijos 
išteklių, daugiausia vėjo ir saulės, projektams. Pro
jektams energijos vartojimo efektyvumui didinti 
2010 m. paskirstyta 2,3 mlrd. EUR paskolų ir numa
tyta, kad ateityje jų bus dar daugiau. Be to, tebėra 
milžiniškas potencialas taupyti energiją, ypač dau
gelio Europos miestų ir miestelių viešųjų pastatų ir 
būsto šiltinimo srityje. Projektams, kuriais siekiama 
skatinti naudotis miestų transportu ir taip mažin
ti privačių transporto priemonių taršą, 2010 m. EIB 
suteikė 7,9 mlrd. EUR  paskolų.

Be to, EIB pirmauja kurdamas tikslesnio visų savo 
finansuojamų projektų anglies dioksido povei
kio aplinkai vertinimo metodiką. Žinoma, tai labai 
sudėtinga dėl techninių sunkumų, kuriuos reikia 
įveikti, tačiau tai parodo mūsų pasiryžimą kovą su 
klimato kaita laikyti visos mūsų ateities veiklos di
džiausiu prioritetu.

➾  Europos Sąjungos išorės politika

Nėra tokios politinės valdžios, kuri galėtų aktyviai 
veikti tarptautinėje arenoje neturėdama finansinės 
paramos. Kinija tai puikiai suprato, todėl, siekdama 
remti savo užsienio politikos tikslus, finansines ope

racijas vykdo visame pasaulyje. Jei Europos Sąjunga 
tikrai nori gerinti savo išorės politiką, kuri turėtų tam 
tikrą poveikį pasaulyje, Europos Sąjunga taip pat turi 
turėti savo politikos finansavimo svertą. Jei Europos 
Sąjunga to panorės, EIB gali juo būti.

Tai yra viena pagrindinių M. Camdessuso EIB išorės 
įgaliojimų ataskaitos5 išvadų. Ateitis parodys, ar vals
tybės narės, kurios yra ir EIB akcininkės, pritars šiai 
rekomendacijai ir aiškiai pasirinks tokią kryptį, kai 
bus rengiamos 2014–2020 m. finansinės perspekty
vos. Tam reikėtų, kad ES Išorės veiksmų tarnybos ir 
už operacijas už ES ribų atsakingų EIB departamen
tų ryšiai būtų glaudesni ir kad būtų labiau derinami 
nacionalinių ir tarptautinių finansų įstaigų veiksmai.

Per pirmuosius du XXI amžiaus dešimtmečius Euro
pos Sąjungai teks spręsti keletą ypatingų uždavinių. 
Įgyvendindama kai kuriuos iš jų ji turi turėti galimy
bę pasikliauti EIB ir jo profesionaliais darbuotojais, 
finansine galia, technine patirtimi ir geru valdymu. 

Philippe Maystadt

4  Kad projektai patektų į šią kategoriją, juos vykdant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų  turi būti sumažinta ne mažiau kaip 20 %.
5   Siekdama peržiūrėti savo išorės įgaliojimus, Ekonomikos ir finansų reikalų taryba nusprendė suburti Michelio Camdessuso vadovaujamą ekspertų 

grupę ir jai pavedė parengti rekomendacijas Komisijai, Tarybai ir Europos Parlamentui. Ši ataskaita buvo pristatyta 2010 m. vasario 9 d.

    Žr. http://www.eib.org/about/documents/mtr-external-mandate-report-steering-committee.htm.
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Su klientais pasirašytų finansavimo sutarčių ben
dra suma – 71,8 mlrd. EUR, o 2009 m., krizei pasie
kus aukščiausią tašką, skolinimas buvo rekordinis –  
79 mlrd. EUR. Išmokėta 58,7mlrd. EUR – daugiau nei 
prieš metus, kai buvo išmokėta 54 mlrd. EUR.

Rinkos sąlygos didžiosioms kompanijoms ir ban
kams gerėjo, todėl tradicinių EIB skolinimo ope
racijų paklausa ėmė mažėti. Šiems klientams tapo 
lengviau skolintis iš kredito ir kapitalo rinkų ir ne
bereikėjo pasikliauti vien EIB. Todėl ir EIB ėmė ko
reguoti savo prioritetus, nukreipdamas tikslines 
operacijas į tas sritis, kurias finansuojant galima 
tikėtis didžiausio poveikio ekonomikos augimui. 

Skolinimas didesnės rizikos ir didesnės grąžos 
projektams tokiose srityse kaip moksliniai tyrimai, 
tvarios infrastruktūros kūrimas ir inovacijos turi di
džiausią poveikį ekonomikos augimo potencialui.

EIB skolinimo strategija ateinančiais metais bus 
derinama su strategijos „Europa 2020“ tikslais ir 
poreikiais įgyvendinti klimato politiką (tai apta
riama atskirame skyriuje). Bankas ir toliau ben
dradarbiaus su Europos Komisija kurdamas šiuo
laikiškas finansavimo priemones šiose dviejose 
srityse.

2010 m. EIB sėkmingai įgyvendino savo dvejų metų 
antikrizinių veiksmų planą, jo skolinimo apimtis grįž-
ta į prieš krizę buvusį lygį.

Tvarus augimas suprantamas kaip tauses
nio energijos išteklių naudojimo, žalesnės ir 
konkurencingesnės ekonomikos skatinimas

Moksliniai tyrimai kuriant naujos kartos orlaivių variklius, Safran, Prancūzija
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Strategija „Europa 2020“

Įgyvendinus Europos ekonomikos gaivinimo planą, 
kuriuo Europos Sąjunga vadovavosi krizės metais, 
ateities darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo 
gaires nustato 2010 m. Europos Vadovų Tarybos pa
tvirtinta strategija „Europa 2020“. Joje pabrėžiama, 
kad svarbiausia investuoti į tas sritis, kurios pade
da užtikrinti pažangų, tvarų ir integracinį augimą. 
Pažangus augimas reiškia, kad ekonomikos plėtra 
grindžiama žiniomis ir inovacijomis. Tvarus augimas 
suprantamas kaip tausesnio energijos išteklių nau
dojimo, žalesnės ir konkurencingesnės ekonomikos 
skatinimas. Integracinis augimas reiškia, kad skatina
ma didelio užimtumo lygio ekonomika, užtikrinanti 
ekonominę, socialinę ir regioninę sanglaudą.

Strategija „Europa 2020“ skirta penkioms pagrin
dinėms sritims: užimtumui, moksliniams tyrimams 
ir inovacijoms, klimato politikai ir energetikai,  

švietimui ir kovai su skurdu. Šios sritys yra tarpusa
vyje susijusios. Geresnis išsilavinimas padeda gau
ti darbą, o kylant užimtumo lygiui mažėja skurdas. 
Dėl didesnių galimybių skirti lėšų moksliniams tyri
mams ir technologinei plėtrai, taip pat dėl visų eko
nomikos sektorių inovacijų ir efektyvesnio išteklių 
naudojimo didėja konkurencingumas ir skatinama 
kurti darbo vietas. Investicijos į švaresnes techno
logijas padeda mūsų aplinkai, prisideda prie kovos 
su klimato kaita ir kuria naujas verslo ir įsidarbini
mo galimybes. Visose šiose srityse aktyviai dalyvau
ja ir EIB.

Strategijos „Europa 2020“ tikslams įgyvendinti EIB 
2010 m. buvo sukurta speciali darbo grupė. Ji na
grinėja, kaip Bankas galėtų geriausiai derinti ir 
remti investicijas į transportą, mokslinius tyrimus 
ir technologinę plėtrą bei inovacijas, energetikos 
ir klimato politiką įgyvendinančius projektus, taip 
pat sanglaudą ir konvergenciją.

STMicroelectronics: Švariosios patalpos operatorius, Prancūzija
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Pagalba Europos Sąjungos 
konvergencijos regionams

Paramos konvergencijos regionams lygis ir toliau 
buvo aukštas – 41 % visų ES paskolų. Šiais metais 
ypač didelės struktūrinės programos paskolos (SPP) 
kai kuriose valstybėse narėse padėjo užtikrinti vie
šojo sektoriaus finansavimo nenutrūkstamumą.

SPP yra bendrosios paskolos, kuriomis finans uo jama 
dalis nacionalinio biudžeto indėlio į įvairiausiems pri
oritetiniams projektams, remiamiems dotacijomis  

iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, skirtas  
investicijas. Taupymo laikotarpiu kai kurioms vals
tybėms narėms buvo sunku skirti savąją lėšų 
dalį, rizikuojant neįgyvendinti investicinių pro
jektų, galinčių padidinti jų bendrąjį vidaus pro
duktą. Tai, kad EIB padengė kai kurių šalių indė
lį, ypač svarbu ir dėl to, kad taip stabilizuojamos  
investicijos ir prisidedama prie ekonomikos gaivi
nimo ir augimo.

2010 m. EIB paskolino 25,9 mlrd. EUR Europos 
Sąjungos konvergencijos regionams, kuriems 
ekonomikos ir finansų krizė sudavė didžiausią 
smūgį, remti. 

Berlyno oro uostas, Vokietija
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ES konvergencija 

2010 m. pasirašytų sutarčių pasiskirstymas pagal 
sektorius

Iš viso

Suma  
(mln. EUR) %

Susisiekimo infrastruktūra 8 099 36

Energetika 4 718 21

Miestų plėtra 2 020 9

Vanduo, nuotekos, atliekų tvarkymas 999 4

Sveikatos apsauga, švietimas 3 158 14

Pramonė 1 302 6

Paslaugos 1 850 8

Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė 130 1

Iš viso individualių paskolų 22 276 100

Kredito linijos konvergencijos  
regionuose 3 620

Iš viso paskolų 25 897

Graikijos vyriausybei suteikta 2 mlrd. EUR SPP yra di
džiausia kada nors EIB Graikijai suteikta paskola. Jos 
tikslas – padėti gaivinti ekonomiką ir pagreitinti per
ėjimą į pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
kelią pagal strategiją „Europa 2020“. 500 mln. EUR 
jau buvo pervesta 2010 m. Trumpuoju laikotarpiu 
paskola sumažins riziką, kad bus atidėtos investici
jos į svarbiausią infrastruktūrą ir regionų turtą. Lėšos 
bus panaudotos investicijoms į geležinkelius, aplin
kos apsaugą, energijos vartojimo efektyvumą ir atsi
naujinančiuosius energijos išteklius, vandens sekto
rių, nuotekų šalinimą ir atliekų tvarkymą, mokslinius 
tyrimus ir technologinę plėtrą bei informacines ir ry
šių technologijas finansuoti. EIB paskoloms Graikijai 
2010 m. buvo skirta 3,1 mlrd. EUR suma, o prieš me
tus – 1,6 mlrd. EUR.

Iš 1,5 mlrd. EUR Portugalijai suteiktos Banko pasko
los pirmoji 450 mln. EUR  dalis buvo pervesta 2010 m. 
Šios lėšos buvo panaudotos viešojo sektoriaus inves 
ticijoms remti labai įvairiuose sektoriuose, pavyzdžiui, 
transporto, IRT, vandens, nuotekų šalinimo ir atliekų 
tvarkymo, energijos vartojimo efektyvumo ir atsinau 
jinančiųjų energijos išteklių. Iš viso Portugalijoje EIB 
suteikė 3,4 mlrd. EUR (2009 m. – 3,7 mlrd. EUR) paskolų.

Lenkijos vyriausybė taip pat gavo 2 mlrd. EUR ben
drąją paskolą, kuri savo ruožtu buvo pati didžiausia 
kada nors Vidurio ir Rytų Europoje EIB suteikta pa
skola. Lenkijoje EIB yra suteikusi daugiausia paskolų 
iš visų šalių, įstojusių į Europos Sąjungą 2004 m. ar 
vėliau. Pastaraisiais metais ši tendencija smarkiai di
dėjo. 2010 m. paskolos įvairiems viešojo ir privačio
jo sektoriaus klientams nuo 4,8 mlrd. EUR 2009 m. 
šoktelėjo iki 5,6 mlrd. EUR, nors jau 2009 m. joms 
skirta suma buvo 70 % didesnė nei prieš metus.  
Per pastaruosius penkerius metus (2006–2010 m.) 
Lenkija gavo 17,5 mlrd. EUR Banko paskolų.

Ypač didelės EIB paskolos kai kuriose valsty
bėse narėse padėjo užtikrinti viešojo sekto
riaus finansavimo nenutrūkstamumą
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Bendrosios paskolos suteiktos ir kitoms ES kon
vergencijos šalims, pavyzdžiui, Kiprui, Čekijai, Ven
grijai ir Slovakijai. 2010 m. EIB suteiktų bendrųjų 
paskolų bendra suma – 11,6 mlrd. EUR (2009 m. – 
8,5 mlrd. EUR). Ji rodo, kad šis finansų produktas vis 
daugiau vartojamas.

Techninė pagalba valstybėms narėms

Techninė pagalba atlieka pagrindinį vaidmenį pade
dant 12 valstybių narių, įstojusių į Europos Sąjungą 
nuo 2004 m., rengti didelio masto projektus, teikia
mus finansavimui dotacijomis iš ES struktūrinių ir 
Sanglaudos fondų gauti. Toks yra Bendros pagalbos  
projektams Europos regionuose remti (JASPERS) 
iniciatyvos tikslas. Nuo 2006 m. pradžios, kai  

JASPERS pradėjo savo veiklą, užbaigtos 399 pro
jektų užduotys, Komisijai pateiktos 185 JASPERS  
padedant parengtos projektų paraiškos, patvir
tinti 104 JAS PERS padedant parengti projektai.  
Bendra užbaigtų projektų užduočių investicijų  
vertė šiuo metu didesnė nei 40 mlrd. EUR.  
JASPERS jau rengiasi 2014–2020 m. struktūrinių 
fondų programavimo laikotarpiui, kad nedelsiant 
galėtų pradėti veiklą.

JASPERS techninė pagalba teikiama nemokamai; 
ja siekiama padėti kuo geriau ir greičiau panaudo
ti turimas lėšas. JASPERS yra EIB valdoma bendra 
EIB, Europos Komisijos, ERPB ir Vokietijos Kreditans-
talt für Wiederaufbau (KfW) iniciatyva. Jos pagrindi
nė buveinė yra Liuksemburge, o vietos atstovybės 
įsteigtos Bucharešte, Varšuvoje ir Vienoje.

  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, Europos Komisija).

Tramvajus Atėnuose, Graikija
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EIB ir EIF finansinė pagalba 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms 

2010 m. EIB grupė per bankus tarpininkus suteikė paramą 
maždaug 115 000 MVĮ. EIB atidarė 10 mlrd. EUR kredito linijas, 
skirtas perskolinti MVĮ, o EIF suteiktų MVĮ garantijų ir rizikos 
kapitalo bendra suma – 2,8 mlrd. EUR.

EIB 2010 m. paskolintos sumos panašios į rekordi
nį 2009 m., per patį krizės įkarštį, pasiektą lygį –  
12,7 mlrd. EUR.

Padidėjusi EIB parama mažosioms ir vidutinėms įmo
nėms (MVĮ) buvo viena iš Banko paramos ekonomi
kos augimui ir darbo vietų kūrimui skirtų priemonių 
pagal 2008 m. gruodžio mėn. Ekonomikos ir finansų 
tarybos – valstybių narių finansų ministrų – patvir
tintą Europos ekonomikos gaivinimo planą. 2008 m. 
gruodžio mėn. Ekonomikos ir finansų tarybos nu
statytas tikslas 2008–2011 m. paskoloms MVĮ skirti 
30 mlrd. EUR buvo pasiektas visais metais anksčiau.

