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Visokotehnološka švedska skupina Sandvik 
z raziskavami in razvojem doprinaša h 
krepitvi vodilnega položaja Evrope na 

področju industrijskih tehnologij. EIB podpira 
inovacije, ki so eno od gonil trajnostne rasti 

in konkurenčnosti v Evropi. V letu 2012 je 
banka v gospodarstvo znanja vložila  

okrog 9 milijard EUR.

2 Ključni dosežki leta 2012

4 Predsednikova uvodna beseda

6 Evropi pomagamo rasti
 8 Spodbujamo inovacije za pametno rast v Evropi

 10 Gradimo medsebojno povezano Evropo

 12 Gospodarskemu okrevanju dajemo novo energijo

 14 Podpiramo majhna in srednja podjetja

16 Podpiramo ekonomsko in socialno kohezijo
 17 Spodbujamo ekonomsko šibkejše regije

 18 Po meri ukrojeni produkti za boljše črpanje strukturnih skladov

 19 Prilagajanje izrednim razmeram

 20 Pomoč manj razvitim regijam

22  Varujemo okolje — financiramo podnebne ukrepe
 23 Financiramo zmanjševanje izpustov

 24 Povečujemo odpornost na podnebne spremembe

 25 Specializirani skladi in pobude

 26 Mestom pomagamo, da postajajo bolj zelena

29  Spodbujamo trajnostno rast zunaj meja EU

32 Zanesljiva finančna partnerka

33 Največja nadnacionalna izdajateljica na svetu

34 Upravljanje EIB

Vsebina



Skupni obseg posojil za rast in zaposlovanje v EU in zunaj  
nje je dosegel 52 milijard EUR.

V več kot 60 državah je bilo financiranih 400 projektov.

Vlaganja v inovacije so znašala  
okrog 9 milijard EUR.

Ključni dosežki leta 2012

Financiranje regij EU, 
ki jih je gospodarska in 

finančna kriza prizadela 
najhuje, je doseglo  

15 milijard EUR.

200 000 majhnih in srednjih 
podjetij je bilo deležnih 
financiranja skupine EIB v višini  
13 milijard EUR.
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Odobreno povečanje kapitala za 10 milijard EUR bo  
v letih od 2013 do 2015 prineslo dodatnih  

60 milijard EUR za posojila.

Posojila za podnebne ukrepe:  
13 milijard EUR.

Skoraj 7 milijard EUR posojil 
za prometna in energetska 
omrežja, ki povezujejo Evropo.
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Na teh področjih, kjer je dostop do sredstev najbolj 
otežen, bo financiranje EIB pritegnilo dodatno fi-
nanciranje iz zasebnega sektorja, kar bo maksimi-
ralo rast in ustvarjanje delovnih mest. S kombinira-
njem financiranja EIB in financiranja iz proračunskih 
virov EU pa lahko rezultate še izboljšamo.

EIB se je in se bo še naprej odzivala na posebne 
potrebe območij, ki jih je kriza najbolj prizadela.  
V številnih primerih je edina financerka, ki lahko 
izpolni to nalogo v pomembnem obsegu.

V letu 2012 je banka izpolnila dogovorjeni poslov-
ni načrt in v več kot 60 državah financirala okrog 
400 projektov v skupni vrednosti 52 milijard EUR. 
V skladu z ambicijo, da za rast in ustvarjanje de-
lovnih mest v EU naredimo ‘več in bolje’, se bomo 
še bolj kot v preteklosti posvečali kakovosti pro-
jektov, ki jih financiramo. Zato smo uvedli izbolj-
šane sisteme merjenja, ki nam bodo omogočili 
boljši vpogled v rezultate financiranih projektov. 

Svetovalne službe EIB, ki državam članicam EU po-
magajo pri pripravi in izvedbi dobrih naložbenih 
projektov, so se izkazale kot ključne za povečanje 

E vropska unija se sooča z zahtevnimi gospo-
darskimi razmerami in rastočo brezposelno-
stjo, kar ima dramatične posledice za našo 

družbo, še posebno za mlade. Jasno je, da so v 
izrednih časih potrebni izredni ukrepi; da bomo 
lahko premagali krizo, pa je nujen tudi usklajen 
evropski odziv. 

