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S 55 turbínami v Severním moři je Belwind 
největším energetickým projektem v Belgii. EIB je 

hlavní poskytovatel finančních prostředků 
v oblasti výroby větrné energie a v roce 2011 

podpořil projekty větrné energie částkou 
1,7 mld. EUR. Investice do opatření v oblasti 

klimatu představují třetinu celkových úvěrů EIB.
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Klíčové výsledky v roce 2011

Úvěry na opatření v oblasti klimatu činily 18 mld. EUR, což je téměř třetina celkového objemu úvěrů banky.

EIB financovala vybudování větrných a solárních elektráren o výkonu více než 4000 MW,  
které budou vyrábět čistou elektřinu pro více než 2 miliony domácností.

EIB půjčila téměř 11 mld. EUR na dopravní sítě, které propojují Evropu.

Vysokorychlostní vlak TGV, Francie

Větrný park EnBW Baltic 1, Německo

Úvěry EIB dosáhly celkového objemu 61 mld. EUR.

EIB financovala 454 projektů v 70 zemích.



Banka investovala přibližně 10 mld. EUR  
do znalostní ekonomiky.

Zdroje financování 
poskytnuté regionům 

EU, které nejvíce 
postihla hospodářská 

a finanční krize, 
dosáhly objemu 

20 mld. EUR.

Z úvěrů 
poskytnutých 

bankou na podporu 
politiky soudržnosti 

mělo prospěch 
74 regionů.

Finanční prostředky od skupiny EIB získalo 
120 000 malých a středních podniků v Evropě.

Zdroje financování poskytnuté skupinou  
EIB malým a středním podnikům a  

společnostem se střední kapitalizací  
činily celkem 13 mld. EUR.

Nová nemocnice Karolinska Solna, Švédsko
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její historii. Malým a středním podnikům, velkým spo-
lečnostem, organizátorům projektů infrastruktury a 
veřejným orgánům poskytla za výhodných podmí-
nek a s dlouhými dobami splatnosti úvěry v objemu 
60 mld. EUR (to je největší objem úvěrů pro tento účel 
ze všech mnohostranných finančních institucí). EIB fi-
nancovala projekty špičkových inovací, aby posunula 
hranice lidského poznání. Dále pomohla vybudovat 
výzkumná zařízení a školy, větrné parky, mosty a tu-
nely, vysokorychlostní železniční trati a silnice.

Obtížné hospodářské klima a rozpočtová omezení 
v  celé EU vyžadovaly, abychom navrhli inovační me-
chanismy, s  jejichž pomocí lze dosáhnout lepších vý-
sledků s nižšími výdaji. Kombinování prostředků EU a 
rozpočtových prostředků členských států se zdroji EIB 
prostřednictvím mechanismů sdílení rizik a záručních 
mechanismů (druhý pilíř aktivit banky) umožnilo EIB 
shromáždit více kapitálu ke stimulaci inovací, růstu a 
zaměstnanosti.

O proti předpovědím nedošlo v  Evropě během 
12 měsíců, jichž se tato zpráva týká, k  citel-
nému hospodářskému oživení a EIB musela 

již čtvrtým rokem provádět své operace v náročném 
prostředí. Navzdory této obtížné situaci zůstala EIB 
dobře kapitalizovanou bankou a udržela si zdravé 
úvěrové portfolio. Díky své obezřetné politice a vyni-
kající pověsti si zachovala špičkovou úvěrovou boni-
tu, což se vzhledem k  pokračující důvěře investorů 
odrazilo v  nízkých nákladech při získávání zdrojů 
financování; nízké náklady představují klíčovou 
výhodu předávanou klientům.

V roce 2011 se EIB zaměřila na tři hlavní priority: při-
spívat ke strategii Evropa 2020, pomáhat EU zacho-
vat si přední místo při řešení otázek změny klimatu a 
podporovat cíle vnější politiky Unie.

EIB poskytla v roce 2011 úvěry (první pilíř aktivit ban-
ky), které podpořily reálnou ekonomiku nejvíce v celé 

Úvodní 
slovo prezidenta
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Úvodní
slovo prezidenta

EIB dále poskytovala poradenství (třetí pilíř aktivit 
banky). Technická pomoc s  přípravou a prováděním 
projektů a poradenství v oblasti lepšího využívání ve-
řejných zdrojů poskytované místním orgánům jsou 
významným nástrojem, jehož prostřednictvím zna-
losti a know-how zaměstnanců EIB přispěly k  úsilí o 
oživení.

Abychom byli schopni poskytovat úvěry, kombinovat 
prostředky a provádět poradenství, museli jsme sa-
mozřejmě zajistit zdroje financování. EIB, která je nej-
větším nadnárodním emitentem dluhopisů na světě, 
získala na kapitálových trzích 76 mld. EUR. Téměř po-
lovinu této částky poskytli neevropští investoři, což 
ukazuje, že mají v EU obecně a zejména v EIB i nadále 
důvěru.

Pozoruhodné výsledky dosažené v  roce 2011, zejmé-
na pokud jde o operace v  EU, potvrdily, že banka je 
pro tvůrce evropských politik klíčovým nástrojem pro 

oživení hospodářského růstu. Navzdory obtížnému 
prostředí, v němž EIB působila, byly všechny prioritní 
cíle splněny nebo překonány. EIB podporovala všech-
ny členské státy EU a úzce spolupracovala s Evropskou 
komisí, Radou a Evropským parlamentem s cílem pod-
pořit růst v celé Unii cílenými investicemi do hlavních 
stimulátorů hospodářského rozvoje. Dbala o zacho-
vání dlouhodobých investic pro budoucí generace 
Evropanů.

Evropská investiční banka dosáhla velmi dobrých výsledků i 
v obtížném roce 2011. Naše investice přispěly k plnění poslání 

banky, kterým je podpora udržitelného růstu, 
konkurenceschopnost a vytváření pracovních míst. Od Atén  

až po Zaragozu jsme sloužili evropskému hospodářství a mimo  
EU jsme pomáhali podporovat cíle Unie.

Werner Hoyer
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V   roce 2011 podepsala EIB smlouvy o fi-
nancování v  celkovém objemu 61 mld. 
EUR, což naznačuje, že se po mimo-

řádně vysokém objemu dodatečných úvěrů 
v  letech 2008, 2009 a 2010 postupně vrací 
k úrovni úvěrů před rokem 2008.

Banka nadále podporovala přechod Evro-
py k  inteligentnější, ekologičtější a udržitel-
nější ekonomice. Využívala svých odborných 
finančních a technických znalostí, aby po-
mohla zlepšit financování v oblastech, jež po-
třebují podporu, např. ve slabších regionech a 
v „okrajových“ zemích, a dbala na to, aby bylo 
zajištěno průběžné financování významných 
investic ve zvlášť obtížném ekonomickém 
prostředí. Současně cíleně podporovala klíčo-
vé stimulátory růstu, např. MSP, inovace, opat-
ření v oblasti klimatu a projekty infrastruktury.

Když se přiostřila krize státního dluhu, EIB 
poskytovala konkrétní podporu zemím a re-
gionům s omezeným přístupem na kapitálo-
vé trhy, a to tím, že posilovala stávající zdroje 
(např. zdroje ze strukturálních fondů EU) a za-
jistila tak pokračování klíčových investic.

V  budoucích letech se strategie EIB zamě-
ří na růst a zaměstnanost, na hospodářskou 
soudržnost a na opatření v  oblasti klimatu. 
Banka bude i nadále upřednostňovat projek-
ty, které maximalizují dopad jejího financová-
ní na reálnou ekonomiku. Svými individuálně 
uzpůsobenými produkty může řešit potřeby 
konkrétních odvětví a pomoci co nejlépe vy-
užít stávajících zdrojů. EIB vyvine další spo-
lečné akce s Evropskou komisí a bude i nadá-
le využívat svých odborných znalostí a zdrojů 
na podporu cílů politik EU.

Zvyšování
růstového potenciálu a 
zaměstnanosti v Evropě

EIB byla i v roce 2011 silným a 
spolehlivým partnerem pro 

organizátory projektů a pro partnerské 
organizace a zaměřila se na projekty, 

které nejvíce stimulují růstový 
potenciál a zaměstnanost v Evropě.



Byly podepsány smlouvy o 
poskytnutí úvěrů v celkovém 

objemu 61 mld. EUR, 
které podporují přechod Evropy 

k inteligentnější, ekologičtější  
a udržitelnější ekonomice.
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H ospodářská krize postihla zvlášť silně slabší 
země, což vedlo ke zvýšení rozdílů v rámci EU. 
Banka k  rozdílné situaci v  jednotlivých člen-

ských státech přihlédla. Poskytování úvěrů slabším 
regionům pomáhá posílit strukturu Unie a podpořit 
vyváženější rozvoj.

V  roce 2011 byly podepsány smlouvy o poskytnu-
tí úvěrů na podporu tzv. konvergenčních regionů 
v objemu více než 20 mld. EUR, což představuje více 
než třetinu celkového objemu úvěrů EIB v  EU. Dů-
raz je kladen zejména na tyto oblasti: financování 
základní infrastruktury, která je nutná pro přiláká-

V roce 2011 poskytla EIB více 
než 20 mld. EUR na projekty, 

které pomohou stimulovat 
růst v hospodářsky méně 

rozvinutých regionech EU. 
Banka také pomáhá 

maximalizovat využití 
veřejného financování a tím 

překlenout nedostatek zdrojů 
v době úsporných opatření.

Podpora
regionálního rozvoje v Evropě
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Zvyšování 
růstového potenciálu a zaměstnanosti v Evropě

ní podniků a tudíž pro vytváření pracovních příle-
žitostí, poskytování podpory inovačním firmám a 
MSP, rozvoj služeb informační společnosti, zlepšo-
vání městského prostředí a budování transevrop-
ských sítí pro rychlejší integraci okrajových regionů. 
EIB podporuje investice a iniciativy, které pomáhají 
regionům nejvíce postiženým hospodářským útlu-
mem znovu nastoupit cestu udržitelného růstu. 

Banka uzpůsobuje své aktivity podle měnících se 
hospodářských podmínek. To platí zejména v době, 
kdy krize státního dluhu a nejistoty trhu mají nega-
tivní vliv na prostředí v  některých zemích, v  nichž 

EIB působí. Zdroje ze strukturálních fondů se posky-
tují jen tehdy, jsou-li místní orgány schopny nejpr-
ve vložit své vlastní prostředky. Proto je třeba zajistit 
část zdrojů pro financování projektů lokálně (zpravi-
dla polovina hodnoty navrhovaného projektu a vět-
šinou se jedná o zdroje veřejných orgánů). V  době 
úsporných opatření mohou některé členské státy fi-
nancovat svůj vlastní příspěvek jen s obtížemi, čímž 
je ohroženo provádění investic, které by mohly zvý-
šit jejich domácí růstový potenciál. 

Úvěry na strukturální programy pomáhají financo-
vat část příspěvku z  vnitrostátních rozpočtů na in-
vestice do celé řady prioritních projektů, které jsou 
podporovány granty ze strukturálních fondů EU. 
Skutečnost, že EIB předběžně financuje tento pří-
spěvek zemí, má klíčový význam, jelikož stabilizuje 
investiční toky a tím zajišťuje růst a zaměstnanost. 
V  roce 2011 dosáhly úvěry na strukturální progra-
my objemu zhruba 1,6 mld. EUR a umožnily pokra-
čování klíčových investic v  nejrůznějších oblastech 
(odvětví dopravy a zdravotní péče, informační a 
komunikační technologie, vodohospodářská infra-
struktura a infrastruktura pro nakládání s  odpady), 
jakož i realizaci projektů rozvoje venkova, energetic-
ké účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů v Por-
tugalsku, Maďarsku, Polsku a dalších zemích. 

Rámcové úvěry EIB v celkové výši přibližně 2,8 mld. 
EUR pomohly podpořit významné investice v devíti 
konvergenčních zemích EU. 
 

Cílená pomoc pro  
méně rozvinuté regiony

EIB poskytuje rovněž technickou pomoc novějším 
členským státům, a to v oblasti využívání prostředků 
ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti. Tuto 
pomoc poskytuje v  rámci zvláštních iniciativ, které 
byly vytvořeny ve spolupráci s Evropskou komisí.