Didesnio MVĮ finansavimo poveikis buvo tolygus ir 
plačiai jaučiamas. 2010 m. visoje ES EIB kredito lini
jomis pasinaudojo daugiau kaip 63 000 MVĮ. Viena 
iš EIB kredito linijas valdantiems finansų tarpinin
kams keliamų sąlygų yra ta, kad prie kiekvieno EIB 
paskolinto euro jie turi prisidėti bent vienu euru iš 
savo išteklių ir taip du kartus padidinti MVĮ skiria
mas lėšas. Be to, tarpininkai įsipareigoja patrauklias 
EIB paskolų sąlygas taikyti Europos MVĮ. Metų pabai
goje EIB kredito linijos buvo suteiktos  daugiau kaip  
170 finansų tarpininkų 24iose iš 27ių valstybių narių.

Krizės laikotarpiu EIB ypač stengėsi padėti Vidurio ir 
Rytų Europos valstybių narių (šiose šalyse 2010 m. 
pasirašyta beveik tiek pat finansavimo sutarčių, kiek 
ir 2009 m.), taip pat šalių kandidačių ir potencia lių 
šalių kandidačių MVĮ. Toliau artimai bendradarbiau
damas su vietos bankais, turėjusiais problemų dėl 
savo paskolų portfelių išsibalansavimo, EIB 2009 m. 
prisijungė prie ERPB ir Pasaulio banko grupės Ben
dro tarptautinių finansų institucijų (TFI) veiksmų 
plano 2009–2010 m. paramą Vidurio ir Rytų Eu
ropos MVĮ padidinti iki 24,5 mlrd. EUR. Vykdyda
mas šį įsipareigojimą Bankas numatė iki 2010 m.  
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pabaigos savo paprastai skiriamą sumą padidinti du 
kartus – iki bendros 11 mlrd. EUR sumos. Šį tikslą EIB 
pasiekė daug greičiau, o 2010 m. pabaigoje pagal 
Bendrų veiksmų planą jis jau buvo suteikęs paskolų 
už 14 mlrd. EUR – 25 % daugiau nei planuota.

Nauja paskolų formulė vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms

Tuo pat metu EIB parengė naujovių ir savo per tar
pininkus finansuojamoms vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms. Didesnės už MVĮ, bet mažiau kaip 3 000 
darbuotojų įdarbinančios vidutinės kapitalizacijos 
įmonės vis dar neturi plataus joms skirtų finansinių 
priemonių pasirinkimo. Finansų krizė iš karto labai 
smarkiai paveikė vidutinės kapitalizacijos įmonių, 
panašiai kaip ir MVĮ, galimybes gauti lėšų. Komer
ciniai bankai, dažnai pagrindinis ar vienintelis vi
dutinės kapitalizacijos įmonių finansavimo šalti
nis, sugriežtino paskolų teikimo sąlygas ir padidino 
palūkanas. Pasunkėjus sąlygoms gauti paskolą kilo 
pavojus, kad vidutinės kapitalizacijos įmonės nesi
ims naujų investicinių projektų ir dėl to trukdys Eu
ropos ekonomikai atsigauti.

Naudodamasis MVĮ finansavimo patirtimi, EIB 
peržiūrėjo savo 2003 m. sukurtą per tarpininkus 
teikiamų paskolų schemą „Paskolos – vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms“, kad 2010 m. galėtų pa
didinti savo paramą joms. Schema „Paskolos – vi
dutinės kapitalizacijos įmonėms“ buvo sukurta in
vesticijoms iki 50 mln. EUR, t. y. tokiai sumai, kuri 
paprastai yra per maža kaip tiesioginė EIB paskola, 
o investuojančios vidutinės kapitalizacijos įmonės 
ir investicijos dydis neleido joms pasinaudoti ir MVĮ 
skirta EIB finansine parama. Dabar Bankas suderi
no paskolų iki 25 mln. EUR teikimo tvarką su MVĮ 
finansavimui skirtų mažesnių paskolų skyrimo tvar
ka, o projektams, kurių vertė yra 25–50 mln. EUR, 
taikoma supaprastinta projekto vertinimo tvarka. 
Tai yra pradinio dvejų metų bandomojo laikotarpio 
priemonės; vėliau EIB numato pagalbą vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms labai padidinti.

Didesnio MVĮ finansavimo poveikis 
buvo tolygus ir plačiai jaučiamas

EIB skolinimas Europos Sąjungos  
MVĮ 2007–2010 m.

(mlrd. EUR)
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EIF ir MVĮ

Europos investicijų fondas (EIF), kuris kartu su EIB 
sudaro EIB grupę, yra specializuotas padalinys MVĮ 
rizikos kapitalo finansavimo operacijoms. 2010 m. 
EIF ir toliau atliko svarbiausią vaidmenį po krizės 
remiant Europos MVĮ. Vykdydamas savo, kaip pa
grindinio „fondas – fondui“ investuotojo, funkci
ją, EIF, skirstydamas finansinius išteklius pagal vi
sus įgaliojimus ir skatindamas inovacijas, augimą, 
verslumą ir darbo vietų kūrimą, pasiekė, kad ak
cinio kapitalo buvo pasirašyta rekordiškai daug. 
Suteikęs garantijas bankams tarpininkams, EIF 
sudarė sąlygas gauti finansinių išteklių daugiau 
kaip 51 000 Europos MVĮ, o kaip MVĮ sandorių  
garantas pasirašydamas du pirmuosius sandorius 
po krizės, EIF prisidėjo ir prie MVĮ pakeitimo verty
biniais popieriais rinkos gaivinimo.
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Naujos priemonės ir lėšos EIF finansuoti

Siekdamas užtikrinti Fondui papildomo kapita
lo, kad jis galėtų vykdyti visą numatytą rizikos ka
pitalo veiklą ilguoju laikotarpiu, EIB nusprendė 
1 mlrd. EUR padidinti EIF patikėtas valdyti lėšas pa
gal Rizikos kapitalo įgaliojimą. Iš šių papildomų iš
teklių sukuriamas 5 mlrd. EUR išsilaikantis atsinauji
nantis rizikos kapitalo fondas, kuris daugiausia bus 
naudojamas technologijų MVĮ veiklai pradiniame 
etape finansuoti. Šis fondas veiks kaip katalizato
rius didelėms papildomoms privačiojo sektoriaus 
investicijoms į technologijų sektorių pritraukti.

2009 m., per patį krizės įkarštį, EIB pervedė EIF 
1 mlrd. EUR, kad jis Banko vardu juos investuotų pa
gal Tarpinio finansavimo priemonę augimui. Tarpinis 
finansavimas – tai skolos ir akcinio kapitalo derinys, 
dažnai antraeilių paskolų arba į akcijas konvertuoja
mų skolos vertybinių popierių forma, ypač tinkantis 
besivystančioms ir greitai augančioms smulkiojo vers
lo įmonėms. 2010 m. pabaigoje labai sudėtingomis 
rinkos sąlygomis EIF į įvairius fondus paskirstė apie 
224 mln. EUR. Sutarčių nuostatomis užtikrinama, kad 
Bankas savo dalį padidins ne mažiau kaip du kartus, 
todėl EIB grupės paramos poveikis labai padidės.

Po labai atidaus planavimo etapo regionų vystymui 
skirta Bendrų Europos išteklių mikroįmonėms, ma
žosioms ir vidutinėms įmonėms finansuoti progra
ma (JEREMIE) jau veikia visu pajėgumu, pirmosios 
paskolos jau paskirstytos ir išmokėtos vietos MVĮ. 
JEREMIE suteikia regionams ir valstybėms narėms 
galimybę pasinaudoti dotacijų iš struktūrinių fon
dų lėšomis labai įvairiems finansų produktams kur
ti. Plėsdamas savo operacijas EIF prisidėjo prie nau
jų ES politiką remiančių iniciatyvų, ypač prie Europos 
PROGRESS mikrofinansavimo priemonės, skirtos pri
eigai prie finansavimo šaltinių smulkiesiems versli
ninkams, bedarbiams ir kitiems žmonėms, negalin
tiems naudotis tradicine bankų sistema, didinti.

2010 m. EIF per 930 mln. EUR investavo į Europos ri
zikos kapitalo augimo fondus. Iš viso dabar jis yra in
vestavęs 5,4 mlrd. EUR daugiau kaip į 350 fondų. EIF 
yra vienas svarbiausių veikėjų Europos privačiojo ak
cinio kapitalo sektoriuje. Tačiau nors akcinio kapita
lo priemonės palengvina MVĮ gauti kapitalo, lygiai 
taip pat svarbu patenkinti MVĮ skolinimui keliamus  
reikalavimus suteikiant garantijas ir užtikrinant pakei
timą vertybiniais popieriais. 2010 m. EIF suteikė garan
tijų iš viso už 1,9 mlrd. EUR. Bendras suteiktų garantijų 
portfelis 2010 m. pabaigoje buvo 14,7 mlrd. EUR.

PROGRESS: socialinės atskirties  
mažinimas mikrofinansavimu

Europos mikrofinansavimo priemonė PROGRESS 
yra Europos Komisijos ir Europos investicijų banko 
bendrai finansuojama priemonė, kuriai abi instituci-
jos skyrė po 100 mln. EUR. PROGRESS valdo Europos 
investicijų fondas. Ši priemonė – tai tam tikrų rizikos 
grupių, kurioms sunku gauti lėšų per įprastą ban-
kų sistemą, pavyzdžiui, bedarbių, mažumų atstovų 
ir kitų į socialinės atskirties rizikos grupę patenkan-
čių žmonių, galimybė gauti lėšų individualiai įmo-
nei ar mikroįmonei steigti. Tikimasi, kad PROGRESS 
labai padės mažinti nedarbą ES. Iki 2010 m. pabai-
gos mik rofinansavimo įstaigoms jau pervesti pirmie-
ji 8 mln. EUR. Numatoma, kad bendras priemonės 
poveikio finansinis įvertis bus 3–3,5 karto didesnis už 
skirtą finansavimo sumą.
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Vidaus rinkos infrastruktūros kūrimas

Paprastai EIB paskolos transeuropiniams tinklams fi
nansuoti yra didelės, nes jomis remiami labai didelės 
vertės investiciniai projektai. Kai tokie projektai laiki
nai sustabdomi, kaip buvo atsitikę dėl ekonomikos ir 
finansų krizės, kiekvienais metais EIB suteiktų paskolų 
sumos gali labai skirtis. Vis dėlto geležinkeliai, vandens 
keliai ir sausumos keliai tebėra svarbūs kaip didžiausią 
poveikį vidaus rinkai turintys veiksniai ir kaip Europos 
pramonės ir paslaugų konkurencingumo sąlyga.

2010 m. pirmą kartą istorijoje geležinkelių projektams 
finansuoti buvo skirta daugiau EIB lėšų nei investici
joms į sausumos kelius. Geležinkelių projektams fi
nansuoti Bankas skyrė 4,1 mlrd. EUR, t. y. 30 % dau
giau nei 2009 m., be to, tai buvo šiek tiek daugiau 
kaip pusė visų 2010 m. investicijų į transporto tinklus. 
Sausumos kelių projektams buvo skirta 2,5 mlrd. EUR, 
palyginti su 4,5 mlrd. EUR prieš metus. Ypač daug dė
mesio teko greitiesiems geležinkeliams – jiems skirta 
beveik 2 mlrd. EUR paskolų greitojo geležinkelio lini
joms tiesti Ispanijoje ir Portugalijoje, taip pat darbams 
Tirolio dalies Brenerio geležinkelių jungtyje Austrijoje.

2010 m. EIB suteikė 7,8 mlrd. EUR paskolų Europos Sąjungos transpor-
to tinklų ir dar 235 mln. EUR – Serbijos transporto tinklų, įsiliejančių 
į ES transporto sistemą, projektams finansuoti. Galima palyginti, kad 
2009 m. buvo suteikta 1,2 mlrd. EUR suma.

Be to, 2010 m. EIB finansavo investicijas į darnų
jį transportą, įskaitant miestų transportą, ir skyrė 
jam 50 % daugiau lėšų nei 2009 m. – 9 mlrd. EUR. 
Transporto darnumui užtikrinti reikia įvairių spren
dimų, todėl EIB pirmenybę teikia investicijoms  

Transeuropiniai transporto tinklai

2006–2010 m. pasirašyta paskolų  
sutarčių už 46 mlrd. EUR (mln. EUR)
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į geležinkelius, vidaus vandenų kelius ir jūrų kelius. 
Bankas suteikė 125 mln. EUR dviejų naujų šliuzų 
statybai ir kanalų gilinimo darbams Valonijos vidaus 
vandenų keliuose. Abu projektai vykdomi priorite
tiniame Reino/Maco–Maino–Dunojaus transeuropi
niame vandenų koridoriuje.

Privačios lėšos investicijoms į viešąjį sektorių

Puikiai veikiantys infrastruktūros tinklai yra visų 
klestinčios ekonomikos šalių atrama. Per ateinantį 
dešimtmetį ES reikės didelių investicijų į infrastruk
tūrą: „senosiose“ valstybėse narėse didelę jos dalį 
reikės atnaujinti, o „naujosiose“ valstybėse narėse 
vis dar didelis naujų infrastruktūros tinklų poreikis. 
Kadangi valstybės biudžeto šiems tikslams nepa
kanka, didėja sąlyginė privačiojo kapitalo investici
jų į infrastruktūrą svarba.

Viešųjų ir privačiųjų partnerysčių (VPP) investicijos į 
transporto tinklus atliko svarbų vaidmenį, nors VPP 
skaičius krizės metais ir sumažėjo. Sukūrusios VPP, 
valdžios įstaigos ir verslo įmonės paprastai bendra
darbiauja, kad užtikrintų infrastruktūros projektų 
finansavimą, statybą ir eksploataciją. Pagal skoli
nimo dydį VPP finansuojamiems projektams skirta 
32 % EIB 2010 m. transeuropiniams transporto tin
klams paskolintų lėšų. 

EIB turi didelę patirtį VPP finansavimo srityje, todėl 
įsteigė Europos VPP ekspertų centrą, kurio tinklo 
nariai, be EIB ir Komisijos, yra 30 ES ir asocijuotųjų 
šalių bei daug regionų. Centras padeda tinkamai 
dalytis informacija ir gerąja patirtimi, padeda rengti 
projektus, teikia konsultacijų paslaugas viešojo sek
toriaus prioritetinių transeuropinių tinklų projektų 
rengėjams ir siekia aktyviai dalyvauti atkuriant VPP 
finansavimą ateityje.

ES projektų obligacijos – jau greitai

Mintį leisti vadinamąsias ES projektų obligacijas 
pirmą kartą iškėlė Komisijos Pirmininkas J. M. Bar
roso 2010 m. rugsėjo mėn. Briuselyje pasakytoje 
kalboje apie Sąjungos padėtį. Šios iniciatyvos pa
grindinis tikslas – pritraukti papildomų privačiojo 
sektoriaus lėšų konkretiems infrastruktūros pro
jektams. Projektų obligacijos atliktų katalizatoriaus 
vaidmenį pritraukiant privatųjį kapitalą, nedidinda
mos tiesioginio viešojo sektoriaus finansavimo ar 
valstybės skolos. Jas pasirašytų bankai ir instituci
niai investuotojai, taip pat remtų EIB ir Komisija, su
teikdami kreditus pagal rizikos pasidalijimo mecha
nizmą. Instituciniams investuotojams, pavyzdžiui, 
pensijų fondams, patrauklus infrastruktūros turtas, 
nes ilgas jo naudojimo laikas padeda subalansuoti 
ilgalaikius fondų įsipareigojimus.

Projektų obligacijos – tai vienas iš finansų pro
duktų, aptariamų atsižvelgiant į strategiją „Europa 
2020“. Tačiau jos galėtų tapti įprasta ES infrastruktū
ros finansavimo priemonių dalimi ne anksčiau kaip  
2014–2020 m. biudžetiniu laikotarpiu.