EIB ima kot banka Evropske unije ključno vlogo 
pri zagotavljanju vlaganj v projekte, ki podpira-
jo rast in zaposlenost. Zato sem še posebno po-
nosen, da so v prvem letu mojega predsedova-
nja EIB naše lastnice, države članice EU, sprejele 
zgodovinsko odločitev in z 10 milijardami EUR 
tako rekoč podvojile vplačani kapital EIB. Pri-
pravljeni smo, da v naslednjih treh letih do leta 
2015 posojilno dejavnost povečamo na približno  
200 milijard EUR.

Z državami članicami EU smo se dogovorili, da 
bomo financiranje v Evropi usmerili predvsem  
v inovacije in znanja, posojanje majhnim in sre-
dnjim podjetjem (MSP), učinkovitost virov (vključno 
s čisto energijo) in strateško infrastrukturo, v skladu  
z našim splošnim ciljem doseganja trajnostne rasti. 

Predsednikova 
uvodna beseda
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Predsednikova 
uvodna beseda

sprejemljivosti projektov za financiranje EIB kot 
tudi za financiranje iz strukturnih skladov EU.

Dejavnosti financiranja EIB s posebnimi instru-
menti dopolnjuje Evropski investicijski sklad (EIF), 
ki se osredotoča na tvegano financiranje MSP in 
novo ustanovljenih 'start-up' podjetij kot tudi na 
mikrofinanciranje. Banka in sklad se še posebej 
trudita povečati skupno delovanje, pri katerem 
kombinirata jamstva EIF ter posojila EIB za majhna 
in srednja podjetja. 

Banka je s 7,4 milijarde EUR še naprej financirala 
projekte tudi zunaj EU, s čimer je podprla cilje zu-
nanje politike EU. Predpristopne države ter vzho-
dne in južne sosede ostajajo med našimi predno-
stnimi področji. Banka sicer deluje kot organ EU 
za financiranje po vsem svetu in pomaga pri soo-
blikovanju procesa globalizacije v 21. stoletju.

Finančna moč banke se jasno odraža v njeni oce-
ni AAA, ki nam je omogočila, da smo v letu 2012 
na mednarodnih kapitalskih trgih uspeli prido-
biti 71 milijard EUR. To je pomembna spodbuda, 
saj gre za sredstva, ki jih namenjamo realnemu 

gospodarstvu. Prav tako je jasen znak zaupanja  
v EIB in »blagovno znamko EU« na splošno.

Kot banka EU se bomo tudi v letu 2013 osredoto-
čali na proticiklično delovanje ter ostali zanesljiva 
partnerka za dobre projekte po vsej Evropski uniji 
in zunaj nje. Financiramo projekte, ki spreminjajo 
življenja ljudi: zagotavljamo delovna mesta v sto-
tisočih majhnih podjetjih, omogočamo napredo-
vanje pomembnih infrastrukturnih projektov v 
regijah, ki zaradi krize najbolj trpijo, ter še naprej 
podpiramo vrhunske inovacije in čisto energijo, 
s čimer Evropa ohranja konkurenčno prednost v 
svetovnem merilu.

EIB ima kot banka Evropske unije 
ključno vlogo pri zagotavljanju 
vlaganj v projekte, ki podpirajo 
rast in zaposlenost.

Werner Hoyer
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V loga, ki jo ima EIB pri podpori dolgoročnim 
naložbam v krepitev rasti v Evropi in dru-
god, je postala še pomembnejša v luči zdaj-

šnjih gospodarskih izzivov. EIB svoje finančno in 
tehnično znanje uporablja za izboljšanje financi-
ranja na področjih, ki potrebujejo podporo, zlasti 
v ekonomsko šibkejših regijah in obrobnih drža-
vah Evrope. Deluje tudi kot katalizator za zasebne 
in javne naložbe, saj jamči za kakovost projektov 
in privablja sofinancerje. S tem zagotavlja razpo-
ložljivost financiranja za ključna gonila rasti, kot so 
znanja in inovacije, strateška infrastruktura, MSP in 
podnebni ukrepi.