Jednou z  těchto iniciativ je JASPERS, Společná po-
moc na podporu projektů v evropských regionech. 
Tato iniciativa, kterou řídí EIB a do jejíhož financo-
vání jsou zapojeny Evropská komise, Evropská ban-
ka pro obnovu a rozvoj a německá rozvojová banka 
Kreditanstalt für Wiederaufbau, poskytuje technic-

Z úvěrů poskytnutých 
bankou na podporu 
politiky soudržnosti 

mělo prospěch 
74 regionů.
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kou pomoc zemím přijímajícím granty ze struktu-
rálních fondů EU, konkrétně pomoc s přípravou ná-
vrhů životaschopných projektů infrastruktury. Od 
vzniku iniciativy JASPERS v roce 2006 bylo schvále-
no celkem 172 projektů v 13 zemích, které předsta-
vují investice ve výši 63,7 mld. EUR, z toho téměř 13 
mld. EUR jen v roce 2011. Pomoc iniciativy JASPERS 
byla rozšířena na Chorvatsko již v roce 2011, tj. před 
přistoupením této země k EU.

Podpora přeshraniční regionální 
spolupráce

Některé regiony v  Evropě spolu úzce spolupracují 
v  otázkách společného zájmu a strukturální fondy 
EU tuto územní spolupráci stimulují.

Také EIB podporuje regionální iniciativy, jichž se 
účastní členské státy EU a partnerské země. V regio-
nu Baltského moře podporuje EIB projekty zlepšující 
celkovou udržitelnost tohoto regionu, který zahrnu-
je Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Švédsko, Dánsko, Fin-
sko, Německo (Hamburk, Meklenbursko-Přední Po-
mořansko a Šlesvicko-Holštýnsko), Polsko a Rusko. 
Důraz je zde kladen na zajištění udržitelnosti život-
ního prostředí a na zvýšení konkurenceschopnosti a 
dostupnosti regionu a na pomoc při předcházení ri-
zik. V roce 2011 podpořila banka v regionu Baltské-
ho moře 62 projektů, na které poskytla úvěry v cel-
kové výši 8 mld. EUR.

Podle vzoru strategie Unie pro region Baltského 
moře vznikla v  roce 2011 strategie Unie pro Podu-
nají. I tato strategie počítá s  konkrétními investi-
cemi ve společném zájmu a zahrnuje tyto země a 
regiony: Německo (Bádensko-Württembersko a Ba-
vorsko), Rakousko, Maďarsko, Českou republiku, Slo-
venskou republiku, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, 
Srbsko, Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu, Moldav-
sko a Ukrajinu. V roce 2011 podpořila banka v regi-
onu Podunají 89 projektů, na které poskytla úvěry 
v celkové výši 10 mld. EUR.

Zdroje financování poskytnuté 
konvergenčním regionům 

Evropské unie, které byly 
nejvíce postiženy hospodářskou 
a finanční krizí, dosáhly objemu 

více než 20 mld. EUR.
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Zvyšování 
růstového potenciálu a zaměstnanosti v Evropě

1 – Metro v Portu, Portugalsko

2 – Papírna Stora Enso, Švédsko

  JASPERS – Společná pomoc na podporu projektů  
v evropských regionech 
(EIB, Evropská komise, Evropská banka pro obnovu a  
rozvoj a KfW Bankengruppe)

  JESSICA – Společná evropská podpora udržitelných investic 
do městských oblastí 
(EIB, Evropská komise a Rozvojová banka Rady Evropy)

   JEREMIE – Společné evropské zdroje pro mikropodniky  
až střední podniky 
(EIF a Evropská komise)

   JASMINE – Společná akce na podporu mikrofinančních  
institucí v Evropě 
(EIF a Evropská komise)

1

2
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V  současném hospodářském kontextu mají MSP 
i nadále potíže získat zdroje financování za při-
jatelných podmínek. EIB směřuje přibližně 18 % 

svých úvěrů do MSP a tím podporuje tuto význam-
nou složku hospodářské struktury. 

Cílená podpora pro malé podniky

EIB pomáhá zlepšit přístup MSP k finančním prostřed-
kům ve spolupráci se zavedenou sítí místních part-
nerských bank. V roce 2011 podepsala banka smlou-
vy o poskytnutí úvěrů MSP v  objemu 9,6 mld. EUR, 
z  toho 8,8 mld. EUR v EU. Zprostředkovatelé, s nimiž 
EIB spolupracuje, jsou žádáni, aby prostředky poskyt-
nuté bankou půjčili za výhodné úrokové sazby ma-
lým a středním podnikům a aby k těmto prostředkům 
přidali ekvivalentní částku ze svých vlastních zdrojů. 
Každé euro poskytnuté bankou tudíž mobilizuje další 
prostředky poskytnuté malým a středním podnikům. 

Skupina EIB (EIB a EIF) vyvíjí také nové struktury pro 
poskytování dodatečných zdrojů financování MSP 
v zemích, které mají zvlášť velké problémy s likviditou, 
např. v Řecku, Portugalsku a v západním Balkánu.

Mikropodniky a malé a  
střední podniky stimulují 

hospodářský růst a vytváření 
pracovních míst v Evropě. 

V roce 2011 podpořila skupina 
EIB (EIB a EIF) přibližně  

120 000 MSP a společností  
se střední kapitalizací.

Financování
malých a středních podniků
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Zvyšování 
růstového potenciálu a zaměstnanosti v Evropě

Poskytování prostředků společnostem  
se střední kapitalizací

Ve snaze zlepšit přístup ke zdrojům financování v ob-
tížných hospodářských podmínkách rozšířila EIB svůj 
program zprostředkovaných úvěrů na společnosti se 
střední kapitalizací (společnosti, které mají více než 
250, avšak méně než 3000 zaměstnanců). Tento nový 
produkt určený pro společnosti se střední kapitalizací 
je k dispozici během počátečního zkušebního období 
let 2011–2012. Jen v roce 2011 byly ve prospěch spo-
lečností se střední kapitalizací podepsány smlouvy o 
poskytnutí úvěrů v objemu více než 800 mil. EUR. EIB 
nedávno rozšířila svůj program úvěrů pro společnos-
ti se střední kapitalizací na kandidátské a potenciál-
ní kandidátské země. Např. nový úvěr ve výši 150 mil. 
EUR, sjednaný v roce 2011, poskytuje vítanou podporu 
společnostem se střední kapitalizací a MSP v Turecku.

Podpora EIF podle konkrétních  
potřeb MSP

Evropský investiční fond (EIF), který spolu s  EIB tvoří 
skupinu EIB, je subjekt specializující se na financová-
ní MSP formou rizikového kapitálu. Podporuje malé 

Skupina EIB poskytla MSP a společnostem se střední kapitalizací  
zdroje financování v objemu 13 mld. EUR.

1 – Recyklační podnik Need a Skip, Spojené království

2 – Noor East - zpracování mramoru, Egypt

1

2
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podniky tím, že jim poskytuje vlastní kapitál (riziko-
vý a růstový kapitál) a záruční nástroje prostřednic-
tvím celé řady finančních institucí. Ve srovnání s rokem 
2010 se v roce 2011 jeho angažovanost v oblasti záruk 
a financování více než zdvojnásobila, což umožnilo 
mobilizovat dodatečné finanční prostředky formou 
nových úvěrů pro MSP v objemu více než 7,5 mld. EUR. 

EIF zlepšuje dostupnost rizikového kapitálu pro MSP 
s vysokým růstem a inovativní MSP, ale zaměřuje se i 
na jejich požadavky v  oblasti úvěrů, protože mnoho 
MSP se snaží získat zdroje financování tímto tradič-
nějším způsobem. Poskytuje záruky a úvěrové posíle-
ní prostřednictvím sekuritizace, aby zlepšil úvěrovou 
kapacitu finančních zprostředkovatelů. EIF používá 
buď své vlastní zdroje, nebo zdroje poskytnuté pří-
kazci (např. EIB, Evropská komise nebo třetí osoby). 

EIF také zajišťuje správu a poskytuje poradenství pro 
fondy fondů s cílem pomoci přilákat kapitál na regio-
nální rozvoj od dalších investorů a tím zvýšit účinnost 
financování v  EU. Za tímto účelem vytvořil EIF v  roce 
2011 řadu partnerství s  veřejnými a soukromými sub-
jekty a s fondy fondů pro dané země. 

Iniciativa JEREMIE (Společné evropské zdroje pro mi-
kropodniky až střední podniky) podporuje hospodář-
ský rozvoj ve vybraných evropských regionech, v nichž  
mají MSP mimořádně velké potíže s  přístupem ke 
zdrojům financování. V  rámci iniciativy JEREMIE mo-
hou vnitrostátní a regionální orgány použít prostřed-
ky z  Evropského fondu pro regionální rozvoj formou 
tržních finančních nástrojů (a nikoliv formou grantů) 
a mít prospěch z  jejich revolvingové povahy. V  roce 
2011 byly schváleny dva nové regionální fondy v Ka-
lábrii (Itálie) a Provence-Alpes-Côte d’Azur (Francie), 
čímž se celkový počet holdingových fondů spravova-
ných EIF v 11 evropských zemích zvýšil na 14. Tyto fon-
dy spravují prostředky v objemu více než 1 mld. EUR.

Evropský nástroj mikrofinancování Progress, finan-
covaný společně bankou a Evropskou komisí a spra-
vovaný Evropským investičním fondem, pomáhá 
zlepšit dostupnost finančních prostředků pro sku-
piny a jednotlivce, kteří nemají přístup k  tradičnímu 
bankovnímu systému. V  roce 2011, který byl prvním 
celým rokem fungování evropského nástroje mikro-
financování Progress, bylo podepsáno 17 transakcí, 
v nichž se EIF angažoval celkovou částkou 67 mil. EUR. 

1 2 3
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Tím se EIF stal jedním z  nejvýznamnějších subjektů 
podporujících mikrofinancování v rámci EU. 

EIF poskytuje technickou pomoc a finanční podpo-
ru také prostřednictvím dalších programů a iniciativ 
v oblasti mikrofinancování. V rámci iniciativy JASMINE  
poskytuje zdroje financování nebankovním mikrofi-
nančním institucím a poskytovatelům mikroúvěrů ze 
zdrojů EIB, jakož i technickou pomoc ze zdrojů Evrop-
ské komise. V  rámci této iniciativy bylo v  roce 2011 
například poskytnuto 25 mikrofinančním institucím 
10 ratingových zpráv, 15 hodnotících zpráv a 250 dnů 
odborné přípravy.

Inovativní úvěry pro inovativní MSP

Inovativní MSP ve fázi zahájení a v raných fázích pod-
nikání mají zvlášť obtížný přístup ke zdrojům financo-
vání. Pro zlepšení přístupu k  dluhovému financová-
ní výzkumu, vývoje a inovací MSP byl EIF v roce 2011 
požádán, aby spravoval účelový záruční produkt, 
který je součástí obnoveného inovačního nástroje  

MSP zaměstnávají 
více než dvě 

třetiny pracovníků 
soukromého sektoru 

v Evropě. V roce 
2011 podpořila 

skupina EIB celkem 
120 000 MSP  

a společností  
se střední kapitalizací.

financování se sdílením rizik (Risk Sharing Finance 
Facility - RSFF), vytvořeného společně bankou a Ev-
ropskou komisí (viz následující kapitola). RSFF staví 
na úspěchu úvěrů poskytnutých na projekty ve výši 
7 mld. EUR (včetně projektů mnoha velkých podniků a 
společností se střední kapitalizací), které od roku 2007 
podporují výzkum, vývoj a inovace v Evropě. 

Nový nástroj pro sdílení rizik (Risk-Sharing Instrument –  
RSI) řeší nedostatek finančních prostředků a pomáhá 
dynamickým a rychle rostoucím MSP zahájit a rozší-
řit podnikání. Dodatek ke stávající dohodě o RSFF byl 
podepsán v  roce 2011 na první konferenci o inova-
cích, konané v Bruselu. Očekává se, že z nástroje bude 
do konce roku 2013 pro MSP uvolněna zhruba 1 mld. 
EUR. EIF nabízí bankám záruku na část jejich nových 
úvěrů a pronájmů ve prospěch inovativních MSP, což 
jim umožnuje půjčit více a za atraktivnější sazby.