Transporto darnumui užtikrinti reikia 
įvairių sprendimų, todėl investicijos  
į geležinkelius – vienas iš EIB prioritetų
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Viskas prasideda nuo švietimo

Kokybiškesnis švietimas sukuria pagrindą ekono
mikos augimui ir užimtumui ateityje, todėl jis yra 
viena svarbiausių strategijos „Europa 2020“ sričių. 
EIB paskolos skiriamos visam švietimo ciklui – nuo 
ikimokyklinio ugdymo, pradinės, vidurinės moky
klos ir aukštojo mokslo, profesinio mokymo ir suau
gusiųjų švietimo. 2010 m. Bankas švietimo projek
tams iš viso paskolino 4,4 mlrd. EUR.

Prancūzijos mieste Lilyje 200 mln. EUR EIB paskola 
padėjo regione pastatyti ar atnaujinti 30 collèges 
(pagrindinių mokyklų), kuriose mokosi riboto ju
dumo jaunuoliai. Jos aprūpintos labai gera, di
delio efektyvumo IT įranga. Mokyklos atitinka 
energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsau
gos geriausios patirties standartus, jose mokysis  
16 000 moksleivių.

Remti konkurencingos, žiniomis grindžiamos, ga
linčios užtikrinti tvarų augimą ekonomikos kūri
mą yra vienas svarbiausių Banko prioritetų. Nuo 
2000 m. EIB finansuoja investicijas į mokslinius tyri
mus ir technologinę plėtrą bei inovacijas, švietimą, 
informacines ir ryšių technologijas – žinių visuome
nės pagrindus.

Skolindamas lėšas 2010 m. EIB daugiausia dėme
sio skyrė „žinių trikampiui“: švietimui, moksliniams 
tyrimams ir technologinei plėtrai bei inovacijoms – 
visos šio trikampio dalys yra būtinos Europos kon
kurencingumui ir ilgalaikiam ekonomikos augimui 
užtikrinti. O jo įgyvendinimas ne tik teigiamai vei
kia konkurencingumą – jis taip pat svarbus kovo
jant su skurdu, socialine atskirtimi ir nelygybe.

Inovacijų skatinimas

Žinių ekonomikos srityje EIB dešimt metų 
kaupė patirtį ir profesionalumą, 2000–
2010 m. šiam tikslui finansuoti suteikęs 
paskolų už beveik 103 mlrd. EUR. Vien 
2010 m. tam skirta 17 mlrd. EUR.

Karolinskos universitetinė ligoninė, Švedija



Veiklos ataskaita18EIB grupė

tyrimus ir technologinę plėtrą sveikatos apsaugos srity
je Belgijoje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje. Infor
macinėms ir atvaizdo gavimo technologijoms, padė
siančioms ligoninėms mažinti sąnaudas ir ilgesnį laiką 
teikti kokybiškas sveikatos apsaugos paslaugas, skirta  
130 mln. EUR.

Skaitmeniniai tinklai

Informacijos ir ryšių technologijų infrastruktūra stip
rina ir greitina informacijos, žinių ir inovacijų sklai
dą, pavyzdžiui, naudojantis naujos kartos prieiga,  

Žinių ekonomikos įgyvendinimas  
svarbus ir ekonomikos augimui

Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

EIB paskolos moksliniams tyrimams ir technolo
ginei plėtrai įvairiuose sektoriuose 2010 m. buvo  
7,3 mlrd. EUR.

EIB parama pažangiems moksliniams tyrimams ir tech
nologinei plėtrai automobilių sektoriuje buvo EIB at
sako į ekonomikos krizę dalis. 2008 m. lapkričio mėn. 
buvo sukurta priemonė „Europos netaršusis transpor
tas“, kurios svarbiausias tikslas trumpuoju laikotarpiu – 
remti investicijas, kuriomis siekiama mažinti anglies 
dioksido išlakų kiekį ir didinti energijos vartojimo efek
tyvumą Europos automobilių pramonėje. Tuo metu, 
kai paklausa buvo neregėtai žemo lygio, tai buvo prie
monė privačiojo sektoriaus investuotojų į mokslinius 
tyrimus ir technologinę plėtrą investicijų programoms 
stabilizuoti. Kaip planuota, 2009 ir 2010 m. šiam sekto
riui taikant priemonę „Europos netaršusis transportas“ 
suteikta papildomi 9 mlrd. EUR paskolų, kuriomis finan
suoti 36 projektai. 2010 m. pabaigoje ši priemonė bai
gė galioti, nes numatoma, kad skolinimo apimtis moks
liniams tyrimams ir technologinei plėtrai automobilių 
sektoriuje pasieks iki krizės buvusį lygį. Tačiau ir toliau 
dėmesio centre – inovatyviausi sprendimai, padėsian
tys gerinti aplinką ir didinti Europos konkurencingumą, 
pavyzdžiui, elektromobilių kūrimas.

Siekdamas maksimalaus rezultato, EIB pradėjo taikyti 
naujas finansines priemones inovacijų sprendimams 
ir technologijoms, kuriems gauti lėšų iš įprastų finan
savimo šaltinių galėtų būti sunku. Viena iš tokių prie
monių yra Rizikos pasidalijimo finansinė priemonė  –  
bendra Europos Komisijos ir Banko iniciatyva, suteikian
ti galimybę skolinti didesnės rizikos ir grąžos projek
tams. Taikant Rizikos pasidalijimo finansinę priemonę 
2010 m. pasirašyta 1,8 mlrd. EUR paskolų – 1 mlrd. EUR  
mažiau nei prieš metus. Tai rodo, kad įmonėms, kurios 
per krizės įkarštį kreipėsi į EIB, gauti kreditus jau leng
viau. Nuo Rizikos pasidalijimo finansinės priemonės 
sukūrimo 2007 m. pagal šią priemonę buvo sudaryta 
paskolų sutarčių daugiau kaip už 6 mlrd. EUR. Viena 
iš įmonių, 2010 m. pasinaudojusių pagal Rizikos pasi
dalijimo finansinę priemonę teikiama parama, buvo 
AGFA, paėmusi paskolą investicijoms į mokslinius  

Sincrotrone Trieste, Italija
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Sincrotrone Trieste

IRUVX–FEL – infraraudonųjų, ultravioletinių ir rentge-
no spindulių neskleidžiantys lazeriai Europos moksli-
nių tyrimų infrastruktūrai yra didžiausios svarbos daly-
kas. 2010 m. EIB suteikė Sincrotrone Trieste 20 mln. EUR 
paskolą investuoti į jo linijinį greitintuvą magnetinių 
medžiagų ir gyvųjų ląstelių optikos ir atvaizdo gavimo 

programoms tobulinti. Ši paskola skirta ir trigeneraci-
nės elektrinės statybai, kurioje bus naudojama labo-
ratorijose vykdomų operacijų „atliekų energija“ ir bus 
sumažintos energijos sąnaudos.

Žinių ekonomika
Finansavimas

(mln. EUR)

2010 2000-
2010

IRT infrastruktūra 4 761 25 208

Švietimas ir mokymas 4 356 22 276

Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra 7 349 53 258

Kita 79 2 515

Iš viso 16 544 103 258

tokia kaip šviesolaidinis internetas į namus ir mo
bilusis plačiajuostis ryšys. Nyderlanduose pa
gal projektą „Šviesolaidinis internetas – į namus“,  
kuriam įgyvendinti 2010 m. EIB skyrė 142,5 mln. EUR  
paskolą, kuriama labai greitos plačiajuosčio ry
šio prieigos infrastruktūra. Ji sukurta taip, kad pri
eiga būtų atvira ir leistų konkuruoti įvairiems 

telekomunikacijų paslaugų teikėjams. Specialus švie
solaidinis internetas pasieks 650 000 namų ūkių. 
2010 m. IRT projektams EIB paskolino 4,8 mlrd. EUR. 

EIF ir inovacijos

EIF technologijų perdavimo programos dėmesio 
centre – Europos mokslinių tyrimų organizacijų 
poreikiai. Technologijų perdavimas – tai procesas, 
kuriuo mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
rezultatai paverčiami parduodamais produktais ir 
paslaugomis. Toks komercinis pritaikymas gali būti 
įvairių formų, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų organi
zacijų ir pramonės įmonių bendradarbiavimas, tur
tinių teisių licencijavimas ar priskyrimas ir veiklą 
pradedančių įmonių ar nuo universitetų atsiskirian
čių įmonių kūrimas.
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Patikimo ir konkurencingo energijos 
tiekimo užtikrinimas

Šiuo metu EIB remiamiems energetikos projek-
tams tenka 20 % visų paskolų. 2010 m. joms skirta  
14,8  mlrd. EUR.

Vienas iš EIB misijos aspektų – padėti ES įgyvendin
ti jos energijos politikos tikslus: užtikrinti energijos 
tvarumą, konkurencingumą ir tiekimo patikimumą. 
Žinodamas apie vis didėjantį investicijų poveikį, EIB 
gerokai padidino paskolas energetikos projektams. 

Lahčio elektrinė, Suomija

EIB yra natūralus partneris finansuo
jant energetikos infrastruktūrą

Energetikos infrastruktūros kūrimas ateičiai

Energijos tinklams senstant ir greitai didėjant po
reikiui juos atnaujinti, investavimas į elektros tin
klus yra vienas iš Europos prioritetų. EIB yra natū
ralus finansinis partneris ir dažnai, kaip didžiausias 
Europoje paskolų elektros tinklams teikėjas, atlieka 
svarbų vaidmenį finansuojant energetikos infra
struktūrą. 2010 m. EIB paskolos elektros tinklams 
remti buvo 3,8 mlrd. EUR. EIB ypač remia didelius 
Europos elektros tiltų statybos projektus, pavyz
džiui, Ispanijos elektros perdavimo tinklo atnau
jinimą ir plėtrą, kurį įgyvendinant buvo atnaujin
ti tradicinių ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
tiekimo tiltai ir padidintas efektyvumas.  Jam EIB 
skyrė 600 mln. EUR paramos lėšų. Kiti 2010 m. iš
siskyrę projektai – tai ir anksčiau izoliuoto Mal
tos elektros tinklo prijungimas prie Europos tinklo 
(100 mln. EUR), ir kitų tarptautinių jungčių, tokių 
kaip Vengrijos elektros perdavimo tinklas, atnauji
nimas, padidinęs jo vidaus ir tarpvalstybinį elektros 
perdavimo pajėgumą (150 mln. EUR).
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Energijos šaltinių diversifikavimas, Europos 
energijos tiekimo užtikrinimas

Investicijoms į energijos tiekimo diversifikavimą ir 
patikimumą 2010 m. skirta 3,7 mlrd. EUR. Finansuo
ti tokie projektai kaip šilumos ir elektros gamybos 
elektrinės Suomijoje, Italijoje ir Ispanijoje, gamti
nėmis dujomis kūrenamos elektrinės, taip pat dujų 
telkinių naudojimas Danijos ir Norvegijos vandeny
se Šiaurės jūroje.

2010 m. EIB, ERPB ir Tarptautinė finansų korporaci
ja (Pasaulio banko grupės narė) pasirašė įgaliojimą 
pradėti dujotiekio projekto „Nabucco“, kurio tiks
las – transportuoti dujas iš Kaspijos jūros regiono 
ir Viduriniųjų Rytų į Europos vartotojų rinkas, ver
tinimą. Dujotiekis turėtų padėti ateityje patenkinti 
ES dujų paklausą ir diversifikuoti Europos šalių tie
kėjų tinklą. Tai, kad jau pradiniame projekto etape 
dalyvauja trys tarptautinės finansų įstaigos, padės 
projektui „Nabucco“ atitikti griežčiausius standar
tus vertinant aplinkos apsaugą ir socialinę riziką bei 
vykdant viešuosius pirkimus. Projekto įvertinimas 
apims ir išsamų komercinių, socialinių ir poveikio 
aplinkai aspektų vertinimą. Numatomas šios investi
cijos finansavimo paketas yra apie 4 mlrd. EUR, iš jų 
2 mlrd. EUR skirs EIB.

Investicijos į energetiką už ES ribų

2010 m. EIB nutarė 50 % (iki 4,5 mlrd. EUR) didinti 
daugiametės priemonės energijos tvarumui ir jos tie
kimo patikimumui užtikrinti biudžetą projektams kai
myninėse šalyse, AKR šalyse, Pietų Afrikos Respubli
koje, Azijoje ir Lotynų Amerikoje finansuoti. Iki metų 
pabaigos jau buvo pasirašyta, patvirtinta ar atrinkta 
įvertinti daugiau kaip 100 % iš pradžių tam tikslui nu
matytos 3 mlrd. EUR sumos. Didžiausia finansavimo 
dalis pagal šią daugiametę priemonę buvo skirta in
vesticijoms į atsinaujinančiuosius energijos išteklius 
ir energijos vartojimo efektyvumą.

Be to, papildomai, bet pagal EVIPP įgaliojimą Vidur
žemio jūros šalims, 500 mln. EUR paskola suteikta 
MEDGAZ, tuo nemažai prisidedant prie ES energijos 
tiekimo patikimumo užtikrinimo. Banko paskola nau
dojama dujotiekiui tarp Alžyro ir Ispanijos tiesti ir dujų 
surinkimo (priėmimo) terminalui Ispanijos pusėje bei 
dujų kompresorinei stočiai Beni Safe (Alžyras) statyti.

Medgaz, Alžyras

Veiksmingiausias būdas įgyvendinti ES energijos 
tvarumo, konkurencingumo ir tiekimo patikimu-
mo tikslus – skatinti investicijas į energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiuosius energijos ište-
klius. Šioms dviem sritims 2010 m. buvo skirta beveik 
pusė visų finansuotų investicijų į energetiką – iš viso  
7,3 mlrd. EUR. Daugiau informacijos apie EIB skolini-
mą energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir at-
sinaujinančiųjų energijos išteklių projektams rasite 
skyriuje apie klimato politiką.



Parama klimato politikai

Vėjo turbinos  

montavimas jūroje, 

Belgija
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Projektai pažeidžiamuose sektoriuose atidžiai tikrina
mi, kad visame projekto cikle būtų atsižvelgta į klima
to kaitos rizikos veiksnius. Be to, Bankas įtraukė prisi
taikymo prie klimato kaitos kriterijus į savo skolinimo 
sektoriams politiką ir finansuoja šiuos kriterijus atitin
kančius projektus, ypač vandens sektoriuje. Tokia tak
tika taikoma vis plačiau, kad apimtų visą EIB portfelį. 
Bankas taip pat gali padėti viešojo ir privačiojo sekto
riaus projektų iniciatoriams rengti ir finansuoti klima
to kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jo projektus 
taikydamas savo techninės pagalbos programas. Taip 
skatinama remtis gerąją patirtimi, teikiamos politikos 
rekomendacijos ir užtikrinamas naudingas pajėgumų 
kūrimas.

Banko skolinimo veikla šioje srityje visiškai remiamas 
„žaliojo augimo“ tikslas, kuris yra strategijos „Europa 
2020“ dėmesio centre. EIB klimato politika įgyvendi
nama investuojant į mažai anglies dioksido išlakų į 
aplinką išskiriančius projektus, kurie švelnina šiltna
mio efektą sukeliančių dujų poveikį, ir į atsparumo 
klimato kaitos poveikiui projektus, gerinančius prisi
taikymą prie klimato kaitos. Klimato kaitos poveikio 
švelninimas ir prisitaikymas prie jo remiami įgyven
dinant EIB skolinimo sektoriams politiką, ypač ener
getikos, transporto, vandens, nuotekų tvarkymo, 
kietųjų atliekų, miškininkystės, mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros bei inovacijų sektoriuose.

Integravimas

Klimato politika vis labiau integruojama į EIB skoli
nimo veiklą. Iš esmės integravimas reiškia, kad visa 
EIB finansavimo veikla yra derinama su Banko kli
mato politikos strategija. Praktiškai klimato klausi
mai vis labiau integruojami į visas EIB operacijas ir 
yra neatskiriama vidaus procesų dalis.