Evropi  
pomagamo rasti

Finančna sredstva, ki jih 
zagotavlja EIB, služijo realnemu 

gospodarstvu. Banka je v letu 
2012 podpisala pogodbe o 

financiranju v višini 52 milijard 
EUR in se pri tem osredotočala 

na projekte, ki najbolj prispevajo 
k rasti in ustvarjanju  

delovnih mest. 
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Evropi
pomagamo rasti

EIB kot banka EU deluje tako, da zaganja rast 
in spodbuja zaposlovanje v Evropi. Trudimo 

se, da bi naredili več in bolje, da bi se evropsko 
gospodarstvo spet utirilo.

Več kapitala za več posojanja v EU

EIB ima od leta 2008 vidno vlogo pri evropskem na-
črtu za oživitev gospodarstva, saj je zagotovila izje-
mno velik obseg posojil, preden se je, kot načrtova-
no, v letu 2012 povrnila na nižjo raven posojanja,  
s čimer je zaščitila svojo finančno trdnost in s tem 
možnost ugodnega zadolževanja na finančnih trgih.

Delničarke EIB (27 držav članic EU) so se v letu 2012 
dogovorile, da povečajo kapital banke za 10 milijard  
EUR, in tako zagotovijo, da bo državam člani-
cam v obdobju 2013–2015 na voljo dodatnih  
60 milijard EUR za podporo realnemu gospodar-
stvu. Z zvišanjem kapitala bo banka lahko povečala 
podporo sektorjem, ki težko pridobivajo finančna 
sredstva. Banka se bo še naprej trudila kombinirati 
svoj finančni prispevek z viri EU, s čimer želi izbolj-
šati učinkovitost financiranja ter hkrati maksimirati 
njegov učinek na rast in ustvarjanje delovnih mest.

inovacije  
in znanja

učinkovitost  
virov

dostop MSP  
do financiranja

strateška  
infrastruktura

Spodbujanje RRI,  
usposabljanja  

in izobraževanja

Izboljšanje
zaposlitvenih
priložnosti

Krepitev notranjega
trga in podpiranje
kohezije

Ohranjanje močnega
poudarka na

podnebnih ukrepih
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Pospešujemo inovacije

Raziskave, razvoj in inovacije (RRI) so bistvene za 
izboljšanje konkurenčnosti Evrope. EIB pomaga 
financirati RRI tako v akademskih ustanovah kot 
tudi v zasebnem sektorju, pri čemer spodbuja 
prenos znanja med obema sektorjema.  

EIB je v letu 2012 pregledala ponudbo svojih pro-
duktov, da bi še povečala podporo naložbam  
v RRI. Pričakuje, da bo na podlagi raziskave trga in 
sektorja zasnovala nove finančne produkte, s ka-
terimi bo mogoče premostiti tržne in strukturne 
pomanjkljivosti, tako da se bodo nove ideje lahko 
razvile v konkretne poslovne priložnosti. 

Usmerjanje naložb  
v inovacije je izjemno 

pomembno, saj je 
financiranje tega sektorja  

v času varčevanja še 
posebno občutljivo za reze. 

EIB je v letu 2012 za inovacije 
in znanja v EU vložila okrog  

9 milijard EUR.

Spodbujamo
inovacije za pametno rast v Evropi

EIB vlaga v pionirske raziskave, kot je veliki 
hadronski trkalnik v Cernu v Ženevi. S posojilom 

300 milijonov EUR za izgradnjo pospeševalnika 
delcev je doprinesla k izjemnemu odkritju  

v letu 2012.
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Evropi
pomagamo rasti

Digitalno gospodarstvo kot ključ za 
dolgoročno rast

Spletno zasnovane informacijske in komunikacij-
ske tehnologije (IKT) so bistvena gonila rasti, saj 
naj bi širokopasovna omrežja v obdobju od 2006 
do 2015 po ocenah prispevala okrog 2,1 milijona 
dodatnih delovnih mest v EU. Zaradi vedno ve-
čjih podatkovnih potreb so nujna vlaganja v tele-
komunikacijsko infrastrukturo, ki so tudi med po-
glavitnimi cilji Digitalne agende za Evropo. Super 
hitri internet, mobilna omrežja in računalništvo  
v oblaku so za banko zato prednostne usmeritve. 
EIB je v letu 2012 v okviru financiranja inovacij za-
gotovila 1,5 milijarde EUR posojil za vlaganja v in-
formacijske in komunikacijske tehnologije.