1 – Greenmeadow Stores, Spojené království

2 – LANXESS AG, Německo

3 – Výzkum, vývoj a inovace společnosti Danisco, Dánsko

4 – Knihařství BI Aino

5 – Spectrum Dynamics - zobrazovací technologie, Izrael

4 5
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I nvestice do výzkumu, vývoje a inovací – od 
prototypů a demonstračních zařízení až po první 
obchodní využití – jakož i v  oblasti vzdělávání 

a informačních a komunikačních technologií (IKT) 
jsou hlavní stimuly inteligentního růstu, jelikož na-
pomáhají přechodu k  ekonomice založené na zna-
lostech a inovacích, jak stanovuje stěžejní iniciativa 
EU 2020. Jen v roce 2011 investovala EIB do znalostní 
ekonomiky EU zhruba 10 mld. EUR.

Investice do znalostní ekonomiky 
mají zásadní význam pro  

zvýšení produktivity v Evropě a 
v budoucnosti pomohou zajistit 

konkurenceschopnost a vytváření 
pracovních míst. V roce 2011 byla 

na inovace, vzdělávání a nové 
technologie v EU poskytnuta 
částka více než 10 mld. EUR.

Urychlování
inovací

Technický rozvoj v nejrůznějších oblastech - počínaje 
vědami o živé přírodě a konče zlepšováním životní-
ho prostředí - zajišťuje co nejvyšší úroveň odvětví vý-
zkumu a vývoje EU a pomáhá zlepšit život lidí, čímž 
vytváří přidanou hodnotu. EIB pomáhá financovat 
výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách v rám-
ci výzkumných programů, současně však klade silný 
důraz na inovace soukromého sektoru a na přenos 
znalostí ve všech odvětvích. Čisté technologie – od 
energeticky účinných motorů až po inovativní tech-
nologie v oblasti obnovitelných zdrojů, např. vodíko-
vé, solární a větrné technologie – jsou oblasti, v nichž 
hraje Evropa vedoucí úlohu. 

EIB například podporuje programy výzkumu, vývo-
je a inovací francouzské skupiny Bolloré, které se za-
měřují na elektrická vozidla a uchovávání elektrické 
energie pro jejich baterie. Další úvěr podporuje pro-
jekt výzkumné infrastruktury belgické společnosti 
Ion Beam Applications v oblasti diagnózy rakoviny a 
protonové terapie. 

Zaměření na investice s vysokou  
přidanou hodnotou

Banka poskytuje úvěry zejména na projekty priorit-
ních technologií s  vyšší přidanou hodnotou, které 
zasluhují podporu na úrovni EU. Stěžejní iniciativou 
v této oblasti je nástroj financování se sdílením rizik 
(Risk Sharing Finance Facility - RSFF). Tato společná 
iniciativa EIB a Evropské komise pomáhá zajistit finan-
cování projektů v  oblasti výzkumu, vývoje a inovací, 
pro něž by bylo jinak obtížné, vzhledem k jejich riziko-
vému profilu, získat zdroje financování za přijatelných 
podmínek. 

Od svého vzniku v roce 2007 poskytl RSFF 75 společ-
nostem úvěry ve výši více než 7 mld. EUR a přispěl 
tím k přeměně dobrých nápadů v prodejné produkty. 
Koncem roku 2011 se EIB a Komise dohodly, že RSFF 
zůstane funkční až do konce rozpočtového období 
EU (období let 2007-2013). Nový nástroj RSFF klade 
zvláštní důraz na poskytování prostředků na výzkum-
nou infrastrukturu a na výzkum, vývoj a inovace men-

Inženýrství s využitím špičkových technologií  

ve společnosti Trelleborg, Švédsko
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ších podniků, což je oblast, kterou spravuje Evropský 
investiční fond, subjekt v rámci skupiny EIB zaměřují-
cí se na financování inovativních MSP. Farmaceutické 
výzkumné programy francouzské společnosti Labo-
ratoires Pierre Fabre podpořil úvěr EIB v  rámci RSFF 
ve výši 100 mil. EUR. V roce 2011 byla z RSFF vyplace-
na 12 společnostem a výzkumným zařízením celková 
částka 1 mld. EUR.

Superrychlý internet: klíč 
k dlouhodobému růstu

Internetové informační a komunikační technologie 
(IKT) měly poloviční podíl na růstu produktivity v EU 
za posledních 15 let. Tento trend se pravděpodob-
ně zrychlí, protože plošná dostupnost širokopásmo-
vých služeb je považována za předpoklad pro využi-
tí všech výhod znalostní ekonomiky.

Poskytnutí přístupu k  superrychlému internetu je 
jedním z  hlavních cílů tzv. Digitální agendy pro Ev-
ropu, která má připravit EU na růst založený na digi-
tálních inovacích. Budování infrastruktury IKT (např. 
pokrytí vysokorychlostním internetem) a financová-
ní projektů, jež umožňují inovace produktů založe-
ných na IKT, jsou proto pro banku významnými cíli. 
Investice do IKT v roce 2011 činily zhruba 4 mld. EUR.

Zlepšování kvality vzdělávání

EIB financuje investice, které zlepšují kvalitu na-
bízeného vzdělávání, zejména díky modernizaci 
vzdělávací infrastruktury a výzkumných zařízení. 
Rovněž podporuje evropský prostor vysokoškol-
ského vzdělávání a evropský výzkumný prostor, 
které pomáhají integrovat vědecké zdroje. Před-
pokládá to finanční podporu investic do škol a 
vysokoškolských zařízení, jakož i reforem zaměře-
ných na kvalitu a konkurenceschopnost terciární-
ho vzdělávání. Banka také stimuluje mobilitu stu-
dentů a výzkumných a akademických pracovníků, 
a to tím, že podporuje příslušné vnitrostátní pro-
gramy a opatření na straně poptávky individuálně 
uzpůsobenými programy studentských půjček. In-
vestice jsou nutné i pro překlenutí propasti mezi 

akademickým prostředím a obchodními podniky 
a pro prosazení inovací prostřednictvím iniciativ 
v oblasti přenosu technologií. 

Ve Španělsku financuje EIB investiční programy na 
podporu znalostní ekonomiky a udržitelných spo-
lečenství v  Baskicku. Rovněž v  roce 2011 pomohla 
EIB financovat rekonstrukci University College Dub-
lin v Irsku a restrukturalizaci dvou hlavních kampu-
sů University of Strathclyde ve Skotsku. Univerzi-
ta v Lovani (Belgie) a univerzita Castilla-La Mancha 
(Španělsko) patří mezi osm vysokých škol, které 
v roce 2011 získaly finanční prostředky od EIB.

  Také konference EIB o hospodářských a 
finančních otázkách, která se konala v  roce 
2011, označila produktivitu a superrychlý 
internet za klíčové faktory dlouhodobého růstu 
v Evropě. Konference, jíž se zúčastnilo téměř 100 
akademických pracovníků a zástupců veřejných 
institucí, vlád a průmyslových odvětví, zdůraznila, 
že při zvyšování produktivity se hospodářská 
dynamika a investice do IT vzájemně doplňují. 
Výzkum EIB předložený na konferenci ukazuje, 
že přechod k superrychlým sítím příští generace 
by mohl vyžadovat účelové investice do 
infrastruktury ve výši přibližně 200 mld. EUR.

Od roku 2000 poskytla EIB na projekty znalostní 
ekonomiky v EU více než 110 mld. EUR, z toho 

10 mld. EUR během roku 2011.
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E IB je přirozeným partnerem při financování 
velkých projektů dopravních sítí, a to vzhle-
dem k  jejich rozsahu a dlouhodobému rázu. 

V roce 2011 podpořila EIB celkem 37 projektů do-
pravní infrastruktury, které zajistí spojení obyvatel 
v 13 zemích EU. 

EIB investuje do dopravních spojů v Evropě více než 
padesát let. Od 90. let, kdy se transevropské doprav-

Vysokorychlostní vlak TAV, Itálie

Budování sítí pro evropský 
vnitřní trh pomáhá zajistit 

konkurenceschopnost 
evropského průmyslu a služeb. 

V roce 2011 poskytla EIB na 
důležité dopravní sítě v EU 

téměř 11 mld. EUR.

Propojování
Evropy

ní sítě (TEN-T) staly jednou z hlavních priorit EU, po-
skytla banka na jejich budování více než 100 mld. 
EUR. Hustá síť železnic, dálnic a vodních cest v Evro-
pě je nezbytná pro volný pohyb osob a pro zajištění 
obchodních toků v rámci Unie i mimo ni. Evropa má 
přibližně pět milionů kilometrů silnic, včetně zhruba 
70 000 km dálnic, přibližně 200 000 km železničních 
tratí a více než 40 000 km splavných vnitrozemských 
vodních cest.

V  roce 2011 poskytla EIB více prostředků na želez-
niční projekty (4,3 mld. EUR) než na silniční pro-
jekty (3,4 mld. EUR). Byly podepsány smlouvy o fi-
nancování klíčových projektů vysokorychlostních 
železničních spojů Milán-Neapol, Tours-Bordeaux, 
Lotrinsko-Štrasburk a Bretaň-údolí Loiry, jakož i po-
řízení nových vlaků pro trasy Gdyně-Varšava a Kra-
kov-Katovice. Vodní dopravu podpořily úvěry ve výši 
zhruba 625 mil. EUR, včetně podepsané smlouvy o fi-
nancování výstavby největší plavební komory na svě-
tě v  přístavu v  Antverpách, které jsou významným 
dopravním uzlem. 
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Most Apollo, Slovensko

EIB podpořila 37 projektů dopravní infrastruktury, které 
zajistí spojení obyvatel v 13 zemích EU. 

A potřeby investic jsou i nadále vysoké. V současném 
hospodářském prostředí však může financování in-
frastruktury představovat břemeno pro veřejné in-
vestory. Aby EIB stabilizovala investice v  dlouhodo-
bé perspektivě, klade nyní větší důraz na financování 
projektů infrastruktury se zjevnou hodnotou pro širo-
kou veřejnost, jakož i na poskytování odborného po-
radenství, jehož cílem je získat dodatečné zdroje od 
investorů.

Posilování růstového potenciálu Evropy

Nedostatek finančních prostředků mohou pomoci 
překlenout partnerství, která sdružují zdroje financo-
vání z  veřejných a soukromých zdrojů. Ačkoli se po-
čet partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem 
(PPP) během krize snížil, tato partnerství hrají i nadále 
významnou úlohu, zejména v  oblasti investic do do-
pravních sítí. V roce 2011 směřovala do PPP téměř tře-
tina objemu úvěrů EIB v odvětví dopravy. EIB má velké 
zkušenosti a odborné znalosti v této oblasti také díky 
Evropskému odbornému centru pro PPP (EPEC), kte-
ré je společnou iniciativou EIB, Evropské komise, člen-
ských států EU a kandidátských zemí a má síť 35 členů. 
EPEC pomáhá posílit schopnost svých členů z veřejné-
ho sektoru uzavírat transakce PPP, a to tím, že se s nimi 
dělí o zkušenosti a odborné znalosti a vypracovává 
strukturované přístupy s cílem identifikovat osvědče-
né postupy v otázkách společného zájmu. Na žádost 
několika partnerských zemí banka v roce 2011 rozšíři-
la podporu EPEC na partnerské země Středomoří.

Evropská komise a EIB také připravují iniciativu pro-
jektových dluhopisů, která má stimulovat financová-
ní dlouhodobých projektů infrastruktury díky kapitá-
lu získaného od institucionálních investorů, např. od 
penzijních fondů a pojišťoven. Cílem iniciativy pro-
jektových dluhopisů (které se nesmějí zaměňovat 
s dluhopisy eurozóny, jež jsou v současné době před-
mětem diskuse), je umožnit projektovým společnos-
tem samy vydávat dluhopisy s investičním stupněm. 
Tyto společnosti by přitom využily mechanismu sdí-
lení rizik Komise a EIB, aby zvýšily kvalitu nadřízených 
dluhopisů na dostatečně vysokou úroveň, jež přiláká 
institucionální investory. Tímto způsobem by se roz-
počtové zdroje EU využívaly efektivněji a hodnotné 
projekty by byly realizovány rychleji.