Projektus, susijusius su klimato kaitos dalykais, ver
tina EIB, siekdamas užtikrinti, kad juos įgyvendinant 
būtų tinkamai atsižvelgiama į ES ir tarptautiniu mas
tu pripažintus klimato politikos reikalavimus, nau
dojamasi pažangiausiomis technologijomis, taip pat 
kad projektai padėtų mažinti anglies dioksido išlakų 
kiekį bei skatintų atsparų klimato kaitos poveikiui 
augimą. Bankas sukūrė savo metodiką jo finansuoja
mų projektų  šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų 
kiekiui išmatuoti ir vertina atitinkamų projektų gali
mybę gauti anglies dioksido kreditų.

Integravimas reiškia, kad visa EIB  
finansavimo veikla yra derinama su 
Banko klimato politikos strategija

Klimato politikai įgyvendinti skirtos lėšos 2010 m. 
didėjo iki 20,5 mlrd. EUR, arba beveik 30 % visos EIB 
skolinimo apimties. Bankui klimato politika, skirta 
klimato kaitos poveikiui švelninti ir prisitaikyti prie 
jo, yra prioritetinis uždavinys. 

Hellisheidi geoterminis kompleksas, Islandija
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ES institucijų partneris

Bet EIB tai daro ne vienas. Problema yra visuotinė, to
dėl ir sprendžiama turėtų būti pasauliniu mastu. Ban
kas glaudžiai dirba su kitomis ES institucijomis, ES 
valstybių narių ir šalių partnerių vyriausybėmis bei 
kitomis tarptautinėmis ar dvišalėmis finansų įstaigo
mis. Remdamas investicijas į klimato kaitos projektus 
Europoje ir už jos ribų EIB veikia kaip katalizatorius ir 
patyręs partneris. Bankas bendrai finansuoja projek
tus, kuriais siekiama mažinti  anglies dioksido išlakų 
kiekį ir didinti atsparumą klimato kaitos poveikiui pri
vačiojo sektoriaus įmonėse ir viešajame sektoriuje, be 
to gali padėti pritraukti lėšų.

Banko ir Europos Komisijos iniciatyva ELENA (Pagal
ba Europos vietos energetikai) padeda rengti didelių 
investicijų į tvarią energetiką miestuose ir regionuo
se projektus. Dasos Timberland fondas, Marguerite  

fondas ir Atsinaujinančiųjų energijos išteklių fon
das – tai tik keletas pavyzdžių, kai fondai buvo įsteig
ti kartu su kitomis institucijomis ir privačiuoju sek
toriumi kapitalo investicijoms į atsinaujinančiuosius 
energijos išteklius, energijos vartojimo efektyvumą 
ir miškininkystę pritraukti. Pasaulinis energijos varto
jimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų energijos ište
klių fondas į atsinaujinančiuosius energijos išteklius 
ir energijos vartojimo efektyvumą besivystančio
se ir pereinamosios ekonomikos šalyse investuoja 
naudodamiesi tvarios energetikos infrastruktūros 
fondais. Jį konsultuoja EIB grupė, remia ES, Vokieti
ja ir Norvegija, taip pat besiformuojančių rinkų in
vestuotojai. Be to, visi EIB anglies dioksido kreditų 
fondai buvo įsteigti bendradarbiaujant su kitomis 
nacio  nalinėmis ar tarptautinėmis finansų įstaigomis. 
Tai tik keletas EIB klimato politikos iniciatyvų įgyven
dinimo kartu su Europos ir tarptautiniais partneriais 
pavyzdžių.
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Investavimas į atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius ir energijos vartojimo efektyvumą

Skolindamas energetikos sektoriui EIB daugiausia dėmesio skiria inves-
tavimui į atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir energijos vartojimo 
efektyvumą ir šiuo skolinimu prisideda prie to, kad energijos tiekimas 
Europoje būtų tvarus, konkurencingas ir patikimas.

Investicijos į atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir 
energijos vartojimo efektyvumą yra geriausias būdas 
padėti Europos Sąjungai iki 2020 m. įgyvendinti ener
gijos ir klimato politikos tikslus: palyginti su 1990 m. 
lygiu, 20 % sumažinti  šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išlakų kiekį, atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
dalį padidinti iki 20 % visos suvartojamos energijos ir 
20 % padidinti energijos vartojimo efektyvumą.

Atsinaujinantieji energijos ištekliai

EIB skolinimas atsinaujinančiųjų energijos ište
klių projektams pastaraisiais metais labai padidėjo 
ir 2010 m. jau buvo 6,2 mlrd. EUR. Skolinimo atsi
naujinantiesiems energijos ištekliams dalis bendra
me EIB energetikos portfelyje didėjo nuo mažiau 
kaip 10 % 2006 m. iki beveik 30 % 2009 m. ir 34 % 
2010 m. Didžioji šių lėšų dalis skiriama elektros ga
mybos iš vėjo ir saulės energijos projektams. 

Viena iš 2010 m. EIB remtų investicijų buvo skir
ta Italijos „Enel žaliosios energijos“ investavimo 
programai. Programoje numatyta sukurti nau
jus 840 MW galios pajėgumus elektros energijai iš 
naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių gaminti 
50yje Italijos vietovių, daugiausia pietinėje dalyje, 
pastačius mažų ir vidutinių vėjo jėgainių parkų ir 
saulės elektrinių. Bendra šios trejų metų investavi
mo programos vertė bus apie 1,26 mlrd. EUR; be
veik pusę šios sumos skiria EIB.

Mugeiro vėjo jėgainės, Portugalija

Labai padidėjo EIB skolinimas atsinauji
nančiųjų energijos išteklių projektams
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ES greitai didėja ir investicijos į vėjo jėgainių parkus 
jūroje. 2010 m. EIB suteikė 450 mln. EUR paskolą an
trajam ir trečiajam vėjo jėgainių parko statybos eta
pui Šiaurės jūros Torntono pakrantėje – apie 30 km 
nuo Belgijos krantų. Jo statyba vyks 2011–2013 m. 
Pirmą kartą bus panaudotos 6 MW galingumo jūros 
vėjo turbinos. 48 turbinų bendras galingumas bus  
295 MW, o visu pajėgumu dirbančio vėjo jėgainių 
parko galingumas – 325 MW – pakankamas tam, 
kad būtų užtikrinta energija 600 000 gyventojų ir an
glies dioksido išlakų kiekis sumažintas 450 000 tonų  
per metus. EIB padengė dalį 1,3 mlrd. EUR negrą
žinamo finansavimo paketo, kurio dalyviai taip pat 
buvo dvi eksporto kreditavimo agentūros ir septy
ni komerciniai bankai. Žurnalas Project Finance Inter-
national šį finansavimo paketą išrinko „Metų sando
riu atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje “.

Energijos vartojimo efektyvumas

EIB skolinimas energijos vartojimo efektyvu
mo projektams 2008–2009 m. padidėjo dvigu
bai – iki 1,5 mlrd. EUR ir 2010 m. toliau didėjo – iki  

Montalto di Kastro saulės elektrinė

Italijos Montalto di Kastro mieste 98 mln. EUR pa-
skola suteikė galimybę pastatyti ir paleisti dvi foto-
voltinės (saulės) energijos elektrines, kuriose nau-
dojama saulės sekimo sistema, nustatanti saulės 
padėtį dieną ir sukurianti 25 % daugiau energijos nei 
fiksuotos sistemos. Investicijos į atsinaujinančiuosius 
energijos išteklius finansuojamos projekto iniciatoriui 
išleidžiant obligacijas pagal specialiosios paskirties 
priemonę. EIB aktyviai dalyvavo nustatant sandorio 
struktūrą ir, nupirkęs pusę obligacijų, yra laikomas 
svarbiausiu finansuotoju. Sandoris jau tapo reikš-
mingu pavyzdžiu kitiems instituciniams investuo-
tojams. Žurnalas „Project Finance International“ šį 
sandorį išrinko „Metų sandoriu obligacijų rinkoje“.

2,3 mlrd. EUR. Apskritai energijos vartojimo efekty
vumo aspektai integruojami į visus Banko vertina
mus projektus.

EIB suteikė paramą Bukarešto savivaldybei, 2010 m. 
skyręs 70 mln. EUR paskolą daugiaaukščiams gyve
namiesiems namams Rumunijos sostinėje reno
vuoti didinant jų energijos vartojimo efektyvumą. 
Šios lėšos padės pagal šį projektą apšiltinamuo
se pastatuose energijos vartojimą sumažinti apie  
50 %. Kai tik programa bus visiškai įgyvendin
ta, bendras sutaupytos energijos kiekis bus apie  
160 GWh per metus.

ELENA – bendra EIB ir Europos Komisijos iniciatyva, 
skirta padėti vietos valdžios institucijoms rengti ener
gijos vartojimo efektyvumo ar atsinaujinančiųjų ener
gijos išteklių projektus. Netrukus joje bus sukaupta 
daugiau kaip 2 mlrd. EUR investicijų ateinantiems me
tams. Šioje srityje pirmauja Barselonos provincija, vyk
danti parengiamuosius darbus pagal 500 mln. EUR 
vertės programą instaliuoti saulės baterijas ant vie
šųjų pastatų ir padidinti energijos vartojimo efek
tyvumą iki 280 GWh per metus, o anglies dioksido  
išlakų kiekį sumažinti 170 000 – 200 000 tonų.

Montalto di Kastro saulės energijos elektrinė, Italija
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Anglies dioksido kreditų fondai, jo 
surinkimo bei saugojimo iniciatyvos

Anglies dioksido kreditų fondų iniciatyvos yra neatskiriama 
EIB atsako į dėl klimato kaitos kilusius sunkumus dalis.

1997 m. pramoninės valstybės pasirašė Kioto proto
kolą, kuriuo įsipareigojo mažinti savo šiltnamio efek
tą sukeliančių dujų išlakų kiekį. Tačiau joms leidžia
ma išlaikyti esamą išlakų lygį finansuojant šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išlakų mažinimą kur nors 
kitur pasaulyje. Tuo tikslu buvo sukurtos anglies di
oksido kreditų rinkos, kuriose galima prekiauti šilt
namio efektą sukeliančių dujų taršos leidimais, o 
2005 m. ES sukūrė Europos apyvartinių taršos leidi
mų prekybos sistemą. Be to, 2008 m. ES įsipareigojo 
iki 2020 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų 
kiekį sumažinti 20 %, palyginti su 1990 m. lygiu.

EIB vaidmuo finansuojant anglies dioksido 
kreditų fondus

Siekdamas skatinti prekybą anglies dioksido  kredi
tais, Bankas, bendradarbiaudamas su kitomis viešo
siomis ir privačiosiomis finansų įstaigomis, parengė 
visą rinkinį nacionalinio ir tarptautinio lygmens rin
kos priemonių. Pradėjęs remti anglies dioksido kre
ditų fondus, EIB skatina naudoti viešojo ir privačio
jo sektoriaus kapitalą mažai anglies dioksido išlakų 
į aplinką išskiriantiems projektams remti.

Kartu su EIB finansuojami anglies dioksido kredi
tų fondai daugiausia dėmesio skiria mažiau išvysty
toms anglies dioksido rinkos sritims. Šie fondai su
perka anglies dioksido kreditus, susikaupusius dėl 
investicijų į ekologinius projektus, kad juos perpar
duotų šalims ir bendrovėms, kurioms jų reikia, kad 
pasiektų savo taršos emisijų tikslus. Taip jie padeda 
joms ES ir tarptautiniu lygmeniu vykdyti anglies di
oksido išlakų įsipareigojimus, ypač pagal Europos 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą ir tarp
tautinius susitarimus. Be to, jos padeda remti perei
namojo laikotarpio ūkius ir besivystančias šalis, kad 
pritrauktų lėšų investicijoms į mažai anglies dioksido 
išlakų į aplinką išskiriančias technologijas.

Saulės elektrinės bokštas, Solucar, Ispanija
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nupirkdamas anglies dioksido kreditus, kurie bus 
gauti pasinaudojant vėjo energija, atliekų tvarkymo ir 
energijos vartojimo efektyvumo technologijomis.

Bendradarbiaudamas su Pasaulio banku EIB įstei
gė Europos anglies dioksido kreditų fondą, iš ku
rio bus finansuojami projektai ES valstybėse narė
se ir Europos privačiajame sektoriuje. Turėdamas 
50 mln. EUR kapitalo fondas perka anglies dioksido 
kreditus iš projektų, galinčių juos gauti pagal Kioto 

Specialiai konkretiems uždaviniams pasiekti nustaty
ti tikslai, struktūros, regionų prioritetai ir dalyviai – visi 
EIB finansuojami anglies dioksido kreditų fondai su
kurti rinkos pajėgumams didinti, o anglies dioksido 
rinkoje – ne privačiojo sektoriaus dalyviams išstumti, 
bet veikti kartu su jais. Be to, EIB anglies dioksido kre
ditų fondų iniciatyvos spartina rinkos pokyčius ir sti
prina pasitikėjimą priežiūros sistemomis, ypač laiko
tarpiu po 2012 m., kai nustos galioti Kioto protokolas. 
Taip Bankas padeda remti projektus ir rinkas, kurios be 
tokios paramos apskritai nebūtų buvusios sukurtos.

EIB remiami anglies dioksido kreditų fondai 

Daugiašalį anglies dioksido kreditų fondą (DADKF) 
įsteigė EIB ir ERPB anglies dioksido rinkai kurti šalyse 
nuo Vidurio ir Rytų Europos iki Vidurinės Azijos, siek
dami padėti šioms šalims atitikti privalomus ir sava
noriškus anglies dioksido išlakų mažinimo įsiparei
gojimus. Daugiašalio anglies dioksido kreditų fondo 
208,5 mln. EUR lėšos daugiausia skiriamos anglies 
dioksido kreditams pirkti pagal atskirus projektus, 
taip pat „žaliosioms“ investicijoms finansuoti.

Bendroje EIB ir KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) 
anglies dioksido kreditų pirkimo programoje nu
matyta ir pirmoji paramos dalis ES mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms (MVĮ), turinčioms atitikti  ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rei
kalavimus. Antrąja programos lėšų dalimi remiami  
projektai neturtingiausiose, mažiausiai išsivysčiusio
se šalyse. EIB ir KfW anglies dioksido programoje II 
numatomas anglies dioksido  kreditų pirkimas dar 
galiojant Kioto protokolui ir jau nustojus jam galio
ti. Bendras šių dviejų programos dalių biudžetas yra 
beveik 190 mln. EUR.

Laikotarpio po 2012 m. anglies dioksido kreditų 
fondas – tai bendra EIB ir keturių kitų viešųjų finan
sų įstaigų iniciatyva, kuria didinamas tikėjimas, kad 
tam tikra priežiūros sistema veiks ir baigus galioti  
Kioto protokolui. Tai pirmasis toks fondas. Jo biu
džetas – 125 mln. EUR. Jis jau padėjo finansuoti ke
letą projektų Azijoje, Afrikoje ir Lotynų Amerikoje,  

Anglies dioksido kreditai iš Estijos ir Lietuvos

ERPB ir EIB daugiašalis anglies dioksido kreditų fondas 
(DADKF) 2010 m. sutiko nupirkti anglies dioksido kredi-
tus iš keleto vėjo jėgainių parkų, kuriuos valdo OÜ Nelja 
Energia – atsinaujinančiųjų energijos išteklių bendrovė, 
priklausanti Fre-energy AS – pirmaujančiai Estijos in-
vestuotojai į Rytų Europos atsinaujinančiuosius ener-
gijos išteklius. Pagal pirkimo sutartį DADKF Estijoje ir 
Lietuvoje įsigis šešių vėjo jėgainių parkų, kurių ben-
dras galingumas 76 MW, anglies dioksido kreditus.
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žai anglies dioksido išlakų į aplinką išskiriančias tech
nologijas ir atsinaujinančiuosius energijos išteklius 
programos demonstravimo projektus. Pagal vadina
mąją NER300 iniciatyvą bus suteikta reikšminga fi
nansinė parama ne mažiau kaip aštuoniems anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo technologijų projek
tams ir ne mažiau kaip 34 inovatyvių atsinaujinančių
jų energijos išteklių technologijų projektams. Jų tiks
las – Europoje skatinti vystyti mažai anglies dioksido 
išlakų į aplinką išskiriančią ekonomiką kuriant naujas 
„žaliąsias“ darbo vietas ir prisidedant prie plataus už
mojo ES tikslų klimato kaitos srityje įgyvendinimo.