Naš cilj so naložbe z visoko dodano 
vrednostjo

Projekti z višjim tveganjem in hkrati višjo dodano 
vrednostjo na področju prednostnih tehnologij so 
za EIB in EIF eno od osrednjih naložbenih področij, 
med drugim zato, ker so zaradi krize zasebni skla-
di tveganega kapitala manj naklonjeni prevze-
manju tveganj, povezanih z inovativnimi podjetji  
v zgodnjih fazah razvoja. Evropski investicijski 

sklad (EIF), ki se osredotoča na inovativno finan-
ciranje MSP, je v letu 2012 uvedel nov instrument 
na osnovi delitve tveganj (Risk Sharing Instrument, 
RSI). Z njim naj bi banke opogumil k zagotavlja-
nju posojil in najemov za MSP, ki se ukvarjajo s 
projekti raziskav, razvoja in inovacij. Do danes je 
bilo podpisanih sedem poslov v skupni vrednosti  
345 milijonov EUR.

Gonilo pametne rasti

Za inovacije so potrebna znanja, zato vodilna go-
spodarstva 21. stoletja potrebujejo dobro izobra-
ževanje. EIB je v letu 2012 podprla področje izo-
braževanja in znanj s posojili v višini 1,5 milijarde 
EUR.

EIB se osredotoča na naložbe, ki izboljšujejo kako-
vost izobraževanja ter promovirajo evropski viso-
košolski prostor in evropski raziskovalni prostor. 
Osnovni cilj je boljša usklajenost in povezanost vi-
sokega šolstva z znanstvenimi viri v Evropi. EIB za-
gotavlja finančna sredstva za naložbe v šolsko in 
univerzitetno infrastrukturo, za reforme na podro-
čju kakovosti in konkurenčnosti terciarnega izo-
braževanja ter za pobude prenosa tehnologij, ki 
spodbujajo inovacije s premoščanjem vrzeli med 
akademsko sfero in gospodarstvom.

Spletno zasnovane informacijske in 
komunikacijske tehnologije (IKT) so 

bistvena gonila rasti,  
saj naj bi širokopasovna omrežja  

v obdobju od 2006 do 2015 po ocenah 
prinesla okrog 2,1 milijona dodatnih 

delovnih mest v EU. EIB je v letu 2012 
zagotovila 1,5 milijarde EUR posojil  

za vlaganja v IKT.
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E IB je logična finančna partnerka pri obsežnih 
vlaganjih v prometna omrežja zaradi njihove 
velikosti, dolgoročne usmerjenosti in finanč-

nega izziva, ki ga lahko prinesejo javnim nacional-
nim in regionalnim vlagateljem. Še posebej je na-
klonjena infrastrukturnim projektom, ki koristijo 
širši družbi ter h katerim s svojim strokovnim zna-
njem in izkušnjami privablja še druge vlagatelje.

V letu 2012 je banka podprla 30 velikih projektov 
prometne infrastrukture, ki povezujejo deset dr-
žav v okviru vseevropskega prometnega omrežja  
(TEN-T). Vseevropske prometne povezave povečuje-
jo možnosti trgovinskega sodelovanja v okviru EU in 
zunaj nje ter krepijo gospodarsko rast. Prometni sek-
tor je pomemben tudi zaradi zaposlovanja, saj je vsa-
ko 20. delovno mesto v Evropi ravno v tem sektorju.

Gradimo 
medsebojno povezano Evropo

Strateške prometne povezave 
so nujne za izboljšanje in 

ohranitev konkurenčnosti 
evropskega gospodarstva, 
obenem pa za ustvarjanje 
delovnih mest za milijone 

Evropejcev. EIB je v letu 2012 
zagotovila 6 milijard EUR 

posojil za glavna prometna 
omrežja v EU.