V roce 2011 se uskutečnily veřejné konzultace o inici-
ativě projektových dluhopisů. Evropská komise poz-
ději v  průběhu roku představila nástroj pro propo-
jení Evropy (Connecting Europe Facility). Jedná se o 
fond disponující částkou 50 mld. EUR, jehož cílem je 
zlepšit dopravní, energetické a digitální sítě v  Evro-
pě v  období let 2014–2020. Ten by měl zahrnovat i 
iniciativu projektových dluhopisů do doby, než bude 
schválena členskými státy EU. Bylo navrženo zahájení 
testování projektových dluhopisů během pilotní fáze 
v  období let 2012-2013, a to pod vedením EIB. Toto 
testování by se mělo zaměřit na projekty v  jedné či 
několika ze tří sledovaných oblastí, kterými jsou do-
prava, energetika a širokopásmové připojení.
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P odle Evropské komise činí potřeby investic EU 
v oblasti energetiky v průběhu příštích deseti 
let jeden bilion eur. Jelikož potřeby investic 

vzrostly, EIB podstatně zvýšila objem úvěrů na ener-
getické projekty v EU (v roce 2011 byly podepsány  
smlouvy o financování ve výši více než 11 mld. EUR 
proti 9 mld. EUR v  roce 2008). Investice v  oblasti  
energetiky představují 20  % celkového objemu 
úvěrů EIB v Evropě.

Téměř polovinu potřeb investic EU v oblasti energeti-
ky by měly uspokojit kapitálové investice do energe-
tických sítí. EIB se významně zapojuje do financování 
energetické infrastruktury a je největším poskytova-
telem úvěrů na investice do elektrorozvodných sítí 
v Evropě. Finanční prostředky EIB na podporu ener-
getických distribučních sítí, včetně elektrorozvod-
ných sítí a infrastruktury pro přepravu zemního ply-
nu, činí 4 mld. EUR, což je více než třetina celkového 
objemu úvěrů banky v oblasti energetiky v roce 2011.

Přístav v Rotterdamu, Nizozemsko

EIB financuje odvětví 
energetiky v Evropě  

a přispívá tím k dosažení  
cílů energetické politiky EU,  

tj. k udržitelnosti, 
konkurenceschopnosti a 

bezpečnosti dodávek.  
V roce 2011 podpořila 

energetické projekty částka  
11 mld. EUR, což představuje 

více než 20 % celkového 
objemu úvěrů EIB v EU.

Financování
odvětví energetiky v Evropě
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Zvyšování 
růstového potenciálu a zaměstnanosti v Evropě

Poskytovatel energie ENEL, Itálie

Investice do sítí za účelem modernizace nebo na-
hrazení stávajících aktiv posilují vnitřní trh. Podpora 
inteligentních sítí a lepšího uchovávání energie také 
přispívá k  lepšímu využívání elektřiny z  obnovitel-
ných zdrojů.

Zabezpečení dodávek pro Evropu 

Mezi významné projekty energetické infrastruktu-
ry, které byly podepsány v roce 2011, patří výstavba 
plynárenské přepravní soustavy a prvního terminálu 
LNG (zkapalněný zemní plyn) v Polsku, posílení a roz-
šíření elektrorozvodných sítí v různých částech Itálie, 
modernizace distribučních soustav v  Irsku, Španěl-
sku a Portugalsku, vybudování nového elektrického 
propojovacího vedení mezi Francií a Španělskem a 
napojení větrných parků na moři k distribučním sou-
stavám v Nizozemsku a ve Spojeném království.

Banka omezila financování výroby uhlovodíků, která 
je považována za uhlíkově náročnější, a toto finan-
cování od roku 2005 představuje méně než 1 % ob-
jemu úvěrů EIB v odvětví energetiky. Také v oblasti 
rafinace se financování banky soustřeďuje na pro-
jekty energetické účinnosti a přeměny energie a 
nezahrnuje rozšiřování kapacit. EIB také zaujala se-
lektivnější přístup, pokud jde o financování výroby 
elektřiny s  vysokými emisemi uhlíku. Banka může 
např. financovat pouze elektrárny na černé nebo 
hnědé uhlí, jež nahrazují stávající elektrárny, využí-
vají nejlepší dostupné technologie, jsou připraveny 
pro zachycování uhlíku a při výrobě elektřiny sníží 
uhlíkovou náročnost alespoň o 20 %.

Úvěry na výrobu elektřiny v EU dosáhly v roce 2011 
objemu 4,6 mld. EUR, přičemž 80 % těchto prostřed-
ků podpořilo energii z  obnovitelných zdrojů, 16  % 
pomohlo financovat výrobu elektřiny z plynu a 1 % 
výrobu elektřiny z uhlí nebo ropy.

Úvěry na výrobu elektřiny v EU dosáhly objemu 4,6 mld. EUR, přičemž 80 % těchto prostředků 
podpořilo energii z obnovitelných zdrojů.



EIB pomohla financovat vybudování větrných  
a solárních elektráren o výkonu více než 4000 MW, 

které budou vyrábět čistou elektřinu pro více  
než 2 miliony domácností.
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B anka je jedním z  největších poskyto-
vatelů úvěrů na opatření v  oblasti kli-
matu. V  roce 2011 poskytla na tato 

opatření přibližně 18 mld. EUR, což je téměř 
třetina celkového objemu úvěrů banky. Hle-
diska ochrany klimatu jsou ve stále větší míře 
integrována do všech aktivit EIB.

EIB podporuje cíl EU, kterým je zajištění níz-
kouhlíkového růstu odolného vůči změně kli-
matu v  rámci Unie i mimo ni. EIB jako vůdčí 
finanční instituce podporující inovativní čisté 
technologie je pevně odhodlána působit jako 
katalyzátor pro investice.

Banka se soustřeďuje na nízkouhlíkové investi-
ce, které snižují emise skleníkových plynů, jakož 
i na projekty odolné vůči změně klimatu, které 
přispívají k  lepšímu přizpůsobení se dopadům 
změny klimatu. To se odráží v úvěrové politice 
EIB v různých odvětvích, zejména pokud jde o 
energetiku, dopravu, vodní hospodářství, likvi-
daci odpadních vod a pevného odpadu a les-
nictví, jakož i v  oblasti výzkumu, vývoje a ino-
vací. Hlediska ochrany klimatu se zohledňují ve 
všech operacích banky, např. podporou využí-
vání nejlepších dostupných technologií.

V  posledních třech letech provádí banka pi-
lotní iniciativu: měří uhlíkovou stopu, kterou 
za sebou zanechávají projekty financované 
bankou, aby mohla lépe sledovat své výsled-

ky z hlediska emisí a úspor. V roce 2011 banka 
v  tomto měření uhlíkové stopy pokračovala. 
Posoudila 63 projektů představujících celkové 
investice ve výši 50 mld. EUR (27 % této částky 
poskytla EIB). Emise z těchto projektů se odha-
dují na 16 milionů ekvivalentních tun CO2 roč-
ně, což zhruba odpovídá emisím Lucemburska. 
Úspory emisí u těchto projektů se odhadují na 
4 miliony ekvivalentních tun CO2 ročně. 
 
EIB je pozorovatelem na konferenci Spojených 
národů o změně klimatu. S dalšími mezinárod-
ními finančními institucemi hraje aktivní úlohu 
při zřízení Zeleného fondu pro změnu klimatu, 
který by měl do roku 2020 pomoci shromáž-
dit přibližně 100 mld. USD ročně na financo-
vání budoucích iniciativ v rozvojových zemích 
v  oblasti zmírňování dopadů změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně. V  roce 2012 
by mohl být fond připraven pro vstup rozvo-
jových zemí, které se brzy stanou - vzhledem 
k  jejich rychlému růstu - hlavními emitenty 
skleníkových plynů. Tyto země se často potý-
kají s  velmi složitými problémy, pokud jde o 
řešení stávajících klimatických rizik a přizpůso-
bování se novým rizikům. Banka nedávno zís-
kala dodatečnou částku 2 mld. EUR na podpo-
ru boje proti změně klimatu za hranicemi EU. 
V  roce 2011 podepsala smlouvy o poskytnutí 
větších rámcových úvěrů, které pomohou fi-
nancovat klíčové investice na ochranu klimatu 
v Číně, Indii, Brazílii a Jihoafrické republice. 
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I nvestice do energie z obnovitelných zdrojů, odha-
dované ve výši 450 mld. EUR, jsou nezbytné pro 
dosažení smělých cílů EU v oblasti klimatu do roku 

2020. Objem úvěrů EIB na projekty energie z obnovi-
telných zdrojů a energetické účinnosti v EU se za po-
slední čtyři roky již více než zdvojnásobil (7 mld. EUR 
v roce 2011 proti 3 mld. EUR v roce 2008). Banka v sou-
časné době financuje více než 10 % veškerých investic 
v oblasti energie z obnovitelných zdrojů v Evropě.

Energie z obnovitelných zdrojů

EIB je hlavním poskytovatelem finančních prostředků 
v oblasti výroby větrné energie v EU. V posledních le-
tech podstatně zvyšuje objem úvěrů na větrné parky 

Investice
do snižování emisí

Úvěry EIB na projekty  
energie z obnovitelných 

zdrojů a energetické 
účinnosti přímo  

přispívají ke snížení emisí 
skleníkových plynů.  

V roce 2011 činila podpora 
těchto cílů 7 mld. EUR.



Větrný park na moři Skegness, Spojené království
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v  roce 2011 patří větrné parky ve Španělsku a v  Ra-
kousku. V roce 2011 dosáhly úvěry na výrobu větrné 
energie celkového objemu 1,7 mld. EUR.

Solární energie je neustále konkurenceschopnější a 
inovativnější. Gemasolar, nejmodernější sluneční elek-
trárna uvedená do provozu v roce 2011 a nacházející 
se ve španělském regionu Andalusie, je první komerč-
ní sluneční elektrárnou na světě, která může díky je-
dinečným technickým charakteristikám vyrábět elek-
třinu i bez slunečního záření. Je to jedna ze sedmi 
koncentračních solárních elektráren a 19 fotovoltaic-
kých elektráren, na které banka poskytla od roku 2006 
úvěry v celkovém objemu 2,6 mld. EUR. Mimo jiné se 
jedná o sluneční elektrárny ve Španělsku, ve Francii a 
v České republice. V roce 2011 dosáhly úvěry na výro-
bu solární energie celkového objemu 819 mil. EUR.

Energetická účinnost

Objem úvěrů EIB na projekty energetické účinnosti se 
od roku 2008 zvýšil o 70 % a v roce 2011 tyto úvěry čini-
ly 1,3 mld. EUR. U všech projektů hodnocených bankou 
se přihlíží k hlediskům energetické účinnosti. Z cílených 
investic do energetické účinnosti se očekávají další pří-
nosy. Financování projektů tohoto typu bankou pokrý-
vá stranu nabídky (např. kombinovaná výroba tepla a 
elektřiny a dálkové vytápění), jakož i stranu poptávky 
(zejména izolace veřejných a soukromých budov).

V roce 2011 podpořila EIB mimo jiné několik projektů 
týkajících se úprav vícepodlažních obytných budov 
v  rumunském hlavním městě Bukurešti, jež mají zvý-
šit energetickou účinnost. Tyto úpravy pomohou sní-
žit spotřebu energie ve více než 600 vícepodlažních 
obytných budovách, jichž se projekt tepelné renovace 
týká, o přibližně 50 %. 

na moři, zejména v  Německu, Spojeném království, 
Dánsku a Belgii. V roce 2011 dosáhly úvěry EIB na vý-
robu elektřiny na moři celkového objemu 856 mil. 
EUR, což zhruba odpovídá objemu úvěrů na výrobu 
elektřiny na souši (845 mil. EUR). 