Pirmuoju lapkričio mėn. paskelbtu kvietimu teikti 
paraiškas buvo pradėta įgyvendinti NER300 inicia
tyvą. Iniciatyva taip pavadinta dėl to, kad ji bus fi
nansuojama pardavus 300 mln. taršos leidimų iš ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos nau
jųjų rinkos dalyvių rezervo gautomis lėšomis. Tai yra 
didžiausia tokia programa pasaulyje – dabartinė
mis rinkos kainomis šių taršos leidimų vertė yra apie  
4,5 mlrd. EUR. Programos investicijos bus daugiau 
kaip 9 mlrd. EUR.

protokolo lankstumo mechanizmus, atitinkančius 
ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą. Be 
to, šis fondas iki 20 % savo kapitalo gali investuoti į 
„žaliųjų“ investicijų programas.

Pirmasis anglies dioksido kreditų fondas pran
cūziškai kalbančioje Afrikos dalyje ir pirmasis nacio
nalinis fondas Fonds Capital Carbone Maroc, įsteig
tas kartu su EIB, remia Švarios plėtros mechanizmo 
projektus, įsigydamas 2008–2017 m. anglies diok
sido kreditus. Fondo vertė 300 mln. Maroko dinarų, 
arba daugiau kaip 26 mln. EUR.

Anglies dioksido surinkimas ir saugojimas

EIB glaudžiai bendradarbiauja su Europos Komisija, 
Europoje ir už jos ribų remdamas anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo projektų demonstravimo 
programų priemones.

2010 m. EIB ir Komisija pradėjo bendradarbiauti įgy
vendindamos didžiausios pasaulyje investicijų į ma

EIB anglies dioksido kreditų fondai stip
rina pasitikėjimą priežiūros sistemomis

Helios Bay, Naujoji Kaledonija, Prancūzija
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Siekdamas užtikrinti tvarią Europos miestų plėtrą, 
2010 m. EIB suteikė 14,7 mlrd. EUR paskolų inves
ticijoms į miestų atnaujinimą, miestų transportą ir 
ligonines.

JESSICA – miestams

Tvari miestų plėtra yra pagrindinis iniciatyvos  
JESSICA (Bendra Europos parama tvarioms investi
cijoms į miestų teritorijas) tikslas. Iniciatyvą paren
gė Europos Komisija ir Europos investicijų bankas, 
bendradarbiaudami su Europos Tarybos Plėtros 
banku. Pasinaudodamos JESSICA, valstybės narės 
gali panaudoti dalį joms skirtų struktūrinių fon
dų dotacijų lėšų atsiperkančioms investicijoms 
į projektus, įeinančius į tvarios miestų plėtros pla
nus. Šios investicijos akcinio kapitalo, paskolų ar 

garantijų forma projektams skiriamos per miestų 
plėtros fondus ir kontroliuojančiuosius fondus.

Iki 2010 m. pabaigos buvo įsteigta 15 kontroliuojan
čiųjų fondų, kurių vertė daugiau kaip 1,5 mlrd. EUR. 
Vienas iš tokių fondų buvo įsteigtas Graikijoje. Su 
Graikijos ūkio ministerija pasirašyta 258 mln. EUR 
sutartis, pagal kurią ministerija, EIB ir Graikijos savi
valdybės atrinks tinkamus finansuoti miestų projek
tus. Škotijoje JESSICA fondas investuos 50 mln. GBP 
į verslo ir transporto mazgų atnaujinimą ir mies
tų rajonų apželdinimo projektus. Atkūrimo darbai 
apima sąvartynų atnaujinimą siekiant kurti naujas 
verslo erdves, bevielių technologijų zonas, „žaliąją“ 
energiją socialiniam būstui ir veiksmingesnes trans
porto sistemas. 2010 m. Lietuva tapo pirmąja šalimi, 
kurioje JESSICA lėšos buvo pervestos finansų tarpi
ninkams ir paskirstytos konkretiems miestų atnauji
nimo projektams.

Tvarios miestų plėtros užtikrinimas 

Klimato politikos centre – miestų apželdi-
nimas ir tvarios jų plėtros užtikrinimas. Zundo tiltas, Danija-Švedija



Renault elektromobiliai, Prancūzija
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neteršiančią geležinkelių transporto paslaugą, viešojo 
transporto sistemos šiuose dviejuose miestuose pade
da mažinti užterštumą ir kuro suvartojimą tuose marš
rutuose, kuriuose iki šiol vyravo automobiliai. Daugelio 
žmonių judumo galimybės labai pagerės, o transpor
to spūstys sumažės. EIB jau finansavo beveik 80 metro 
projektų Europos Sąjungoje ir 10 – už ES ribų.

Atliekų teikiamos galimybės

Kiekvienais metais 27ių ES valstybių narių savival
dybėse susikaupia vidutiniškai po 525 kg kietųjų 
atliekų vienam asmeniui. Viena vertus, netinkamas 
šių atliekų tvarkymas turi tiesioginį neigiamą povei
kį gyvenimo kokybei, visuomenės sveikatai, aplin
kai ir klimato kaitai. Kita vertus, atliekos – tai praras
ti potencialiai vertingi energijos ištekliai medžiagų 
ir energijos forma. Jas panaudojus dar kartą, perdir
bus ar atkūrus galima gauti daug naudos. Todėl kie
tųjų atliekų tvarkymas yra ne tik aplinkos ir sveika
tos apsaugos uždavinys, bet ir galimybė kurti žaliąją 
ekonomiką. Banko paskolomis remiami projektai, 
kuriais siekiama vengti atliekų arba stengiamasi jas 
dar kartą panaudoti, taip pat kapitalinės investicijos 
į po atliekų pirminio perdirbimo susidarančių nuo
tekų valymo įrengimus, pavyzdžiui, bendrojo de
ginimo įmones, kuriose gaminama energija, ir me
chaninio arba biologinio atliekų perdirbimo įmones, 
taip pat į atskirai surinktų atliekų apdorojimo įrengi

Netaršus transportas

Tvariems miestams aplinkos neteršiantis viešasis 
transportas yra gyvybiškai svarbus. Investicijomis 
į viešąjį transportą skatinant atsisakyti privačio
jo transporto ir imti naudotis viešuoju transportu, 
taip miestuose mažinant spūstis, ne tik gerinama 
oro kokybė ir mažinamas triukšmo poveikis, bet ir 
padedama susidoroti su klimato kaita, dėl to didi
nant energijos vartojimo efektyvumą ir mažinant 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų kiekį. EIB 
paskolos Europos Sąjungos viešojo transporto pro
jektams 2010 m. buvo 8,5 mlrd. EUR.

Tvariems miestams aplinkos neteršiantis 
viešasis transportas yra gyvybiškai svarbus

Stokholme dėl statomos naujos požeminės gele
žinkelio linijos, kurią iš dalies finansuoja EIB, nuo 
2017 m. du kartus padidės tarpmiestinių traukinių 
pajėgumas. Banko indėlis – 600 mln. EUR projek
tui „Citybanan“ – tarpmiestinio traukinio tunelio po 
centrine Stokholmo dalimi statybai. Projektas susi
deda iš kelių dalių: naujo šešių kilometrų ilgio tune
lio po sostinės istoriniu centru, dviejų naujų požemi
nių stočių ir geležinkelio tilto. Projektas išlaisvins dalį 
dabartinio per miestą einančių geležinkelio linijų 
pajėgumo, leisdamas išplėsti regioninį ir nacionalinį 
traukinių eismą. Viešasis transportas bus patraukles
nis ir paskatins į darbą keliaujančius keleivius atsisa
kyti kelionių automobiliu, todėl projektas turės labai 
teigiamą poveikį aplinkai. Be to, „Citybanan“ yra ES 
prioritetinio transeuropinio transporto tinklo kūrimo 
projektas ir „Šiaurės trikampio“ programos Suomijos 
ir Švedijos sausumos kelių, geležinkelių ir jūrų kelių 
infrastruktūros atnaujinimo schemos dalis.

EIB finansuojamos investicijos į miestų transportą ir 
geležinkelius neapsiriboja ES valstybėmis narėmis. Pa
vyzdžiui, Vietname Bankas suteikė dvi 223 mln. EUR  
paskolas Hanojaus ir Ho Ši Mino metro linijų projek
tams finansuoti. Pasiūliusios patikimą, greitą ir aplinkos 
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mus. Iš viso tokiems projektams 2010 m. EIB suteikė 
89 mln. EUR paskolų. 

Lahtyje (Suomija) EIB paskolino 75 mln. EUR miesto 
energetikos bendrovei Lahti energia, statančiai vieną 
moderniausių pasaulyje elektrinių, kurioje atliekos 
bus paverčiamos šilumos ir elektros energija. Lahti 
energia yra tarptautinis šilumos ir elektros energijos 
technologijų kompetencijos centras, našiai panau
dojantis gaunamą šilumos energiją, kurią perduoda į 
rajono šilumos tinklus. Naudodama Lahčio ir Helsin
kio verslo įmonių ir namų ūkių sukaupiamas atliekas 
kaip kurą, naujoji įmonė kiekvienais metais perdirbs 
250 000 tonų ir pagamins 90 MW šilumos bei 50 MW 
elektros energijos. Dėl naujo dujų padavimo proceso 
ir degimo labai aukštoje temperatūroje esant aukš
tam garų slėgiui energijos bus pagaminama gerokai 
daugiau nei dabar veikiančiose elektrinėse.

Sveikatos apsauga miestuose

2010 m. EIB paskolino 2,7 mlrd. EUR keturiolikai ES 
miestų ligoninių. Ligoninėms skirtomis EIB lėšomis 
gerinama socialinė ir miestų aplinka, prisidedama 
prie tvarių bendruomenių kūrimo. Banko paskolos 
padeda jas paėmusiems klientams užtikrinti aukš
čiausio lygio sveikatos apsaugą įgyvendinant pro
jektus, kuriais remiamas vietos ūkis ir prisidedama 
prie miestų atnaujinimo. Dažnai šios ligoninės turi 
mokslinių tyrimų centrus prie universitetų.

EIB suteikė 325 mln. EUR paskolą Leveno universi
tetui ir jo universitetinei ligoninei Gasthuisbergo 
sveikatos miesteliui statyti ir įrengti. Šiame Levene 
įsikūrusiame aukščiausios klasės universitetiniame 
medicinos centre vienoje vietoje gydomi ūmūs su
sirgimai, mokomi studentai ir atliekami moksliniai 
tyrimai. 

GINKGO fondas, Liuksemburgas

Vietos savivaldybė ieško alternatyvių finansavimo šal-
tinių didelėms sąnaudoms finansuoti valant užterštas 
teritorijas. 2010 m. EIB investavo 15,6 mln. EUR į 
GINKGO – Liuksemburge registruotą privatųjį akcijų 
fondą, kuris Prancūzijoje ir Belgijoje įsigyja užterštų te-
ritorijų, jas išvalo ir parduoda arba pirmiausia užstato 
tausiai energiją vartojančiais gyvenamaisiais namais, 

biurais ir komerciniais pastatais.
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Prisitaikymas prie klimato kaitos 

Šiuo metu būdamas didžiausias pasaulio vandens sek-
toriaus paskolų šaltinis EIB išskyrė integruotą vandens 
išteklių valdymą ir prisitaikymą prie klimato kaitos kaip 
svarbiausius ateities skolinimo operacijų tikslus.

Oro sąlygoms vis dažniau tampant ekstremalioms 
labai neigiamas poveikis yra daromas gėlo vandens 
ištekliams ir jo kokybei, kyla su vandeniu susijusios 
gaivalinės nelaimės, pavyzdžiui, sausra ir potvy
niai. Iš anksto imtis atsargos priemonių, kad būtų 
prisitaikyta prie klimato kaitos padarinių, yra veiks
mingiau ir pigiau nei imtis priverstinių veiksmų pa
skutinę minutę. Todėl vandens sektoriuje Banko 
finansuojamų projektų tikslas – išsaugoti gėlo van
dens telkinius, tvariai valdyti vandens išteklius, ap
saugoti jūras ir pakrantes ir taikyti kitas prisitaiky
mo prie klimato kaitos priemones.

2010 m. EIB įstojo į Pasaulio vandens ir prisitaikymo 
prie klimato kaitos politikos sąjungą – finansų įstai
gų, komunalinių įmonių, asociacijų, mokslinių tyri
mų institutų ir PVO tinklą.

Visame pasaulyje

Daugelis šiuo metu EIB finansuojamų prisitaikymo 
prie klimato kaitos projektų vykdomi Europos Są
jungoje. 2010 m. Bankas suteikė 20 mln. EUR pasko
lą Didžiojo Limasolio nuotekų surinkimo ir kanali
zacijos sistemos, įskaitant lietaus vandens drenažo 
kolektorių statybą, plėtrai finansuoti Kipre.

Rusijoje EIB kartu su Šiaurės investicijų banku, ERPB ir 
Tarptautinė finansų korporacija finansavo Sankt Pe
terburgo dambos nuo potvynių statybą. Nevos upės 
žiotyse pastatyta 25 km ilgio damba nuo potvynių 
saugo Sankt Peterburgo miestą ir penkis milijonus jo 
gyventojų. Šliuzai padeda apsisaugoti nuo didelių po

tvynių, niokojusių miestą nuo pat jo įkūrimo ir ypač 
padažnėjusių pastaraisiais dešimtmečiais, grėsmės. 
Kainavęs daugiau kaip 500 mln. EUR, šis įrenginys yra 
viena didžiausių apsaugos nuo potvynių konstrukcijų 
pasaulyje. Be to, EIB konsultuoja projekto techniniais, 
veiklos ir aplinkos apsaugos klausimais.

Glaudžiai bendradarbiaudamas su Europos Ko
misija ir kitomis finansų įstaigomis, EIB taip pat fi
nansuoja prisitaikymo prie klimato kaitos projek
tus viso pasaulio besiformuojančios ekonomikos ir 
besivystančiose šalyse. 2010 m. EIB dirbo kartu su 
UNHABITAT rengdamas regioninį projektą aplink 
Viktorijos ežerą esančioms šalims – Burundžiui, Ke
nijai, Ruandai, Tanzanijai ir Ugandai. Vandentvarkos 
ir nuotekų šalinimo strategijų integravimas turėtų 
padėti didinti atsparumą klimato kaitos poveikiui 
šiame sunkumų patiriančiame regione ir ateičiai iš
saugoti svarbią ežero kaip augimvietės ir vandens 
išteklių šaltinio funkciją. Bankas jau finansuoja van
dentvarkos ir nuotekų šalinimo darbus Ugandos 
sostinėje Kampaloje, planuojamos ir paskolos pri
sitaikymo prie klimato kaitos projektams Mvanzos 
mieste Tanzanijoje ir Kisumu mieste Kenijoje.
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Vandentvarkos ir nuotekų šalinimo 
strategijų integravimas didina 
atsparumą klimato kaitos poveikiui



Partneris visame pasaulyje

Moma Titanium, 

Mozambikas
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Už ES ribų suteikęs 8,8 mlrd. EUR pasko-
lų, EIB teikia reikšmingą finansinę paramą 
projektams ES šalyse partnerėse.

Didžioji finansavimo operacijų už ES ribų dalis vyk
doma pagal kokią nors ES biudžeto garantiją, pa
rengtą pagal vadinamuosius išorės įgaliojimus 
EIB veikti įvairiuose pasaulio regionuose. EIB dirba 
glaudžiai bendradarbiaudamas su ES institucijo
mis, ES valstybių narių ir šalių partnerių vyriausy
bėmis, kitomis tarptautinėmis ar dvišalėmis finansų 
įstaigomis, be to visame pasaulyje užmezgė ilgalai
kius ryšius su įmonių sektoriumi.