Z dokončanjem pregrade Maasvlakte 2 v 
letu 2012 je širitev pristanišča Rotterdam 

še za korak bližje zaključku. EIB je ta 
mogočni infrastrukturni projekt podprla 

s posojilom 900 milijonov EUR.
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Evropi
pomagamo rasti

EIB je zagotovila skupno 
850 milijonov EUR za 
financiranje projekta 

železnice za visoke 
hitrosti v Bretanji. Med 

najpomembnejšimi 
prednostnimi področji 

banke so tudi razvoj 
podeželskih območij in 
izboljšanje dostopa do 
vseevropskih omrežij.

EIB poleg logističnih in inteligentnih prometnih 
sistemov financira vse vrste prometa. Rezultati so 
oprijemljive koristi za celotno gospodarstvo in dr-
žavljane, ki imajo na voljo bolj učinkovite, trajno-
stne in uspešne prometne sisteme. 

Izvajanje pilotne faze pobude za 
projektne obveznice 

EIB in Evropska komisija sta v letu 2012 začeli iz-
vajati pilotno fazo pobude za projektne obvezni-
ce. Njen cilj je okrepljeno financiranje ključnih 
infrastrukturnih projektov s pritegnitvijo institu-
cionalnih vlagateljev, kot so pokojninski skladi in 
zavarovalnice.

Projektne obveznice naj bi projektnim družbam 
omogočile, da same izdajo obveznice naložbenega 
razreda. Z uporabo mehanizma na osnovi delitve 
tveganja, ki sta ga zasnovali EIB in Evropska komi-
sija, naj bi se bonitetna ocena prednostnih obve-
znic zvišala na raven, privlačno za institucionalne 
vlagatelje. Rezultat bo učinkovitejša poraba pro-
računskih sredstev EU in hitrejša izvedba koristnih 
projektov. 

V pilotni fazi je iz proračuna EU zagotovljenih  
230 milijonov EUR v obliki jamstev za infrastruk-
turna vlaganja v sektorjih prometa, energetike in 
komunikacij. Glavni cilj pa bo spodbuditi prispev-
ke kapitalskega trga v večkratniku tega zneska. EIB 

vodi pilotno fazo v obdobju 2012–2013, pred mo-
rebitno dokončno uvedbo sistema v letu 2014. 

Tudi partnerstva, v katerih se javni finančni viri pove-
zujejo z zasebnimi, lahko premostijo vrzeli v financi-
ranju. Čeprav se je število javno-zasebnih partnerstev 
(JZP) med krizo zmanjšalo, imajo še vedno pomemb-
no vlogo pri naložbah, zlasti v prometna omrežja. 
EIB ima na tem področju ogromno izkušenj in stro-
kovnega znanja, obenem pa ima pomembno vlo-
go v Evropskem strokovnem centru za javno-zaseb-
na partnerstva (EPEC). Center je nastal na pobudo 
EIB, Evropske komisije ter 35 držav članic EU in držav 
kandidatk, svojim članicam pa pomaga z izmenjavo 
strokovnega znanja in najboljše prakse o JZP. EPEC je  
v letu 2012 zagotovil svetovanje in usmerjanje na po-
dročjih, ki vključujejo vse od dostopa do širokopasov-
nih omrežij in energetske učinkovitosti javnih zgradb 
do financiranja JZP s projektnimi obveznicami.

Med ključnimi priporočili iz poročila, ki ga je v letu 
2012 objavil Center za evropsko politiko (EPC) – 
skupina za razmislek s sedežem v Bruslju – v sode-
lovanju z EIB in drugimi deležniki, je tudi potreba 
po večji podpori in praktičnem svetovanju javnim 
organom pri razvoju, snovanju in izvedbi rešitev na 
področju JPZ. Poročilo nadalje poudarja, da morajo 
snovalci politik EU prevzeti vodstveno vlogo, če naj 
pobuda projektnih obveznic postane trajnostni del 
spleta financiranja za infrastrukturne potrebe Evro-
pe. Če želi Evropa čim bolj izkoristiti javna in zaseb-
na vlaganja, bo treba premagati vrsto ovir, je še iz-
postavljeno v poročilu. 
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EIB s posojili evropskemu 
energetskemu sektorju podpira 

razvoj trajnostnega, 
konkurenčnega in varnega 

energetskega sistema, ki 
zadovoljuje ekonomske, 

socialne in okoljske potrebe 
družbe. V letu 2012 je za 

energetske projekte v EU 
namenila 4,5 milijarde EUR.