Podpora těchto inovačních technologií je o to důle-
žitější, že komerční banky se zdráhají vstoupit do to-
hoto odvětví a že financování se považuje za hlavní 
překážku rozvoje větrné energie na moři. Tyto pro-
jekty patří do kategorie velkých, dlouhodobých a 
technicky náročných investic. EIB je proto přirozeným 
finančním partnerem pro toto odvětví, které může 
podpořit nejen zdroji financování, ale i technickými 
znalostmi a zkušenostmi získanými při spolufinan-
cování přibližně jedné třetiny všech evropských pro-
jektů. Mezi velké projekty na pevnině financované 

Banka je největší poskytovatel finančních 
prostředků v oblasti výroby větrné energie,  

na kterou v roce 2011 poskytla úvěry v objemu 
1,7 mld. EUR. Větrná energie byla  

také tématem Fóra EIB, které se v roce  
2011 konalo v Hamburku.
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Aby EIB mohla ve větší míře podpořit projekty energie 
z  obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti, vyvi-
nula další formy financování, např. kapitálové a uhlíko-
vé fondy. V počátečním stadiu spolupracuje s organi-
zátory projektů, kterým poskytuje technickou pomoc 
s  vypracováním projektů. Současně spravuje několik 
dalších iniciativ nebo programů souvisejících s  ener-
gií a se změnou klimatu, např. Středomořský solární 
program (MSP) a fond fondů Globální fond pro ener-
getickou účinnost a energii z  obnovitelných zdrojů 
(GEEREF), a je do jejich činnosti zapojena.

Ve spolupráci s  Evropskou komisí, italskou ban-
kou Cassa Depositi e Prestiti a německou bankou 
Deutsche Bank spustila EIB v roce 2011 nový Evropský 
fond pro energetickou účinnost (EEEF). EEEF zajišťuje 
tržní financování pro komerčně životaschopné veřejné 
projekty energie z  obnovitelných zdrojů a energetic-
ké účinnosti v EU. Záměrem fondu je přilákat další in-
vestory, což umožní zvýšit celkový objem prostředků 
ze současné částky 265 mil. EUR na přibližně 800 mil. 
EUR. Na podporu investic prováděných v rámci EEEF je 
také k dispozici nástroj technické pomoci.

Specializované fondy a iniciativy

Zachycování a ukládání uhlíku

EIB podporuje politiku EU v oblasti klimatu a energeti-
ky i jinak. Banka a Evropská komise spojily síly v rámci 
tzv. iniciativy RNÚ 300, která je největším programem 
financování demonstračních projektů zachycování a 
ukládání uhlíku a inovačních technologií v oblasti ob-
novitelných zdrojů energie na světě. Iniciativa je po-
jmenována RNÚ 300, protože bude financována z pro-
deje 300 milionů povolenek na emise v  rezervě pro 
nové účastníky na trhu (RNÚ) v rámci systému EU pro 
obchodování s  emisemi. Banka, která vystupuje jako 
agent Komise, hraje v iniciativě dvojí úlohu: posouze-
ní projektů a určení pořadí projektů předložených pro 
financování členskými státy EU; a získávání prostřed-
ků prodejem zvláštního přídělu 300 milionů povole-
nek na emise vyčleněného pro tento účel v RNÚ. Ev-
ropská komise má vybrat první skupinu projektů pro 

financování v  rámci RNÚ 300 v  druhé polovině roku 
2012, jakmile bude prodána první tranše 200 milionů 
povolenek na emise. Prodej povolenek začal v prosinci 
roku 2011 a až do skončení iniciativy bude každý mě-
síc zveřejňován na internetových stránkách EIB.

Uhlíkové fondy finančně  
podporované bankou

EIB finančně podporuje šest uhlíkových fondů, a to 
společně s  dalšími vnitrostátními nebo mezinárod-
ními finančními institucemi. Fondy se soustřeďují ze-
jména na méně rozvinuté oblasti uhlíkového trhu a 
jejich cílem je pomoci členským státům EU a společ-
nostem dodržet jejich závazky v oblasti emisí uhlíku 
na úrovni EU a na mezinárodní úrovni. Kromě toho 
pomáhají organizátorům projektů v  zemích prochá-
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zejících ekonomickou transformací a v  rozvojových 
zemích získat finanční prostředky na nízkouhlíkové 
investice. Investoři vložili do šesti fondů částku 589 
mil. EUR, a to zejména na nákup uhlíkových kreditů, 
které by měly být způsobilé jako kompenzace emisí 
CO2 pro společnosti usilující o dodržení emisních li-
mitů v  rámci systému EU pro obchodování s emise-
mi. Ke konci roku 2011 bylo 62 % této částky inves-
továno na základě 91 smluv o koupi jednotek snížení 
emisí, které byly podepsány s prodávajícími v 25 ze-
mích na celém světě.

Vzhledem k  vhodně stanoveným cílům, strukturám, 
regionálnímu zaměření a skladbě účastníků je zá-
měrem všech uhlíkových fondů, do nichž je banka 
zapojena, zvýšit potenciál trhu a doplnit účastníky 
uhlíkového trhu ze soukromého sektoru, a nikoliv je 
vytlačit. Iniciativy EIB v  oblasti uhlíkových fondů se 
také snaží předjímat vývoj na trhu a podporují dů-

věru v regulační rámce, zejména pro období po roce 
2012, kdy již nebude Kjótský protokol v platnosti.

Dluhopisy na ochranu klimatu

Banka vydává dluhopisy na ochranu klimatu. Výnosy 
z  nich se používají výlučně na financování projektů 
zaměřených na opatření v  oblasti klimatu, zejména 
projektů energie z obnovitelných zdrojů a energetic-
ké účinnosti. Od vydání prvních dluhopisů na ochra-
nu klimatu v roce 2007 byla v rámci deseti transakcí 
v  šesti měnách získána částka odpovídající 1,4 mld. 
EUR. Peněžní prostředky, které byly získány z posled-
ní emise dluhopisů na ochranu klimatu v  listopa-
du roku 2010 a zbývaly k výplatě v  roce 2011, činily 
57 mil. EUR. Tyto prostředky byly v plné výši vyčleně-
ny na projekty v roce 2011. 

Fond čisté energie Crescent, nový investiční fond 
zaměřující se na oblast výroby energie z  obnovitel-
ných zdrojů v Turecku a v  zemích sousedících s  EU, 
byl zřízen v roce 2011 a EIB do něho přispěla částkou 
25 mil. EUR. Cílem fondu je zajistit obchodní návrat-
nost a současně přispět ke zvýšení podílu elektřiny 
vyrobené z obnovitelných zdrojů.

Nástroj evropské energetické pomoci na místní 
úrovni (ELENA) je společnou iniciativou EIB a Evrop-
ské komise, která pomáhá místním a regionálním or-
gánům připravit projekty energie z  obnovitelných 
zdrojů nebo energetické účinnosti a tím zlepšuje 
možnosti vnějšího financování jejich plánů. ELENA 
pokrývá část nákladů technické podpory, která je ne-
zbytná pro přípravu, provádění a financování inves-
tičního programu (např. studie proveditelnosti a trhu, 
strukturování programů, obchodní plány, energetic-
ké audity a příprava nabídkového řízení). Je na dobré 
cestě k tomu, aby zmobilizovala celkové zdroje na in-
vestice ve výši zhruba 1,4 mld. EUR. V roce 2011 činila 
angažovanost v oblasti technické pomoci pro příjem-
ce v rámci ELENA 17 mil. EUR.

V roce 2011 uskutečnil Evropský fond 2020 pro ener-
gii, změnu klimatu a infrastrukturu, známý také pod 
označením fond Marguerite, první investice do pro-
jektu větrné energie v Belgii a do projektu fotovoltaic-
ké solární elektrárny ve Francii, které oba řídí společ-
nost EDF Energies Nouvelles. Fond Marguerite, který 
byl zřízen s  podporou šesti významných evropských 
finančních institucí, má cílový objem 1,5 mld. EUR, při-
čemž při první uzávěrce v roce 2010 disponoval část-
kou 710 mil. EUR. Výslovným cílem fondu je působit 
jako katalyzátor pro investice do infrastruktury, které 
provádějí klíčové politiky EU v oblasti změny klimatu, 
zabezpečení dodávek energie a transevropských sítí.

Účelový víceletý nástroj pro energetickou udržitelnost 
a zabezpečení dodávek, který je určen pro země proce-
su rozšíření, země sousedící s EU, země AKT a země Asie 
a Latinské Ameriky a disponuje částkou 4,5 mld. EUR, 
pomáhá financovat projekty od roku 2007. Do konce 
roku 2011 již byly podepsány smlouvy v celkové hodno-
tě 2,2 mld. EUR. Většina prostředků poskytnutých z  to-
hoto víceletého nástroje podporuje investice do energie 
z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti.
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L esy mohou usnadnit přizpůsobení se ně-
kterým účinkům změny klimatu (např. ero-
ze půdy a zvýšené riziko povodní) a na-

bízejí velké potenciální výhody, pokud jde o 
biologickou rozmanitost a úrodnost půdy. Sou-
časně fungují jako významné „pohlcovače“ uhlí-
ku, které regulují globální klima. Také udržitelné 
lesnictví může významně přispět ke zmírňování 
změny klimatu, jelikož pomáhá zvládat tyto vel-
ké zásoby uhlíku, snižuje emise a poskytuje zdroj 
energie z obnovitelných zdrojů. 

Např. ve Španělsku financovala EIB znovuza-
lesňování a zavedení účinnějších opatření pro 
předcházení lesním požárům, snižování eroze 
půdy a regeneraci přírodních stanovišť v regio-
nu Castilla-La Mancha. Projekt „Medioambien-
te Castilla-La Mancha“ zahrnuje nákup zaříze-
ní pro hašení požárů, provedení inženýrských 

Přizpůsobení
se změně klimatu

Projekty v oblasti lesnictví  
a vodního hospodářství 

pomáhají zlepšit odolnost 
infrastruktury vůči klimatu  

a přizpůsobit se měnícím se 
povětrnostním podmínkám.
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292011 Zpráva o činnosti

Podpora opatření  
v oblasti klimatu

dostatek vody, jelikož bude financovat modernizaci a 
rozšíření systému dodávek vody na třech hlavních os-
trovech země. Tato investice sníží ztráty vody, zlepší 
energetickou účinnost a zvýší odolnost dodávek vody 
vzhledem ke stále nejistějšímu klimatu a méně před-
vídatelnému charakteru srážek. Projekt také přispěje 
k lepšímu řízení environmentálních rizik a rizik přírod-
ních katastrof a zlepší celkové vodní hospodářství.

Voda je primární médium, jehož prostřednictvím 
změna klimatu působí na lidskou společnost a na 
ekosystémy. Častější výskyt extrémních povětrnost-
ních podmínek má vážný dopad na dostupnost a 
kvalitu sladkovodních zdrojů a vede k přírodním ka-
tastrofám souvisejícím s  vodou, včetně sucha a zá-
plav. EIB je největším zdrojem úvěrového financová-
ní v odvětví vodního hospodářství na celém světě a 
považuje integrované hospodaření s  vodními zdroji 
a přizpůsobení se změně klimatu za klíčové cíle bu-
doucích úvěrových operací.

V roce 2011 podpořila EIB 16 projektů  
v celkové hodnotě 1 mld. EUR  

(v EU i mimo EU), které pomohou zvýšit  
odolnost vůči klimatu a přizpůsobit  

se měnícím se povětrnostním podmínkám.

prací, zavedení technik lesního hospodářství, kte-
ré minimalizují riziko požáru, a zlepšení technických 
odborných znalostí. Dále podporuje lepší zdraví les-
ního ekosystému a účinnější pohlcování skleníko-
vých plynů a přispívá k dosažení obecných cílů v ob-
lasti ochrany přírody.

Zvyšování odolnosti vůči klimatu

Preventivní přizpůsobení se důsledkům změny klima-
tu je účinnější a méně nákladné než vynucená nou-
zová opatření přijatá na poslední chvíli. Mnoho akti-
vit banky v  odvětví vodního hospodářství se proto 
zaměřuje na zachování sladkovodních zdrojů, udrži-
telné hospodaření s vodou, ochranu mořských a po-
břežních oblastí a na jiná adaptační opatření. Ačkoli 
většina projektů v oblasti přizpůsobování se změnám 
klimatu, které EIB v současné době financuje, je reali-
zována v EU, banka investuje i do projektů v zemích 
s  transformujícím se hospodářstvím a v  rozvojových 
zemích na celém světě, a to v úzké spolupráci s Evrop-
skou komisí a dalšími finančními institucemi.