2010 m. EIB pavyko regionuose išlaikyti aukštą sko
linimo lygį, nors papildomų priemonių, kurių im
tasi ekonomikos ir finansų krizės sąlygomis, pa
mažu buvo atsisakoma. Bankas tebėra didžiausias 
tarptautinis finansuotojas ES šalyse kandidatėse 

ir potencialiose šalyse kandidatėse. Skolinimas Vi
duržemio jūros regiono šalyse vėl tapo rekordi
nis – 2,6 mlrd. EUR, o šalyse partnerėse rytuose jis 
padidėjo beveik tris kartus – iki 631 mln. EUR. Nau
ja paskata skolinti Afrikos, Karibų ir Ramiojo vande
nyno šalyse (AKR) buvo atnaujintas įgaliojimas su 
valstybių narių garantija. Padidinus Energijos tva
rumo ir tiekimo patikimumo priemonės, pagal ku
rią finansuojami projektai ES kaimyninėse šalyse, 
AKR šalyse, Pietų Afrikos Respublikoje ir Azijoje bei 
Lotynų Amerikoje, biudžetą, klimato politikai įgy
vendinti skirtos lėšos padidėjo 50 %.

Formuojant EIB veiklą už ES ribų

Nepriklausomas ekspertų komitetas, pirmininkau
jamas buvusio TVF valdančiojo direktoriaus Mi
chelio Camdessuso, 2010 m. pradžioje atliko Ban
ko veiklos už ES ribų vidurio laikotarpio peržiūrą 
ir pateikė vertinimo ataskaitą. Jos pagrindu buvo 

  Šalys kandidatės ir potencialios šalys kandidatės

  Viduržemio jūros regiono šalys

  Šalys partnerės Europos rytuose

  Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno  šalys, Užjūrio šalys 
ir teritorijos (UŠT), Pietų Afrikos Respublika

  Azijos ir Lotynų Amerikos šalys

  Vidurinės Azijos šalys

Vėjo jėgainių parkas, Marokas
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Šalys kandidatės ir potencialios kandidatės

EIB teikia paskolas ir garantijas ES šalyse kandida
tėse (Kroatijoje, Turkijoje ir Buvusiojoje Jugoslavi
jos Respublikoje Makedonijoje, Juodkalnijoje ir Is
landijoje, taip pat potencialiose šalyse kandidatėse 
(Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Serbijoje ir 
pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 
1244 (1999 m.) – Kosove). Banko veikla šiose šalyse 
grindžiama Europos Sąjungos jam suteiktais išorės 
įgaliojimais ir paties Banko Pasirengimo narystei pa
galbos priemone.

Vakarų Balkanuose 2010 m. EIB suteikė pasko
lų už 1,4 mlrd. EUR. EIB yra didžiausias tarptauti
nis finansuotojas regione. Nuo 2001 m., kai Ban
kas vėl pradėjo veikti šiame regione, jau paskolinta  
7,3 mlrd. EUR. Vakarų Balkanuose EIB finansavimu 
daugiausia yra pasinaudojusi Serbija – 690 mln. EUR.  
Didelė šių lėšų dalis buvo panaudota transeuropi
niams tinklams užbaigti. Be to, 2010 m. Belgrade 
buvo atidarytas pirmasis EIB regioninis biuras, ku
rio pristatymas įvyko lapkričio mėn.

parengtas Europos Komisijos pasiūlymas, kuria
me yra ir planas suteikti 2 mlrd. EUR neprivalomą
jį įgaliojimą kovai su klimato kaita. Be to, Komisija 
pasiūlė pakeisti operacijų pagal ES garantiją da
bartinę regioninių tikslų sistemą horizontaliaisiais 
tikslais ir EIB finansavimo atveju labiau pabrėžti 
plėtros aspektus. Komisija dar pasiūlė suteikti EIB 
išorės įgaliojimą veiklai Libijoje, Irake ir Kambo
džoje. Šie pasiūlymai Europos Parlamente ir Tary
boje sukėlė diskusijas, kurios tęsėsi visus 2010 m. 
Numatoma, kad galutinis sprendimas bus priim
tas 2011 m.

Be Banko išorės įgaliojimų vidurio laikotarpio 
peržiūros, 2010 m. buvo peržiūrėtas ir Kotonu 
susitarimas, kurio pagrindu Bankas vykdo ope
racijas AKR šalyse. Bankas daugiau kaip keturis 
dešimtmečius buvo šio regiono plėtros partne
ris, paskolinęs apie 12,5 mlrd. EUR daugiau kaip  
1 000 projektų remti 70yje šalių. Atnaujintas įga
liojimas leidžia EIB plėsti veiklą Užsachario Afriko
je, taip pat juo pirmą kartą pripažįstama, kad kli
mato kaita yra svarbiausias ES ir AKR partnerystės 
klausimas.

Nors Bankas siekia konkrečių tikslų kiekviename 
pasaulio regione, daug šalių, su kuriomis EIB dirba 
už ES ribų, susiduria su panašiais uždaviniais: pa
tenkinti infrastruktūros poreikius, sukurti pagrin
dus tvariam augimui ir kovoti su klimato kaita.

Šalys kandidatės ir potencialios šalys kandidatės

2010 m. skirtas finansavimas (mln. EUR) Suma
Iš jos – rizikos 

kapitalui

Turkija 1 935 30
Serbija  690
Kroatija  511
Bosnija ir Hercegovina  72
Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija  52
Albanija  51
Juodkalnija  49

Iš viso 3 360 30

EIB yra didžiausias tarptautinis 
finansuotojas Vakarų Balkanuose
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ti ir prisidėjo prie darbo vietų kūrimo ir išsaugoji
mo regione. Ir toliau buvo svarbi parama privačia
jam sektoriui – 55 % visų pasirašytų projektų. Bet 
ne tik augo skolinimo lygis – EVIPP sukūrė labai 
didelę pridėtinę vertę, finansuodama ypač sudė
tingas finansavimo schemas, pavyzdžiui, viešąsias 
ir privačiąsias partnerystes, projektų finansavimo 
ar didesnės rizikos nei paprastai priimtina Bankui  
o peracijas. 2010 m. maždaug 74 % operacijų regio
ne (už beveik 1,9 mlrd. EUR) buvo finansuotos su 
part nerių įstaigomis, taip sukuriant svarbias sąvei
kas. Techninės pagalbos operacijoms 2010 m. skir
ta 14,2 mln. EUR.

2010 m. Turkijoje naujų EIB paskolų skirta 
1,9 mlrd. EUR. Šią veiklą daugiausia skatino po
reikis pasipriešinti pasaulio ekonomikos ir finan
sų krizei, taip pat remti pažangų ir tvarų augimą. 
Nuo krizės pradžios EIB rėmė Turkijos ekonomiką, 
ypač stiprindamas šalies MVĮ sektorių, kuriam per 
bankus tarpininkus 2010 m. suteikta 910 mln. EUR 
paskolų.

Parama Viduržemio jūros regiono 
ekonominei plėtrai

EIB ryžtingai padidino paramą Viduržemio jūros re
giono šalims partnerėms, pasinaudodamas savo fi
nansiniu padaliniu regione – Europos ir Viduržemio 
jūros regiono šalių investicijų ir partnerystės progra
mą (EVIPP). 2010 m. padidinusi verslo apimtį iki re
kordinio 2,6 mlrd. EUR lygio, EVIPP savo partneriams 
patvirtino galinti jiems padėti modernizuoti viešąją 
politiką pasaulio ekonomikos krizės sąlygomis ir kon
solidavo savo poziciją kaip pirmaujantis investuoto
jas į Viduržemio jūros regiono plėtros projektus. Kiti 
prioritetiniai sektoriai – transporto ir vandens, pra
monės ir privačiojo akcinio kapitalo operacijų bei 
žmogiškojo kapitalo.

Nuo sukūrimo 2002 m. spalio mėn., EVIPP sutei
kė daugiau kaip 12,7 mlrd. EUR modernizavimui 
Viduržemio jūros regiono šalyse partnerėse rem

Viduržemio jūros regiono šalys

2010 m. skirtas finansavimas (mln. EUR) Suma Iš jos – rizikos 
kapitalui

Egiptas 906
Alžyras 500
Tunisas 498
Marokas 420
Sirija 185 10
Regioninis 31 7
Libanas 7
Vakarų Krantas ir Gazos ruožas 5 5

Iš viso 2 552  22

Tanžero uostas, Marokas
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Partnerės rytuose

2010 m. šalyse partnerėse rytuose EIB paskoli
no 631 mln. EUR, t. y. beveik tris kartus daugiau nei 
2009 m. Glaudžiai bendradarbiaudamas su ERPB, šio
se šalyse Bankas finansuoja projektus pagal įgalioji
mą 2007–2013 m. laikotarpiu suteikti 3,7 mlrd. EUR  
paskolų. Be ES įgaliojimo, EIB įsteigė savo paties  
1,5 mlrd. EUR Rytų partnerių priemonę paskoloms ir ES 
investicijų garantijoms teikti savo rizika tose pačiose 
šalyse. Pusė 2010 m. paskolų suteikta energetikos sek
toriuje. Kitos svarbiausios sritys buvo vandens ir trans
porto projektai, taip pat žemės ūkio pramonė ir kredi
to linijos mažosioms ir vidutinėms įmonėms. 2010 m. 
pradėjo veikti nauja Banko techninės pagalbos prie
monė – Rytų partnerystės techninės pagalbos patikos 
fondas, kurios tikslas – didinti operacijų poveikį ir spar
čiau sėkmingai įgyvendinti projektus regione.

Vidurinė Azija

Iš Vidurinės Azijos šalių, turinčių teisę gauti EIB finan
sinę paramą (Kazachstanas, Kirgizstanas, Tadžikistanas, 
Turkmėnistanas ir Uzbekistanas), 2010 m. Kazachsta
nas tapo antrąja šalimi, pasirašiusia bendrąją sutar
tį (Tadžikistanas tokią sutartį pasirašė 2009 m.). Šiuo 
metu vertinami trys 328 mln. EUR vertės projektai van
dens, energijos ir klimato politikos sektoriuose. Ban
kas ir Kirgizstanas numato pasirašyti bendrąją sutartį 
2011 m. pradžioje, o dėl sutarčių su Turkmėnistanu ir 
Uzbekistanu tebevyksta derybos.

Rusija ir rytinės kaimynės

2010 m. suteiktas finansavimas (mln. EUR) Suma

Rusija  250
Moldavija  185
Gruzija  175
Ukraina  16
Armėnija  5

Iš viso 631

Pagrindinio kolektoriaus statyba, Sankt Peterburgas, Rusija
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AKR šalys ir Pietų Afrikos Respublika

Afrikos, Karibų jūros baseino ir Ramiojo vandenyno 
regiono šalyse EIB paprastai remia iniciatyvas, ska
tinančias privačiojo sektoriaus plėtrą, pavyzdžiui, 
investicijas į MVĮ, bet taip pat svarbi yra didelė pro
duktyvi infrastruktūra, įskaitant atsinaujinančių
jų energijos išteklių projektus, energijos vartojimo 
efektyvumo iniciatyvas ir kitus projektus, atitinkan
čius klimato kaitos politikos tikslus. Ekonomikos ir 
finansų krizės įkarštyje EIB stengiasi užtikrinti pers
pektyvias investicijas, iš kurių daugiausia laimi ne
turtingiausieji, ir remti tvarų vystymąsi.

Afrika, Karibų, Ramiojo vandenyno šalys, UŠT ir Pietų Afrikos Respublika

Projektų finansavimas 2010 m. (mln. EUR) Suma Iš jos – rizikos 
kapitalui

Afrika 738 182
 Vakarų 279 82
 Rytų 260 40
 Pietų ir Indijos vandenyno 145 5
 Daugiaregioniniai 45 45
 Centrinė ir Pusiaujo 10 10
Karibų jūros baseinas 48 7
Ramiojo vandenyno regionas 9 9
Regioniniai (AKR) 162 162
UŠT 15 15

Iš viso AKR ir UŠT 972 374

Pietų Afrikos Respublika 50

EIB operacijos finansuojamos iš ES valstybių na
rių biudžeto per Investicinę priemonę, taip pat iš 
Banko nuosavų išteklių savo paties rizika. 2010 m. 
naudojantis Investicine priemone pasirašyta pa
skolų už 374 mln. EUR. Dar 598 mln. EUR AKR pro
jektams 2010 m. buvo suteikta iš Banko nuosavų 
išteklių. Pagal atskirą įgaliojimą Bankas paskolino 
50 mln. EUR projektams Pietų Afrikos Respublikoje 
finansuoti.

Moma Titanium, Mozambikas

EIB daugiau kaip keturis dešimtmečius 
buvo AKR regiono plėtros partneris
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Ekonominis bendradarbiavimas su Azijos ir 
Lotynų Amerikos šalimis

Azijos ir Lotynų Amerikos šalims (ALA) 2010 m. 
EIB suteikė 1,2 mlrd. EUR paskolų. Investicijoms 
Azijoje skirta apie 723 mln. EUR, o paskoloms  
Lotynų Amerikoje – 499 mln. EUR. Pagal šiuo 
metu taikomą įgaliojimą 2007–2013 m. laikotar
piu Azijoje ir Lotynų Amerikoje EIB gali paskolinti  

3,8 mlrd. EUR. Banko skolinimas ALA yra ES ekono
minio bendradarbiavimo su šiais regionais strate
gijos dalis. Pagrindinis tikslas – remti ES politiką 
šiame regione teikiant tiesiogines užsienio in
vesticijas, perduodant technologijas ir praktinę 
patirtį, taip pat finansuojant aplinkos apsaugą, 
ypač klimato politiką įgyvendinančius projektus ir  
projektus, kuriais prisidedama prie energijos tieki
mo patikimumo. 

Hanojaus metro, Vietnamas

Azijos ir Lotynų Amerikos šalys

2010 m. suteiktos lėšos (mln. EUR) Suma

Lotynų Amerika 499
 Brazilija  420
 Meksika  79
Azija 723
 Kinija  500
 Vietnamas  223

Iš viso 1 222
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Nauja klimato politikos bendroji paskola 
Kinijai

EIB ir toliau padeda šiai šaliai kovoti su klimato kai-
ta – nauja 500 mln. EUR klimato politikos bendroji 
paskola Kinijai buvo suteikta 2010 m. gruodžio mėn., 
sėkmingai panaudojus 2007 m. suteiktą pirmąją 
bendrąją paskolą. Pirmoji 500 mln. EUR paskola pa-
dėjo įgyvendinti daug projektų, pavyzdžiui, apželdi-
nimo miškais programas, steigti vėjo jėgainių par-
kus, nedidelius hidroelektrinių projektus ir investuoti į 
energijos vartojimo efektyvumą bei taršos mažinimą 
pramonės sektoriuose. Šis sandoris laikomas vienu 
sėkmingiausių EIB finansuotų projektų  šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išlakų mažinimo srityje. Ap-
skaičiuota, kad, užbaigus visus finansuojamus pro-
jektus ir jų dalis, CO

2
 kiekvienais metais bus išmeta-

ma 2 mln. tonų mažiau. 



Bendra veikla su Europos 
Komisija ir kitomis 
tarptautinėmis finansų 
įstaigomis

„Atvirų durų“ diena,  

8oji Europos miestų  

ir regionų savaitė
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Keturios „J“ iniciatyvos

JASPERS, JESSICA, JEREMIE ir JASMINE, vadinamo
sios keturios „J“ iniciatyvos, yra šios sustiprėjusios 
partnerystės rezultatas. Jos visos yra bendros ini
ciatyvos, kurias įgyvendinant panaudojamos ben
dros EIB grupės ir Europos Komisijos lėšos bei žmo
giškieji ištekliai.