V roce 2011 podepsala EIB smlouvu o financování prv-
ního vodohospodářského projektu v Africe, jehož vý-
slovným cílem je snížit hrozbu změny klimatu a dlou-
hodobě se na tuto změnu připravit. Úvěr ve výši 27 
mil. EUR poskytnutý seychelské společnosti Seychel-
les Public Utilities Corporation pomůže zmírnit ne-
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Většina lidí na světě žije ve městech. 75 % Evro-
panů žije ve městech a přibližně 85 % HDP v EU 
je vytvořeno v  městských oblastech. Na jedné 

straně jsou města a městské oblasti motorem ino-
vací a hospodářského růstu a je v  nich soustředěna 
většina pracovních míst, podniků a institucí vyššího 
vzdělávání, na straně druhé však mají velké problé-
my, pokud jde o zajištění sociální soudržnosti a o udr-
žitelnost životního prostředí. 

Život ve městech umožňuje úspory z rozsahu a jsou 
s  ním spojeny výhody veřejných služeb (např. ne-
mocnice, školy a vysoké školy), ale také zhoršová-
ní životního prostředí, hluk a špatná kvalita ovzduší, 

stejně tak jako nezaměstnanost, sociální vyloučení a 
čtvrti trpící akutní chudobou. Městské oblasti na ce-
lém světě rovněž řeší problém změny klimatu. Ev-
ropská města spotřebovávají 80  % energie a 80  % 
emisí skleníkových plynů vzniká ve městech. Během 
posledních pěti let poskytla EIB na podporu udrži-
telnosti několika stovek měst úvěry v  celkové výši 
55  mld. EUR a v  souvislosti s  projekty v  této oblasti 
poskytovala i technickou pomoc.

Podpora integrovaného rozvoje měst

Úvěrové operace EIB ve městech se zaměřují na pro-
jekty obnovy a regenerace měst, které pomáha-
jí vytvářet udržitelná společenství. V  tomto ohledu 
se banka snaží přispět ke zlepšení městských čtvr-
tí, v  nichž žijí nejchudší občané, a k  lepšímu využití 
vzácných pozemkových aktiv v  městských centrech 
a podpořit investice obcí do obnovy a modernizace 
veřejné infrastruktury, budov a zařízení. Současně 
věnuje mimořádnou pozornost ochraně kulturního 
a historického dědictví. V  roce 2011 podpořila pro-
jekty rozvoje a obnovy měst úvěry ve výši přibližně 
2,6 mld. EUR.

Vytváření
udržitelných měst

Během posledních pěti let pomohla EIB 
financovat:

29 projektů metra, 

5 projektů městské drážní dopravy,

42 projektů tramvajové dopravy, 

43 železničních projektů a 

22 projektů vysokorychlostní železniční dopravy.   
Přibližně 5 % občanů EU používá denně prostředek 
veřejné dopravy, který financovala EIB.

Omezit negativní vliv měst na 
životní prostředí a zajistit jejich 

udržitelnost je jádrem aktivit 
EIB v městských oblastech. 
V roce 2011 podpořila EIB 

udržitelná města úvěry 
v objemu 15 mld. EUR.
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Podpora opatření  
v oblasti klimatu

Podpora čisté dopravy

EIB klade silný důraz na podporu veřejné dopravy 
v městských oblastech a snaží se uspokojit poptávku 
po dopravních službách co nejúčinněji, nejhospodár-
něji a nejudržitelněji. Vyžaduje to kombinaci doprav-
ních řešení, která zahrnují všechny způsoby dopravy. 
Projekty podporují přechod od užívání osobních auto-
mobilů k veřejné dopravě a vedou k udržitelnosti do-
pravy, čímž přispívají k lepší kvalitě ovzduší a ke sníže-
ní hlukového znečištění. Kromě toho pomáhají i v boji 
proti změně klimatu, jelikož zvyšují energetickou účin-
nost a omezují emise skleníkových plynů. Zvláštní po-
zornost je věnována také bezpečnosti dopravy. 

Úvěry banky podporují mimo jiné výstavbu, rozšíře-
ní či modernizaci infrastruktury veřejné dopravy (že-
leznice, metro, lehké kolejové a tramvajové systémy 
a vozový park), rozvoj sítí stezek pro cyklisty a pěší a 
elektrifikaci automobilové dopravy (elektromobilitu). 
Kromě toho EIB podporuje vývoj čistších a bezpeč-
nějších vozidel, a to podporováním výzkumu a vý-
voje energeticky účinných řešení s nízkými emisemi, 
které lze použít například u autobusů nebo vozidel 
pro čištění ulic nebo odvoz odpadu. 

  Přínos JESSICA pro města
 
JESSICA je zkrácené označení iniciativy Společná evropská podpora udržitelných investic 
do městských oblastí, kterou společně vytvořily Evropská komise, EIB a Rozvojová banka 
Rady Evropy. Tento finanční nástroj doplňuje přímé úvěry EIB a pomáhá s přidělením 
zdrojů ze strukturálních fondů EU na projekty, které jsou součástí integrovaných plánů 
udržitelného rozvoje a obnovy měst. JESSICA umožňuje, aby tyto zdroje byly použity 
na financování městských projektů vytvářejících příjmy, a to prostřednictvím tzv. fondů 
rozvoje měst. Investice mohou mít formu kapitálových vkladů, úvěrů nebo záruk a stimulují 
vytváření partnerství mezi obcemi, bankami a soukromými investory. Operační skupina 
EIB pro JESSICA radí, jak nejlépe rozvrhnout zdroje, a poskytuje poradenství a podporu 
v oblasti správy fondů. Do konce roku 2011 byla JESSICA pověřena vypracováním celkem 
68 hodnotících studií a bylo podepsáno 18 dohod o holdingovém fondu v celkové hodnotě 
1,7 mld. EUR, které pokrývají 52 regionů. Počet fondů rozvoje měst se ke konci roku 2011 
zvýšil na 25 a tyto fondy disponovaly celkovou částkou 842 mil. EUR, z níž již bylo v osmi 
členských státech vyplaceno 436 mil. EUR.

Přibližně 10  % objemu úvěrů EIB podporuje projek-
ty veřejné dopravy. V roce 2011 poskytla EIB úvěr na-
příklad na modernizaci dopravní sítě v  Ile-de-France 
(čtyři tramvajové linky v  Paříži), na zavedení tram-
vajové dopravy v  Tours (Francie), na rozšíření tram-
vajové sítě v  Nottinghamu (Spojené království) a na 
prodloužení tras metra v  Římě, Praze, Bukurešti a 
Helsinkách.

   Nová úvěrová politika pro odvětví 
dopravy

Udržitelná doprava byla také předmětem disku-
se, která se konala v  kontextu veřejných konzultací 
v roce 2011. Tato diskuse vedla k přijetí nové úvěrové 
politiky pro odvětví dopravy, která nastiňuje, jakým 
způsobem banka určuje pořadí projektů a hodnotí 
projekty. Úvěrová politika stanovuje pro každý sub-
sektor požadavky, jejichž splnění se očekává. Nová 
politika rovněž vymezuje úlohu ukazatele změny kli-
matu, pokud jde o upřednostňování určitých typů in-
vestic, a zdůrazňuje závazek banky měřit uhlíkovou 
stopu, který se týká většiny projektů.



	 Země procesu rozšíření

	 Země Středomoří

	 Země sousedící s EU na východě

	 Africké, karibské a tichomořské země

	 Asie

	 Latinská Amerika

Úvěry mimo EU 
podle regionů
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EIB je aktivní na celém světě 
a tím posiluje cíle zahraniční 

politiky EU. Její operace 
mimo EU představují 

přibližně 10 % celkových 
úvěrových aktivit EIB. Pro 

zvýšení dopadu svých 
operací a pro dosažení  
co nejlepších výsledků  

vytváří banka partnerství  
s dalšími subjekty.

7 mld. EUR
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Podpora  
politik EU mimo její hranice 

V   roce 2011 dosáhly úvěry EIB mimo EU obje-
mu přibližně 7 mld. EUR. V témže roce Evrop-
ský parlament a Rada obnovily mandát EIB 

pro operace mimo Unii, který klade větší důraz na 
rozvoj místního soukromého sektoru, na sociální a 
hospodářskou infrastrukturu a na projekty zmírňo-
vání změny klimatu a přizpůsobení se změně klima-
tu. Aby banka mohla pokračovat ve svých aktivitách 
mimo hranice Evropy, obecný horní limit na zbýva-
jící dva roky jejího mandátu se zvýšil o 1,6 mld. EUR 
na více než 29 mld. EUR (2007-2013). Velká část to-
hoto zvýšení se použije na podporu zemí v  jižním 
Středomoří, které provádějí politické reformy po 
arabském jaru. 

Obnovený mandát poskytuje částečnou záruku EU 
na ztráty z úvěrů na projekty v zemích usilujících o 
přistoupení k EU a v zemích sousedících s EU, jakož 
i v  Asii, Latinské Americe a Jihoafrické republice, a 
to až do roku 2013. Mandát pro poskytování úvěrů 
africkým, karibským a tichomořským zemím (země 
AKT) a zámořským zemím a územím (ZZÚ) spadá 
pod dohodu z Cotonou, která vymezuje vztahy EU 
s  jejími partnerskými zeměmi v  těchto regionech. 
V  tomto rámci poskytují finanční prostředky člen-
ské státy EU ze svých rozpočtů (prostřednictvím Ev-
ropského rozvojového fondu) a EIB ze svých vlast-
ních zdrojů. 

Podpora  
politik EU mimo  
její hranice

Banka rovněž disponuje dodatečnou částkou 2 mld. 
EUR na podporu boje proti změně klimatu ve všech 
regionech, která je vítanou podporou pro opatření 
v oblasti klimatu mimo EU.

Pružný nástroj vnější politiky

Rozsah obnoveného mandátu byl rozšířen na Island, 
Libyi, Irák a Kambodžu. Také bance dovoluje rych-
le se přizpůsobit měnící se politické realitě, jako je 
např. arabské jaro, kdy EIB přispívá k  mezinárodní-
mu úsilí podpořit reformy v  zemích jižního Středo-
moří. EIB pozastavila poskytování úvěrů a technické 
pomoci Sýrii, a to vzhledem k rozhodnutí EU uvalit 
sankce proti této zemi po násilném potlačení pro-
testů tamějším režimem.

Zajištění udržitelného růstu a vytváření pracov-
ních míst v  zemích jižního Středomoří, jež prochá-
zejí transformací, je hlavní prioritou banky, která již 
je v regionu hlavní veřejnou finanční institucí a po-
skytuje v něm více než polovinu finančního příspěv-
ku Evropy na udržitelné projekty. EIB hraje význam-
nou úlohu v tzv. partnerství z Deauville, které v roce 
2011 vytvořila skupina G8 na podporu demokratic-
kých a hospodářských reforem v  regionu. Zaváza-
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la se podpořit rozvoj hospodářství a stimulovat za-
městnanost. V roce 2011 byly podepsány smlouvy o 
poskytnutí úvěrů na podporu rozvoje soukromého 
sektoru a na rychlejší realizaci důležitých projektů 
infrastruktury v zemích Středomoří v objemu téměř 
1 mld. EUR.

V  roce 2011 posílila EIB svoji přítomnost i v  zemích 
sousedících s EU na východě, když otevřela v Kyjevě 
svoji první kancelář v  tomto regionu, která pokrývá 
aktivity banky na Ukrajině, v  Moldavsku, Gruzii, Ar-
ménii, Ázerbájdžánu a Rusku. EIB podporuje v  regi-
onu projekty, na kterých mají partnerské země a EU 
mimořádný zájem. V  roce 2011 činila tato podpora 
776 mil. EUR. Nástroj banky pro partnerské země na 
východě poskytuje dodatečné zdroje na úvěry, jež 
podporují v  regionu investice EU, zejména investice 
evropských podniků. Svěřenecký fond technické po-
moci v rámci Východního partnerství, který byl zřízen 
v roce 2010 a jehož cílem je umožnit lepší sdílení od-
borných znalostí při přípravě a financování projektů 
v regionu a tím urychlit a zajistit jejich úspěšnou re-
alizaci, se stal plně funkčním v roce 2011. Jako první 

do něho přispěly Rakousko, Polsko a Švédsko. Fran-
cie přislíbila podporu a očekává se zapojení dalších 
zemí. 

Vedle poskytování úvěrů zemím sousedícím s EU na 
východě a na jihu poskytuje EIB významnou podpo-
ru také kandidátským zemím a potenciálním kan-
didátským zemím v  západním Balkánu, jakož i Tu-
recku. Úvěry poskytnuté těmto zemím představují 
téměř polovinu celkového objemu úvěrů mimo EU. 

Investiční rámec pro západní Balkán (WBIF) rozší-
řil v roce 2011 svoji podporu na malé a střední pod-
niky, jakož i na iniciativy v  oblasti ochrany klima-
tu a v  dalších oblastech. Tato společná iniciativa, 
vytvořená v  roce 2009 Evropskou komisí, EIB, EBRD 
a Rozvojovou bankou Rady Evropy, shromažďuje 
grantové zdroje s  cílem mobilizovat dodatečné fi-
nanční prostředky formou úvěrů na financování pri-
oritní infrastruktury v  západním Balkánu. Do konce 
roku 2011 podpořila iniciativa 111 projektů částkou 
220 mil. EUR a jejím cílem je získat pro tyto projekty 
formou spolufinancování více než 5,5 mld. EUR. V po-

  Měření výsledků pro zajištění  
cílenějšího dopadu

EIB pro své operace mimo EU postupně zavá-
dí vykazování, jež se ve větší míře zaměřuje na 
dopady, a lepší monitorování. Tento nový rámec 
měření výsledků, který byl zaveden a testován 
v průběhu roku 2011, umožní zhodnotit a změ-
řit dopad na rozvoj na základě sledovatelných, 
standardních ukazatelů a s  přihlédnutím k  zá-
kladním parametrům, lhůtám a očekávaným vý-
sledkům. Bude brát v úvahu zejména zaměstna-
nost a fiskální dopady financovaných projektů, 
energetickou účinnost, uhlíkovou stopu a envi-
ronmentální a sociální záruky, ale také účinky na 
správu a řízení, jde-li o projekty v  soukromém 
sektoru. Pilotní fáze provádění tohoto nového 
rámce začne v roce 2012.
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slední době podpořila mimo jiné koridor X, jednu 
z nejdůležitějších součástí panevropské dopravní sítě 
v západním Balkánu, která spojuje rakouský Salcburk 
s řeckou Soluní.

Užší spolupráce s partnery

Významným rysem operací banky je vytváření part-
nerství s dalšími subjekty, zejména mimo EU. Banka 
spolupracuje se sítí spolehlivých partnerů ze sou-
kromého sektoru, s veřejnými orgány a s nevládní-
mi organizacemi a tato spolupráce je velkým příno-
sem pro aktivity EIB. V rámci obnoveného mandátu 
se ve stále větší míře kombinují granty EU s  úvěry 
EIB, a to pro dosažení lepších výsledků u projek-
tů v  rozvojových zemích. Zastoupení banky mimo 
území Unie se mají nacházet při delegacích EU, aby 
se zlepšila spolupráce mezi EIB, Evropskou službou 
pro vnější činnost a Komisí a bylo možné se podělit 
o provozní náklady.

V roce 2011 začala expertní skupina Komise, včetně 
zástupců EIB a členských států, zkoumat možnost 
vytvoření platformy EU pro vnější spolupráci a roz-
voj. Cílem je zvýšit dopad aktivit EU v oblasti vnější 
spolupráce, a to optimalizací finančních mechanis-
mů kombinujících granty EU s úvěry. To by pomohlo 
posílit omezené finanční zdroje na podporu priorit 
vnější a rozvojové politiky ve prospěch partnerských 
zemí EU.

Rovněž v  roce 2011 EIB, EBRD a Evropská komise 
sjednaly nové memorandum o porozumění o spolu-
práci mimo EU s cílem dále posílit doplňkovost, adi-
cionalitu a účinné využívání zdrojů. Týká se regionů, 
v  nichž společně působí, zejména zemí usilujících o 
přistoupení k  EU (západní Balkán a Turecko), zemí 
sousedících s EU na východě a Ruska, Střední Asie a 
Mongolska.

V roce 2011 se EIB a Mezinárodní finanční korporace, 
člen skupiny Světové banky, dohodly, že zlepší spo-
lupráci, pokud jde o projekty rozvoje soukromého 
sektoru na vznikajících trzích (včetně afrických, ka-
ribských a tichomořských zemí a zemí Středomoří). 
Mělo by to zvýšit účinnost financování díky menší ad-
ministrativní zátěži pro společnosti, které si vypůjčují 
prostředky, a rychlejší přípravě finančních dokumen-
tů. Oblasti, v nichž probíhá spolupráce a koordinace, 
zahrnují uzavírání mandátních smluv, hodnocení a 
kontrolu náležité opatrnosti, monitorovací návštěvy 
a vyřizování žádostí klientů.

EIB také při podpoře projektů mimo EU spolupracuje 
s  dalšími evropskými finančními institucemi v  rámci 
iniciativy „vzájemná důvěra“. Tento rámec umožňuje, 
aby jedna ze zúčastněných institucí provedla hod-
nocení projektu a o výsledky hodnocení se poděli-
la s  ostatními spolufinancujícími subjekty, čímž se 
zabrání duplicitě administrativních úkonů ze strany 
organizátora projektu a sníží se náklady. EIB zahájila 
iniciativu „vzájemná důvěra“ s  francouzskou rozvo-
jovou agenturou Agence Française de Développe-
ment a s  německou veřejnou bankou Kreditanstalt 
für Wiederaufbau. 

42% celkové hodnoty úvěrových 
smluv podepsaných v roce 

2011 spolufinancovaly další 
mezinárodní finanční instituce.



Odpovědná instituce

EIB se snaží provádět mezinárodní osvědčené  
postupy v oblasti společenské odpovědnosti.  
Je pevně odhodlána: 

  integrovat do veškeré své činnosti hlediska ochrany 
životního prostředí, jakož i sociální hlediska;

  zajistit řádnou správu, transparentnost a 
odpovědnost za sebe a za své partnery;

  ověřovat soulad svých úvěrových aktivit s cíli politik 
EU a provádět hodnocení s cílem zajistit udržitelnost 
investic; 

   více podporovat etické a udržitelné investice; 

  rozvíjet vzájemně prospěšné vztahy mezi bankou a 
jejími hostitelskými společenstvími; a

  omezit na minimum svoji vlastní ekologickou stopu.
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S polečenská odpovědnost je odpovědností kaž-
dého jednotlivce v EIB. Strategie EIB v oblasti spo-
lečenské odpovědnosti je vymezena vedením 

a je integrována do činnosti banky. Odpovědné pod-
nikatelské chování tvoří základ strategie Evropa 2020, 
jejímž cílem je dosažení inteligentního a udržitelného 
růstu podporujícího začlenění. EIB zajišťuje, aby její od-
borníci na environmentální a sociální otázky a na otáz-
ky řízení přezkoumali všechny investiční úvěry banky a 
zjistili, zsda jsou v souladu s jejími standardy. 

EIB se domnívá, že transparentnost a zpřístupňování in-
formací zohledňující oprávněné požadavky klientů na 
ochranu jejich obchodního tajemství jsou důležité prv-
ky informovaného dialogu se zúčastněnými subjekty.

Podávání zpráv o společenské odpovědnosti

V  oblasti zveřejňování informací a podávání zpráv o 
své společenské odpovědnosti dodržuje banka osvěd-
čené postupy a při informování o výsledcích v oblasti 
životního prostředí a řízení a v sociální oblasti se řídí 
pokyny Globální iniciativy pro podávání zpráv.

V  zemích mimo EU, které jsou bohaté na ropu, plyn a 
nerostné suroviny, hraje významnou úlohu boj proti 
korupci a nedostatečné transparentnosti. Cílem inicia-
tivy pro transparentnost těžebního průmyslu (Extracti-

Odpovědná instituce

ve Industries Transparency Initiative - EITI) je nabádat 
země bohaté na přírodní zdroje, aby zavedly postupy 
pro zveřejňování ověřených informací o uskutečně-
ných platbách a získaných příjmech, a se zavedením 
těchto postupů jim pomáhat. EIB podporuje EITI tím, 
že se společně s organizátory projektů snaží zavést vět-
ší transparentnost a konzistenci vykazování plateb na 
úrovni projektů. 

Dialog občanské společnosti  
se správní radou EIB

V říjnu roku 2011 uspořádala banka svůj první seminář, 
na němž se setkaly organizace občanské společnosti 
se správní radou EIB. Na tuto akci konanou v Lucem-
burku přijelo 65 účastníků z 52 organizací a 13 účastní-
ků panelových diskusí. Hlavními otázkami byla opatře-
ní v oblasti klimatu, poskytování úvěrů MSP a operace 
v rozvojových zemích. Zástupci nevládních organizací 
uvítali úsilí EIB v oblasti energie z obnovitelných zdro-
jů, avšak vyzvali banku, aby ve větší míře pomohla EU 
vytvořit ekologičtější a udržitelnější hospodářství. 

Pokud jde o MSP, k  nimž se úvěry banky dostávají 
prostřednictvím zprostředkovatelských bank, před-
mětem výměny názorů bylo zejména zajištění toho, 
aby se prostředky dostaly rychleji do správných od-
větví a k správným příjemcům. 
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Ačkoli operace EIB mimo EU představují jen přibližně 
10  % jejího celkového financování, banka je vnímá-
na jako velmi významný rozvojový partner. Zástup-
ci občanské společnosti zdůraznili, že přístup banky 
by se měl přizpůsobit kontextu zemí a regionálním 
specifickým podmínkám, že by měla být vytvořena 
vhodná rovnováha mezi úvěry pro veřejný a soukro-
mý sektor a že je třeba se více soustředit na potřeby 
místních obyvatel a na zlepšení jejich života.

Nezávislé hodnocení ex post

Hodnocení operací je jedním ze čtyř nezávislých 
útvarů, které spadají pod generální inspektorát ban-
ky. Zbývajícími třemi útvary jsou vnitřní audit, vyšet-
řování podvodů a mechanismus vyřizování stížností. 

Hodnocení operací hodnotí projekty financované 
bankou podle jednotlivých témat, odvětví a zemí/
regionů, a to po jejich dokončení. Zvyšuje odpo-
vědnost banky a povzbuzuje ji, aby se poučila ze 
zkušeností. 

V roce 2011 byly vypracovány dvě hodnotící zprávy: 
o iniciativě JEREMIE specializující se na mikropodniky 
až střední podniky; a o úvěrech na podporu hospo-
dářské a sociální soudržnosti ve Francii, Portugalsku 
a Spojeném království. Zprávy jsou zveřejněné na in-
ternetových stránkách banky. 

Účinný mechanismus vyřizování stížností 

Mechanismus EIB pro vyřizování stížností je komplex-
ní nástroj umožňující řešení sporů mezi EIB a osoba-
mi z řad veřejnosti, jež se domnívají, že jsou dotčeny 
rozhodnutím banky. Má k  němu přístup každá oso-
ba z  řad veřejnosti. Není-li dosaženo dohody, je sta-
novena možnost odvolání k evropskému veřejnému 
ochránci práv. Tím zaujímá mechanismus EIB pro vy-
řizování stížností jedinečné místo mezi mezinárodní-
mi finančními institucemi.

V roce 2011 obdržel útvar pro řešení stížností 54 stíž-
ností, z  nichž 46 jich bylo přípustných. Většina stíž-
ností se týkala environmentálních a sociálních dopa-
dů financovaných projektů (18) a zadávání zakázek 
v souvislosti s financovanými projekty (14). Evropský 
veřejný ochránce práv rozhodoval tři stížnosti poda-
né proti EIB, přičemž jeho závěr neobsahoval žádné 
kritické poznámky a konstatoval, že nedošlo k  ne-
správnému úřednímu postupu. 

Minimalizace naší vlastní ekologické stopy

EIB měří uhlíkovou stopu zanechanou jejími vnitřními 
operacemi od roku 2007 (reference skupiny EIB). Pů-
vodní cíl snížit uhlíkovou stopu o 20 % do roku 2020 
byl již dosažen a dokonce o 4 % překročen v roce 2011. 