JASPERS – tai Bendros pagalbos projektams Europos 
regionuose remti iniciatyva, kuriai vadovauja EIB, o 
kartu finansuoja Komisija, ERPB ir KfW. JASPERS tiks
las – padėti paramą gaunančioms valstybėms gerai 
parengti infrastruktūros projektų, kuriuos prašoma 
finansuoti dotacijomis iš struktūrinių fondų, paraiš
kas. JASPERS teikia techninę pagalbą.

Ilgalaikėms pelningoms investicijoms finansuoti skir
tos priemonės – dotacijos ir paskolos – turi savo spe
cifiką ir pranašumų. Bendros EIB grupės ir Komisijos 
iniciatyvos pagal dabar galiojančią 2007–2013 m. fi
nansinę programą parodė, kad norint pasiekti ge
resnių rezultatų jos gali būti sujungtos. ES regioninė 
politika yra viena iš tokių sričių, kuriose tai labai pasi
teisino, kaip ir inovacijų bei transporto sektoriuose.

Regioninė politika

ES regioninės politikos tikslas – naikinti ekonomiš
kai stiprių ir silpnų regionų skirtumus ir kuo geriau 
panaudoti turimus išteklius. Regioninėje politiko
je pabrėžiama, kad skatinant regioninę integraciją 
reikia koordinuoti turimas ES, nacionalines ir regio
nines finansų priemones. Šioje srityje EIB grupė turi 
atlikti labai svarbų vaidmenį, tai rodo ir naujos ben
dros EIB ir Europos Komisijos, valstybių narių ar re
gionų iniciatyvos.

Dabartinis 2007–2013 m. programavimo laikotarpis 
vadinamajai ES sanglaudos politikai įgyvendinti iš
siskiria tuo, kad EIB ir EIF planavimo ir programavi
mo srityse, taip pat teikiant techninę pagalbą, ren
giant projektus ir juos vertinant, finansų inžinerijos 
ir kontrolės srityse buvo suteiktas daug svarbesnis 
vaidmuo nei kada nors anksčiau. Keletas bendrų 
tiesiogiai su sanglaudos politika susijusių inicia
tyvų, pvz., JASPERS, JESSICA, JEREMIE ir JASMINE, 
taip pat ir rizikos pasidalijimo priemonių, pvz., Ri
zikos pasidalijimo finansinė priemonė ir Paskolų 
garantijų priemonė transeuropiniams transporto 
tinklų projektams (PGTEN), padedančių spręsti pa
pildomus ES uždavinius, atsirado kaip sustiprėju
sios part nerystės su Komisija rezultatas.

Būdama Europos Sąjungos finansų įstaiga, EIB grupė yra vienas iš dviejų šaltinių (kitas – 
ES biudžetas) ES politiką įgyvendinančioms investicijoms finansuoti.

Viešasis transportas, Hamburgas, Vokietija
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Bendros rizikos pasidalijimas finansuojant 
inovacijas

Norėdami finansuoti didesnės rizikos ir grąžos inves
ticijas mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bei 
inovacijų srityje EIB ir Komisija sukūrė Rizikos pasida
lijimo finansinę priemonę. Pervedus 1 mlrd. EUR iš 
Banko rezervų ir dar 1 mlrd. EUR – iš Komisijos 7osios  
bendrosios mokslinių tyrimų programos, dabar Rizi
kos pasidalijimo priemonės fonde yra 2 mlrd. EUR ka
pitalo atsargų, leidžiančių Bankui skirti iki 10 mlrd. EUR  
ne mažesnėms kaip dvigubos investicijoms į labiausiai 
inovatyvius mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą 
finansuoti 2006–2013 m. laikotarpiu. Nepriklausomų 
ekspertų 2010 m. paskelbtoje viduriniojo laikotarpio 
vertinimo apžvalgoje padarytos teigiamos išvados ir 
rekomenduojama plėsti ir gerinti į Rizikos pasidalijimo 
finansinę priemonę panašių priemonių naudojimą.

JESSICA – tai Bendros Europos paramos tvarioms 
investicijoms į miestų teritorijas iniciatyva, ku
rią sukūrė EIB, Komisija ir Europos Tarybos Plėtros 
bankas. JESSICA sukuriamos finansų inžinerijos 
priemonės tvariai miestų plėtrai remti leidžia pa
naudoti dalį struktūrinių fondų lėšų investicijoms į 
atsinaujinančius fondus, iš kurių finansuojami paja
mas generuojantys miestų projektai. 

JEREMIE – tai Bendrų Europos išteklių mikroįmonėms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms finansuoti skirta 
iniciatyva. Europos investicijų fondas ir Komisija kar
tu dirba, kad nacionalinės ir regionų valdžios institu
cijos turėtų galimybę pasinaudoti struktūrinių fondų 
ištekliais, MVĮ regionuose pasiūlydamos prieigą prie 
finansinių išteklių ir finansų inžinerijos produktų.

JASMINE – Bendrų veiksmų mikrofinansų įstaigoms 
Europoje remti iniciatyva. JASMINE tikslas – plėsti 
mikrokreditavimą. EIF buvo įgaliotas valdyti inicia
tyvos dalį, pagal kurią finansinė parama mikrofi
nansų įstaigoms teikiama iš EIB išteklių, o techninė 
pagalba – iš Komisijos išteklių.

Bendros EIB grupės ir Komisijos inicia
tyvos leidžia pasiekti geresnių rezultatų

Moksliniai tyrimai kuriant programinę įrangą sveikatos apsaugai ir vaizdo atkūrimo technologijas, Belgija
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Bendros rizikos pasidalijimas investuojant į 
transportą

Paskolos garantijos priemonę transeuropinių trans
porto tinklų projektams sukūrė EIB ir Komisija, siek
dami tokiuose projektuose sumažinti eismo inten
syvumo riziką privatiems investuotojams. Abiejų 
institucijų lygiomis dalimis finansuojama rizikos prie
monė padengia pajamų nebuvimo dėl nepakanka
mo eismo intensyvumo riziką svarbiame projekto 
įgyvendinimo ankstyvajame etape, nes transporto 
srautams dažnai prireikia daugiau laiko, kol jie pa
siekia tą lygį, kai gaunamos pakankamos pajamos. 
2010 m. buvo suteikta pirmoji 70 mln. EUR paskolos 
garantija viešosios ir privačiosios partnerystės pro
jektui – automagistralei C25 Katalonijos šiaurėje at
naujinti. Šiam tikslui EIB paskolino 200 mln. EUR.

Kita speciali veikla Europos Sąjungoje

Santrumpa ELENA reiškia „Pagalba Europos vie
tos energetikai“, ji yra EIB ir Komisijos bendros  

techninės pagalbos iniciatyva. ELENA lėšos gali būti 
naudojamos programoms, verslo planams ir ener
gijos auditui struktūrizuoti, konkursų procedūroms 
ir sutartims rengti ir atsiskaityti su projektą įgyven
dinančiais padaliniais. Trumpai tariant, viskam, ko 
reikia, kad miestų ir regionų tvarios energijos pro
jektai būtų parengti panaudoti EIB finansavimą.

Investicinės programos gali būti panaudotos pasta
tų ar gatvių apšvietimo energijos vartojimo efekty
vumui didinti, atsinaujinantiesiems energijos ištek
liams integruoti pastatuose ar gyvenamojo rajono 
šildymo sistemai atnaujinti panaudojant šilumos ir 
elektros energiją ar atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius. Taip pat miestų transporto programoms, 
pvz., mažai energijos naudojančių autobusų ir al
ternatyvų kurą naudojančių automobilių infra
struktūros kūrimui.

2010 m. Europos Komisija pristatė programą 
NER300. Tai yra didžiausia pasaulyje dotacijų pro
grama anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
bei inovatyvių atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
technologijų demonstravimo projektams remti. 
Europos investicijų bankas rems programos įgy
vendinimą vertindamas projektus ir organizuoda
mas apyvartinių taršos leidimų pardavimą. Gautas 
pelnas panaudojamas dotacijoms finansuoti. Ini
ciatyvos pavadinimas kilo iš šių apyvartinių taršos 
leidimų: NER (angl. New entrants reserve of the EU 
emissions trading system) = ES apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos naujokų rezervas.

Bendri ištekliai už ES ribų

Už ES ribų EIB dirba glaudžiai bendradarbiaudamas 
su ES institucijomis, ES ir partnerių šalių vyriausybė
mis bei tarptautinėmis ar dvišalėmis finansų įstai
gomis. Vien ES kaimynių ir šalių partnerių bendrai 
finansuojamos investicijos sudarė iki 73 % visos 
2010 m. pasirašytų paskolų sumos. AKR regione EIB 
jau seniai derina paskolas su ES dotacijomis.



Atsakinga institucija
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technologijas, maksimaliai padidinęs energijos var
tojimo efektyvumo priemonėms skiriamas lėšas ir 
skatindamas naudoti tvaresnes transporto rūšis.

EIB remia socialinį vystymąsi skolindamas sveikatos 
apsaugos ir švietimo projektams. Kai kurios jo mikro
finansavimo iniciatyvos specialiai sukurtos socialiniu 
požiūriu blogesnėje padėtyje esančių žmonių porei
kiams tenkinti. EIB finansuoja tik tuos projektus, ku
riuos įgyvendinant gerbiamos žmogaus teisės ir ku
rie atitinka EIB socialinius standartus, grindžiamus 
Pagrindinių teisių chartijos ir tarptautiniais gero
sios patirties principais. 2010 m. Bankas pats padė
jo skleisti gerąją patirtį – organizavo keletą seminarų 
verslo ir žmogaus teisių klausimais, kad padėtų vers
lo, pilietinės visuomenės ir tarpvyriausybinių organi
zacijų dialogui šia tema.

Savo veikloje EIB laikosi visiško netoleravimo poli

Bankas tvirtai laikosi savo įsipareigojimų į verslo 
veiklą integruoti aplinkos apsaugos ir socialinius 
dalykus, užtikrinti tinkamą savo valdymą, skaidru
mą ir atskaitingumą sau pačiam bei savo partne
riams, investicijų, kurias jis finansuoja, etiškumą ir 
tvarumą, plėtoti abipusiai naudingus savo ir ben
druomenių, kuriose jis veikia, ryšius, iki minimumo 
sumažinti savo paties daromą poveikį aplinkai. Nuo 
2005 m. EIB vertina ir rengia savo socialinės atsako
mybės praktikos ataskaitas, todėl jo socialinės at
sakomybės veikla yra visiškai integruota į jo verslo 
strategiją.

Vykdant savo misiją remti patikimas ES politikos tikslus įgyvendinančias  
investicijas EIB svarbiausia yra socialinė atsakomybė. 

EIB pirmininkas lankėsi Uagadugu, Burkina Fasas

EIB laikosi įsipareigojimo iki minimumo su
mažinti savo paties daromą poveikį aplinkai

Visi EIB finansuojami projektai atitinka ES aplinkos 
apsaugos principus ir standartus. Be to, didelė Banko 
skolinamų lėšų dalis skiriama būtent investicijoms 
į natūralios ir sukurtos aplinkos apsaugą ir gerini
mą bei socialinei gerovei skatinti. Tokios investicijos 
į aplinką apima klimato politikos, gamtos ir biologi
nės įvairovės, sveikatos apsaugos ir tausaus gamtos 
išteklių naudojimo ir atliekų tvarkymo sritis.

2010 m. EIB užbaigė bandomąjį anglies dioksido 
poveikio tyrimą savo finansuojamuose projektuo
se. Energetikos, transporto ir pramonės sektoriuose 
analizei atrinkti 73 projektų pavyzdžiai, taip pat ke
letas vandens projektų parodė, kad anglies dioksido 
išlakų kiekis labai sumažėjo. Tai yra tiesioginis Banko 
veiklos rezultatas, nes jis finansavo pažangiausias  
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tikos korupcijos, sukčiavimo, sąmokslų, prievartos, 
pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo atžvilgiu. 
Bankas buvo viena pirmųjų finansų įstaigų, ėmu
sių taikyti tokią politiką. Be to, jis prisidėjo prie 
daugiašalių iniciatyvų priversti tarptautinių nor
mų nesilaikančias jurisdikcijas jų laikytis.

Kaip ES institucija, EIB laikosi įsipareigojimo užti
krinti kuo didžiausią visos savo veiklos skaidrumą 
vidaus ir išorės suinteresuotųjų subjektų atžvil
giu. 2010 m. Bankas sujungė skaidrumo ir infor
macijos atskleidimo visuomenei politikos sritis į 
vieną naują principų ir metodų komplektą, skirtą 
atvirumui skatinti. Pagrindinė prielaida yra ta, kad 
trečiosios šalys gautų visą įmanomą informaciją 
apie Banko finansinę ir institucinę veiklą, išskyrus 
atvejus, kai to padaryti negalima dėl informacijos 
konfidencialumo.

Palaikydamas ryšius su pilietine visuomene, įskai
tant NVO ir kitas interesų grupes, EIB vadovaujasi  

tais pačiais principais. Dialogas su pilietine vi
suomene tampa vertingu politikos lygmens in
dėliu ir dažnai prisideda prie to, kad Bankui 
tampa geriau žinomos su projektu susijusios 
problemos. Dėl tos pačios priežasties Bankas 
prisideda ir prie bendradarbiavimo partnerys
čių su specialistų organizacijomis, turinčiomis 
tuos pačius konkrečius tikslus ar interesus, kaip 
ir EIB, pavyzdžiui, darnus vystymasis, aplinkos 
apsauga, biologinė įvairovė ar skurdo mažini
mas. 2010 m. Banko partneriai buvo tokios orga
nizacijos, kaip Transparency International, Tarp
tautinė gamtos išsaugojimo sąjunga ir Gavybos  
pramonės skaidrumo iniciatyva. Praėjusiais me
tais EIB prisijungė ir prie Pasaulinės vandens ir  
prisitaikymo prie klimato kaitos politikos sąjun
gos – finansų įstaigų, komunalinių įmonių, asocia
cijų, mokslinių tyrimų institutų ir NVO tinklo.

Vroclavo vandenvalos įrengimai, Lenkija
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EIB labai gerai supranta ir savo paties aplinkai daro
mą poveikį. Dėl lanksčių darbo valandų, susitarimų 
dirbti per atstumą ir nemokamo viešojo transporto 
mažėja automobiliais į darbą vykstančių darbuoto
jų daromas poveikis aplinkai. 2010 m. bendras an
glies dioksido išlakų kiekis dėl paties Banko veiklos 
įvertintas maždaug 18 997 tonomis, iš jų 94 % teko 
judumui, o 6 % – energijai, atliekų tvarkymui ir po
pieriaus vartojimui. Šie skaičiai patvirtina  anglies 
dioksido išlakų kiekio mažėjimo tendenciją, kuri 
ėmė reikštis 2008 m.

Būdamas atsakingas darbdavys, 2010 m. EIB pato
bulino žmogiškųjų išteklių politiką. Ši politika grin

džiama trimis svarbiausiais dalykais. Pirma, pats 
Bankas yra suinteresuotas turėti puikiai dirban
čius, motyvuotus, nuolatos keliančius kvalifikaciją 
darbuotojus. Pirmąjį punktą papildo antrasis – ko
mandą įkvepiantys, tinkamus įgaliojimus turintys 
vadovai, dirbantys tinkamiausios organizacinės 
struktūros aplinkoje. Trečias dalykas – skatinan
ti integracinė aplinka, kurioje kiekvienas darbuo
tojas gali siekti pačių geriausių rezultatų. Atviras ir 
skaidrus vidaus bendravimas yra svarbiausia no
rint įvykdyti žmogiškiesiems ištekliams keliamus 
uždavinius.