Tu ny  
CO2 v   r o ce 

2011 ce lke m

Tu ny CO2 n a 
z a m ě s t n a n ce 

v   r o ce  2011 

Tu ny CO2 n a 
z a m ě s t n a n ce 

v   r o ce  2010 

Tu ny CO2 n a 
z a m ě s t n a n ce 

v   r o ce  20 0 9

E m i s e  ze  s p o t ř e -
by e n e r g i e 

824 0, 38 0,41 0, 52

E m i s e  z p ů s o b e n é 
m o b i l i t o u 

18 74 4 8, 62 8, 67 8,13

O d p a d y -1, 6 - 0, 0 0 07 - 0, 0 02 0, 0 0 01

Sp o t ř e b a p a p í r u 
d o ko p í r e k 

114, 8 0, 053 0,1 0, 0 6

CELK E M 19 6 82 9,05 9,14 8, 69
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V  přepočtu na hlavu se emise uhlíku způsobené 
vnitřními aktivitami banky neustále snižují, přestože 
se objem jejích operací v období let 2008-2011 zvý-
šil. Účinnější a efektivnější využívání kancelářských 
prostor a lepší správa kancelářských budov vedly ke 
snížení emisí, které lze přičíst spotřebě energie. 

Emise způsobené mobilitou (zejména leteckou do-
pravou) začaly znovu klesat, a to po zvýšení v období 
let 2010 a 2011, kdy banka reagovala na finanční krizi 
zvýšením svých úvěrových aktivit. 

EIB podporuje recyklaci odpadu: 75  % domovního 
odpadu, který produkuje, recyklují místní orgány tím, 
že zajišťují jeho přeměnu na energii (na základě spa-
lování, kompostování a výroby bioplynu), která by 
jinak byla vyrobena z  neobnovitelných zdrojů ener-
gie. Podle údajů poskytnutých místními orgány má 
recyklace domovního odpadu vytvořeného bankou 
pozitivní vliv na celkové emise uhlíku.

Hlasy, které zazněly na setkání správní rady se 
zástupci občanské společnosti:

„Je-li klimatická hrozba systémovou hrozbou, je třeba, 
aby reakce na změnu klimatu byla také systémová. 
Musíme se zapojit všichni, včetně banky.“

„EIB nemůže dělat všechno, ale měla by udělat vše, co 
je v její moci.“

„Lidé by měli být jádrem každé operace.“

392011 Zpráva o činnosti

Odpovědná instituce

 Institut EIB

Společenská odpovědnost v EIB získá nový impuls 
díky nově zřízenému Institutu EIB. Institut EIB, 
který vyvíjí činnost od 1. ledna 2012, působí 
jako katalyzátor pro stávající vzdělávací, sociální 
a umělecké aktivity banky. Institut je součástí 
skupiny EIB a má malou skupinu zaměstnanců, 
kteří pracují pod každodenním vedením děkana. 
Jeho dozorčí radě předsedá prezident EIB.

Institut EIB se snaží prosazovat cíle EU 
podporováním „evropských iniciativ pro obecné 
blaho“. Cílem Institutu je s pomocí svých partnerů 
a sítě „Přátelé Institutu“ působit jako katalyzátor 
pro sociální, kulturní, vzdělávací a výzkumné 
činnosti, které se zaměřují na hospodářský a 
sociální rozvoj v členských státech EU. Spočívá 
na třech pilířích: znalosti, sociální programy a 
umělecké programy.





E IB je více než 50 let silným finančním partnerem, 
který přispívá k dosažení cílů EU. Jelikož neusilu-
je o maximalizaci zisku, výhody levně získaných 

prostředků do značné míry pociťují i organizátoři 
projektů. Banka je největším nadnárodním emiten-
tem dluhopisů a v  roce 2011 získala na mezinárod-
ních kapitálových trzích 76 mld. EUR.

EIB je v  neklidné době odpovědným emitentem a 
zdrojem stability. Díky silné kapitálové základně a fi-
nanční rozvaze, které jsou výsledkem obezřetné úvě-
rové politiky a řádného řízení rizik, si i v  roce 2011 
udržela skvělé finanční postavení.

Silný finanční partner

Ke konci roku 2011 činila celková aktiva 472 mld. 
EUR, přičemž podíl znehodnocených úvěrů byl velmi 
nízký a blížil se nule (0,09 %). V roce 2011 činil roční 
čistý přebytek 2,3 mld. EUR. Tento přebytek odráží re-
kordní objem úvěrů v období let 2009–2010, zatímco 
správní náklady zůstaly nevysoké. 

EIB je finančně nezávislá. Její základní kapitál ve výši 
232 mld. EUR upsaly členské státy EU, které jsou ak-
cionáři banky. Podíl každé země na základním ka-
pitálu EIB se stanovuje podle ekonomické váhy da-
ného státu v  době jeho přistoupení k  EU. Ke konci 
roku 2011 činila kapitálová přiměřenost EIB - poměr 
základního kapitálu banky k jejím aktivům - 24,9 %. 
Basilejský výbor při Bance pro mezinárodní platby 

stanovuje minimální kapitálovou přiměřenost bank 
na úrovni 8 %.

Největší nadnárodní emitent dluhopisů

EIB se financuje sama a převážnou většinu finančních 
prostředků pro úvěrové operace si půjčuje na me-
zinárodních kapitálových trzích. Banka má širokou 
podporu akcionářů, silnou kapitálovou základnu, vy-
sokou kvalitu aktiv, obezřetné řízení rizik a zdravou 
strategii v  oblasti získávání zdrojů financování a na-
dále se těšila ratingu AAA, který v roce 2011 potvrdily 
tři hlavní ratingové agentury. Díky své finanční síle je 
banka schopná získávat zdroje financování za velmi 
příznivé úrokové sazby. 

Ve velmi nestálém tržním prostředí v  roce 2011 zís-
kala banka na mezinárodních kapitálových trzích 
76 mld. EUR, přičemž náklady a průměrná splatnost 
dluhopisů byly příznivější než v roce 2010. 

Zdroje financování získané ve třech hlavních měnách 
banky - euro (EUR), americký dolar (USD) a britská lib-
ra (GBP) - nadále převažovaly a představovaly téměř 
88  % objemu emisí EIB v  roce 2011. Největší objem 
zdrojů financování získala banka v  eurech (35 mld. 
EUR), v  amerických dolarech (33 mld. USD/24 mld. 
EUR) a v britských librách (6,8 mld. GBP/7,9 mld. EUR). 
Banka získala zdroje financování ve výši 9 mld. EUR, 
tj. 12  % celkových zdrojů financování, v  jiných mě-
nách. Největší objem byl získán v australských dola-
rech, norských korunách a švédských korunách.  

Základní kapitál a výpůjční 
operace
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Řízení a správa EIB

Orgány EIB upravené statutem

Rada guvernérů se skládá z ministrů, obvykle ministrů  
financí, určených každým z 27 členských států. 

Vydává směrnice týkající se úvěrové politiky banky, 
schvaluje roční účetní závěrku a rozvahu a rozhoduje 
o účasti banky na finančních operacích mimo Evrop-
skou unii a o zvýšení základního kapitálu banky. Dále 
jmenuje členy správní rady, řídícího výboru a výboru 
pro audit. Rada guvernérů zasedá jednou ročně.

V roce 2011 jmenovala rada guvernérů novým prezi-
dentem EIB Wernera Hoyera, který se ujal funkce dne 
1. ledna 2012. Werner Hoyer je sedmým prezidentem 
EIB od založení banky v roce 1958. Do funkce nastou-
pil po Philippu Maystadtovi, který byl prezidentem 
EIB dvě po sobě jdoucí funkční období od roku 2000 
do roku 2011. Předtím odpovídal Werner Hoyer ve 
funkci náměstka ministra zahraničních věcí Spolkové 
republiky Německo za evropskou politiku a byl čle-
nem německého parlamentu.
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Správní rada má výlučnou pravomoc rozhodovat 
o  poskytování finančních prostředků, zejména for-
mou úvěrů a záruk, a o výpůjčkách. 

Dozírá na řádnou správu banky a zajišťuje, že je banka ří-
zena v souladu se Smlouvami a svým statutem i s obec-
nými směrnicemi vydanými radou guvernérů. Její čle-
nové, kteří jsou jmenováni na dobu pěti let s možností 
opětovného jmenování, odpovídají pouze bance. 

Správní rada se skládá z  28 řádných členů. Každý 
členský stát nominuje jednoho řádného člena a jed-

noho řádného člena nominuje Evropská komise. Ve 
správní radě je dále 18 zastupujících členů, což zna-
mená, že někteří z  nich zastupují několik států. Pro 
zvýšení úrovně své profesionální odbornosti v  ně-
kterých oblastech může správní rada kooptovat šest 
odborníků (tři řádné členy a tři zastupující členy), kte-
ří se účastní zasedání správní rady ve funkci porad-
ců bez hlasovacího práva. Nestanoví-li statut jinak, 
správní rada přijímá rozhodnutí nejméně třetinou 
svých členů s  hlasovacím právem, kteří představují 
alespoň 50 % upsaného základního kapitálu. Správní 
rada zasedá desetkrát ročně.
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EIB děkuje těmto organizátorům projektů a dalším osobám za poskytnutí fotografií obsažených v této zprávě:

Větrný park na moři Belwind, Belgie; Vysokorychlostní vlak TGV, Francie © RFF/ CAPA/ Laurent Rothan (TOMA); Větrný park 
EnBW Baltic 1, Německo; Nová nemocnice Karolinska Solna, Švédsko; Metro v Portu, Portugalsko, fotografická soutěž EIB 
„Behind the lens“; Papírna Stora Enso, Švédsko © Stora Enso; Need a Skip, West Bromwich, Spojené království; Noor East Co. 
marble & granite, Egypt; Greenmeadow Stores, Spojené království; LANXESS AG, Německo; Výzkum vývoj a inovace společnosti 
Danisco, Dánsko © DANISCO A/S; Knihařství BI Aino © Geraldine Bruneels; Spectrum Dynamics - zobrazovací technologie, Izra-
el; Inženýrství s využitím špičkových technologií ve společnosti Trelleborg, Švédsko; Vysokorychlostní vlak TAV, Itálie © Ferrovie 
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Vytiskla společnost Imprimerie Jouve na papíru MagnoSatin s použitím tiskařských barev na bázi rostlinných olejů. Tento 
papír, který získal certifikaci podle pravidel Rady pro správcovství lesů (Forest Stewardship Council, FSC), obsahuje 100 % 
čerstvých vláken (z toho alespoň 50 % z dobře obhospodařovaných lesů).

Řídící výbor je stálým kolektivním výkonným orgá-
nem banky. Má devět členů a vyvíjí činnost pod ve-
dením prezidenta a pod dohledem správní rady.

Řídící výbor dohlíží na každodenní chod banky, při-
pravuje rozhodnutí správní rady a zajišťuje jejich 
provádění. Jeho členové jsou jmenováni na dobu 
šesti let s  možností opětovného jmenování a od-
povídají pouze bance. Řídící výbor zasedá jednou 
týdně; zasedáním předsedá prezident. Podle statu-
tu banky je prezident současně předsedou správ-
ní rady. Čtyři největší akcionáři - Francie, Německo,  
Itálie a Spojené království - jsou v řídícím výboru za-
stoupeni trvale. 

Výbor pro audit je nezávislým orgánem, který od-
povídá přímo radě guvernérů, nese odpovědnost 
za audit účetnictví banky a prověřuje, zda je činnost  
banky v souladu s osvědčenou bankovní praxí. Sklá-
dá se ze šesti členů, kteří jsou jmenováni na šest po 
sobě jdoucích účetních období; členové výboru pro 
audit nesmějí být jmenováni opakovaně. 

Výbor pro audit prověřuje, zda jsou operace a účet-
nictví banky řádně vedeny. Při schvalování finančních 
výkazů správní radou se výbor pro audit k těmto vý-
kazům vyjadřuje. Zprávy o činnosti výboru pro audit 
za předchozí rok se zasílají radě guvernérů spolu s vý-
roční zprávou správní rady. 
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