EIB kapitalas ir 2010 m. 
obligacijų emisijos

Riono–Antiriono tiltas  

per Korinto įlanką, Graikija
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EIB yra Europos Sąjungos bankas. Jis finansiškai yra 
autonomiškas, jo kapitas – 232 mlrd. EUR, kurį pasi
rašė ES valstybės narės – EIB akcininkės. Bankas yra 
didžiausias viršvalstybinis emitentas; jo kreditingu
mas įvertintas AAA reitingu.

Banko kapitalas ir akcininkai 

Kiekvienos valstybės narės dalis Banko kapitale apskai
čiuojama pagal jos ekonominį svorį Europos Są jun
goje (išreikštą BVP) stojimo metu. Statute nustatyta,  

kad bendra Banko suteiktų paskolų ir garantijų suma 
neturi viršyti Banko pasirašytojo kapitalo, rezervų, ne
paskirstytųjų atidėjinių ir pelno (nuostolio) ataskaitos 
perviršio daugiau nei du su puse karto. Jei Bankas daly
vauja kitų įmonių akciniame kapitale, iš visų šių eilučių 
bendros sumos reikia atimti pasirašytojo kapitalo sumą 
(nesvarbu, ar ji įmokėta, ar ne).

EIB kapitalo pakankamumo rodiklis, t. y. Banko ka
pitalo ir jo turto santykis, 2010 m. pabaigoje buvo 
27,2 %. Tarptautinių atsiskaitymų banko Bazelio ko
mitetas yra nustatęs minimalų kapitalo pakanka
mumo rodiklį bankams – 8 %.

EIB kapitalo pasiskirstymas pagal šalis

    0 10 000 000 000 20 000 000 000 30 000 000 000 40 000 000 000

Suma  (EUR)

Vokietija 37 578 019 000 DE
Prancūzija 37 578 019 000 FR

Italija 37 578 019 000 IT

Jungtinė Karalystė 37 578 019 000 GB

Ispanija 22 546 811 500 ES

Nyderlandai 10 416 365 500 NL

Belgija 10 416 365 500 BE

Švedija 6 910 226 000 SE

Danija 5 274 105 000 DK

Austrija 5 170 732 500 AT

Lenkija 4 810 160 500 PL

Suomija 2 970 783 000 FI

Graikija 2 825 416 500 GR

Portugalija 1 820 820 000 PT

Čekija 1 774 990 500 CZ

Vengrija 1 679 222 000 HU

Airija 1 318 525 000 IE

Rumunija 1 217 626 000 RO

Slovakija  604 206 500 SK

Slovėnija  560 951 500 SI

Bulgarija  410 217 500 BG

Lietuva  351 981 000 LT

Liuksemburgas  263 707 000 LU

Kipras  258 583 500 CY

Latvija  214 805 000 LV

Estija  165 882 000 EE
Malta  98 429 500 MT

Iš viso 232 392 989 000
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Balansas ir metinis pelnas

2010 m. pabaigoje Banko turtas iš viso buvo 
420 mlrd. EUR – 14 % didesnis nei 2009 m. pabai
goje. Šį augimą lėmė per pastaruosius dvejus me
tus dėl EIB vaidmens įgyvendinant Europos ekono
mikos gaivinimo planą ypač padidėjęs skolinimas, 
kai valstybių narių prašymu EIB laikinai išplėtė savo 
veiklą.

2010 m. grynasis metinis pelnas buvo 2,1 mlrd. EUR 
(padidėjo 13 %). Šis padidėjimas rodo rekordinį 
skolinimo lygį krizės laikotarpiu, o administracinės 
sąnaudos didėjo lėčiau.

Didžiausias viršvalstybinis emitentas

EIB yra save finansuojanti organizacija, didžiąją pa
skoloms skiriamų lėšų dalį pritraukianti tarptauti
nėse kapitalo rinkose. EIB yra didžiausias viršvals
tybinis emitentas. Dėl tvirtos akcininkų paramos, 
stiprios kapitalo bazės, puikios turto kokybės, kon
servatyvaus rizikos valdymo ir patikimos finansavi
mo strategijos Bankas turi patį aukščiausią kredi
tingumo reitingą AAA, kurį 2010 m. vėl patvirtino 
kredito reitingų agentūros Fitch, Moody’s ir Stan-
dard & Poor’s. Naudodamasis savo finansiniu pajė
gumu, Bankas gali leisti emisijas labai patrauklio
mis sąlygomis. Kadangi Bankas nėra vien pelnui 
gauti įsteigta organizacija, šiomis patraukliomis  są
lygomis pritrauktomis lėšomis daugiausia pasinau
doja projektų iniciatoriai.

2010 m. emisijų operacijos

Atsargiai laviruodamas dėl išorės sąlygų kintan
čioje rinkoje, 2010 m. Bankas sugebėjo pritraukti 
67 mlrd. EUR. Ir toliau vyravo emisijos trimis pagrin
dinėmis Banko valiutomis – eurais (EUR), JAV dole
riais (USD) ir svarais sterlingų (GBP); jomis pritrauk
ta apie 56 mlrd. EUR. Eurais denominuotų emisijų 

apyvarta buvo pati didžiausia – 26,2 mlrd. EUR, JAV 
doleriais – 32,3 mlrd. USD, arba 24 mlrd. EUR, ir  
svarais – 4,8 mlrd. GBP, arba 5,5 mlrd. EUR.

Obligacijų emisijos nepagrindinėmis valiutomis 
padidėjo iki 11,4 mlrd. EUR. Bankas leido obligacijų 
emisijas  14 kitų valiutų, iš kurių didžiausią dalį su
darė obligacijos Australijos doleriais (6,3 mlrd. AUD, 
arba 4,3 mlrd. EUR), jos priartėjo prie emisijų sva
rais sterlingų. Emisijos Turkijos liromis, Japonijos je
nomis, Šveicarijos frankais ir Norvegijos kronomis 
kartu buvo 1 mlrd. EUR ar net daugiau.

Klimato apsaugos obligacijos 

2010 m. savo finansavimo programai Bankas, iš
leidęs klimato apsaugos obligacijas, pritraukė 
543 mln. EUR. Šių obligacijų emisijos išsiskiria tuo, 
kad iš jų gautos pajamos yra pakartotinai panau
dojamos išimtinai klimato politikos projektams at
sinaujinančiųjų energijos išteklių ir energijos varto
jimo efektyvumo srityse.

Nuo 2007 m. EIB nuolat išleidžia klimato apsaugos 
obligacijas. Iki 2010 m. pabaigos sudaręs dešimt 
sandorių šešiomis valiutomis, taip jis jau uždirbo 
1,4 mlrd. EUR.
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EIB Direktorių valdybos posėdis – 2011 m. vasario mėn.



EIB valdymas 
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Valdytojų tarybą sudaro visų 27 valstybių 
narių paskirti ministrai, dažniausiai finansų minis
trai. Valdytojų taryba nustato bendrąsias skolinimo 
politikos gaires, tvirtina metinę finansinę atskai
tomybę ir balansą, priima sprendimus dėl Banko 
dalyvavimo finansuojant operacijas ES nepriklau
sančiose valstybėse ir dėl kapitalo didinimo. Be to, 
Valdytojų taryba skiria Direktorių valdybos, Valdy
mo komiteto ir Audito komiteto narius. Valdytojų 
taryba posėdžiauja vieną kartą per metus.

EIB valdymo organai

Direktorių valdyba turi išimtinę tei
sę 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 va
dovaujantis Sutartimis, Banko statutu ir Valdytojų 
tarybos nustatytais bendraisiais nurodymais. Direk
torius, kurių kandidatūras pasiūlo valstybės narės, 
penkeriems metams skiria Valdytojų taryba. Direk
torių valdybos nariai gali būti skiriami kitai kaden
cijai, jie atsakingi tik Bankui.

Valdytojų tarybos posėdis Liuksemburge
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Direktorių valdybą sudaro 28 direktoriai: po vieną 
pasiūlo kiekviena valstybė narė ir vieną pasiūlo Eu
ropos Komisija. Yra 18 pakaitinių direktorių, tai reiš
kia, kad kai kurie jų gali atstovauti kelių valstybių 
narių grupei. Direktorių valdyba posėdžiauja kiek
vieną mėnesį.

Be to, siekdama plėsti Direktorių valdybos narių 
profesines žinias kai kuriose srityse, Valdyba gali pa
sirinkti 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 % pasira
šytojo kapitalo.

Audito komitetas yra nepriklau
somas organas, atsiskaitantis tiesiogiai Val
dytojų 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 at
skaitomybę, Audito komitetas teikia ataskaitą 
apie atliktą auditą. Audito komiteto parengta 
praėjusių metų darbo ataskaita teikiama Val
dytojų tarybai kartu su Direktorių valdybos 
metine ataskaita.

Audito komitetą sudaro šeši nariai Valdy
tojų skiriami vienai šešerių finansinių metų 
kadencijai.

Audito komitetas

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



Veiklos ataskaita 57 EIB grupė

EIF valdo ir administruoja šie trys organai:

➾  Visuotinis akcininkų susirinkimas (EIB, Europos 
Sąjunga, 28 finansų įstaigos), kuris yra šaukia
mas ne rečiau kaip kartą per metus;

➾  Direktorių valdyba, sudaryta iš septynių narių ir 
septynių pakaitinių, kuri inter alia priima spren
dimus dėl Fondo operacijų;

EIF valdymo organai

Išsami informacija apie EIF įstatuose numatytus organus (sudėtis, narių gyvenimo aprašymai ir atlyginimai) ir tarnybas (sudėtis, ge-
neralinių direktorių ir direktorių gyvenimo aprašymai, visų darbuotojų atlyginimai) yra nuolat atnaujinama ir skelbiama EIF svetai-
nėje adresu: www.eif.org.

➾  Vykdomasis direktorius, atsakingas už tai, kad 
Fondas būtų valdomas pagal jo Statuto nuosta
tas ir pagal Direktorių valdybos nustatytas gai
res bei nurodymus.

Fondo finansinės atskaitomybės auditą kasmet at
lieka iš trijų auditorių sudaryta Auditorių valdyba, 
kurią skiria visuotinis susirinkimas, ir nepriklausomi 
išorės auditoriai.
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Valdymo komitetas yra Banko nuolatinis 
kolegialus vykdomosios valdžios organas. Jį sudaro 
devyni nariai. Valdymo komitetas, pavaldus pirmininkui 
ir prižiūrimas Direktorių valdybos, yra atsakingas už 
Banko einamąją veiklą, rengia Direktorių sprendimus ir 
užtikrina šių sprendimų įgyvendinimą. Banko pirmininkas 
pirmininkauja Valdymo komiteto posėdžiuose. Valdymo 
komiteto nariai atsiskaito tik Bankui; Valdytojų taryba 
Direktorių valdybos siūlymu juos skiria šešeriems metams. 
Jie gali būti paskirti ir kitai kadencijai. Keturios didžiausios 
akcininkės – Prancūzija, Vokietija, Italija ir Jungtinė 
Karalystė – Valdymo komitete yra atstovaujamos visą 
laiką. Valdymo komitetas posėdžiauja kiekvieną savaitę.

Banko statute numatyta, kad Banko pirmininkas yra ir 
Direktorių valdybos pirmininkas.

2

1. Philippe MAYSTADT   2. Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ   3. Simon BROOKS   4. Matthias KOLLATZ-AHNEN   5. Eva SREJBER    
6. Dario SCANNAPIECO   7. Plutarchos SAKELLARIS   8. Magdalena ÁLVAREZ ARZA   9. Anton ROP
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1 Philippe MAYSTADT Pirmininkas
➾ Bendroji strategija 
➾ Instituciniai klausimai, ryšiai su kitomis tarptautinėmis finansų įstaigomis
➾ Ataskaitų priėmimas iš Generalinio inspektoriaus, Finansų inspektoriaus ir Vyriausiojo atitikties vertinimo pareigūno
➾ Žmogiškieji ištekliai
➾ Ryšiai su darbuotojais
➾ Lygių galimybių politika. Lygių galimybių komiteto pirmininkas
➾ Bazelio II ir III įgyvendinimas
➾ EIF Direktorių valdybos pirmininkas
➾ Biudžeto komiteto pirmininkas

EIB Valdymo komiteto narių kolegija ir jų atsakomybės sritys Padėtis 2011 04 15

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 ir klimato politika
➾  Vidaus auditas, išorės auditas ir ryšiai  

su Audito komitetu
➾  Atitikties įgyvendinimas
➾  Skundų nagrinėjimo tvarka
➾  Ryšiai su Europos Audito Rūmais
➾  Ryšiai su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) 

ir su Europos ombudsmenu
➾  Pastatai, darbo aplinka ir logistika

4 Matthias KOLLATZ-AHNEN Pirmininko pavaduotojas
➾  Finansavimo operacijos Vokietijoje, Austrijoje, 

Rumunijoje ir Kroatijoje bei Turkijoje
➾ MVĮ finansavimas
➾ Nauji produktai ir specialūs sandoriai
➾ Ekonominė ir socialinė sanglauda, konvergencija
➾ Techninė pagalba. JASPERS
➾ JESSICA 
➾ EIF Direktorių valdybos narys
➾ Subsidijų komiteto narys

5 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

6 Dario SCANNAPIECO Pirmininko pavaduotojas
➾  Finansavimo operacijos Italijoje, Maltoje ir Vakarų 

Balkanuose 
➾ Operacijų stebėsena ir restruktūrizavimas
➾ Biudžetas ir planavimas
➾ Sąnaudų efektyvumas
➾ ERPB valdytojas
➾ Menų komiteto narys

7 Plutarchos SAKELLARIS Pirmininko pavaduotojas
➾  Finansavimo operacijos Graikijoje, Kipre, Danijoje,  

Airijoje, AKR šalyse ir Pietų Afrikos Respublikoje
➾  Rizikos valdymas
➾  Energetika
➾  Ekonomikos, finansų ir sektorių tyrimai 
➾  Apskaita
➾  Menų komiteto pirmininkas

8 Magdalena ÁLVAREZ ARZA Pirmininko pavaduotoja
➾  Finansavimo operacijos Ispanijoje, Portugalijoje,  

Belgijoje, Liuksemburge, Azijoje ir Lotynų Amerikoje
➾ Operacijų ir produktų teisiniai aspektai
➾ Finansai ir iždas

9 Anton ROP Pirmininko pavaduotojas
➾  Finansavimo operacijos Lenkijoje, Čekijoje,  

Vengrijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje ir Bulgarijoje
➾ Transeuropiniai transporto tinklai
➾ Banko socialinė atsakomybė
➾ ERPB pakaitinis valdytojas

Išsamios informacijos apie EIB valdymo struktūrą rasite EIB interneto svetainėje www.eib.org.
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EIB grupės adresai

Europos investicijų fondas

96, boulevard Konrad Adenauer  –  L2968 Liuksemburgas
3 (+352) 42 66 88  – 1      5 (+352) 42 66 88 – 200
www.eif.org - U info@eif.org

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

EIB dėkoja šiems ataskaitoje panaudotų fotografijų autoriams ir informaciją suteikusiems asmenims:

Viršelis, p. 22 C-Power N.V., p. 7 Safran, p. 8 STMicroelectronics, p. 9 Marion Schmieding  - Alexander Obst (Berlyno oro uostas), p. 15 
RENFE, p. 17 Nya Karolinska Solna ligoninė, p. 18 Sincrotrone Trieste S.C.p.A., p. 20 Lahti Energia Oy, p.21, 37 MEDGAZ, S.A., p. 25 ENE-
OP - Eólicas de Portugal, p. 27 Abengoa Solar, p. 31 Renault, p. 34, 39 MOMA, p. 38 Vodokanal of St. Petersburg, p. 42 Europos Sąjunga 
2010 PE-EP, p. 43 Hamburger Hochbahn AG, p. 44 Agfa-Gevaert, p. 2-3, 4, 6, 10-11, 12, 14, 21, 23, 24, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 
47, 48, 49, 50, 53, 55, 56 EIB fotografijų biblioteka

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.

Banko biurų sąrašas skelbiamas interneto svetainėje  
(www.eib.org/offices).
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