Gospodarskemu 
okrevanju dajemo novo energijo

E IB ima pomembno vlogo pri financiranju 
energetske infrastrukture in je med največjimi 
financerji omrežij za prenos električne ener-

gije v Evropi. Pri tem se osredotoča na energetske 
povezave, pametna omrežja in trajnostno proizvo-
dnjo energije. 

Zanesljivost energetske oskrbe v Evropi 

Naložbe v omrežja, ki so namenjene obnovi ali raz-
širitvi obstoječih sistemov oskrbe z energijo, kre-
pijo notranji trg. Podpora pametnim omrežjem in 
izboljšavam v skladiščenju energije izboljšuje tudi 
uporabo obnovljive energije. Financiranje energet-
skih distribucijskih omrežij, vključno z omrežji za 
prenos električne energije in zemeljskega plina, je 
lani znašalo več kot 3,7 milijarde EUR.
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Evropi
pomagamo rasti

Spodbujamo prehod na trajnostno 
energijo

Obnovljivi viri energije so prejeli levji delež poso-
jil energetskemu sektorju. Banka je v letu 2012 za 
obnovljive vire energije namenila več kot 2 milijar-
di EUR, s slabih 0,4 milijarde EUR pa je pomagala 
financirati proizvodnjo električne energije iz plina. 
Na področju proizvodnje električne energije iz pre-
moga ali nafte ni sklenila novih pogodb. 

EIB je zmanjšala obseg posojil panogam, ki proi-
zvajajo ogljikovodike. Ta od leta 2005 znašajo manj 
kot 1 odstotek njenih posojil energetskemu sektor-
ju. Tudi posojila rafinerijam so namenjena za ener-
getsko učinkovitost in spremembo namembnosti, 
ne pa za širjenje zmogljivosti. Financiranje odo-
bri samo elektrarnam na premog oziroma lignit, 
ki nadomeščajo obstoječe elektrarne, uporabljajo  

Električna povezava med Irsko in Veliko Britanijo je bila 
odprta v letu 2012. Vzhodno-zahodni povezovalni vod je prvi 

uspešen energetski projekt, ki ga je v okviru načrta za oživitev 
gospodarstva finančno podprla EIB.

najboljšo razpoložljivo tehnologijo in so sposobne 
zajema ogljika, tako da za najmanj 20 odstotkov 
zmanjšajo ogljične izpuste pri proizvodnji električ-
ne energije.

Mnenja o posojilni dejavnosti EIB v 
energetskem sektorju

EIB je oktobra 2012 začela z javnim posvetovanjem 
o svoji posojilni politiki v energetskem sektorju. K 
sodelovanju – med drugim na javnem posvetu de-
cembra v Bruslju – je povabila deležnike, strokov-
njake za energetiko in širšo javnost. Posojilna po-
litika EIB izhaja iz političnih ciljev EU. Banka želi 
doseči uravnoteženost med zanesljivostjo oskrbe, 
konkurenčnostjo in podnebnimi ukrepi. Pričakuje, 
da bo v letu 2013 sprejela revidirano posojilno poli-
tiko za energetski sektor. 

Največja vetrna elektrarna na svetu, ki je postavljena na 
morju ob britanski obali, z električno energijo oskrbuje  

320 000 gospodinjstev. EIB je prispevala k prenosni povezavi 
vetrne elektrarne na morju Walney v okviru podpore, ki jo 

namenja priključitvi obnovljivih virov energije na omrežje.
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Majhna in srednja podjetja so 
hrbtenica evropskega 

gospodarstva, saj odločilno 
prispevajo k zaposlovanju, 
gospodarskemu razvoju in 

socialni koheziji v EU. Skupina EIB 
je v letu 2012 z več kot  

13 milijardami EUR financirala 
MSP in srednje velika podjetja  

(mid-cap) v EU.

Ne glede na to, ali izdelujejo 
športno opremo, pečejo kruh, 
proizvajajo sanitarni material 

ali komunalne zabojnike 
za smeti – majhna podjetja 
so ključna za ohranjanje in 
ustvarjanje delovnih mest  

v Evropi. Skupina EIB je v letu 
2012 podprla okrog  

200 000 MSP in srednje 
velikih (mid-cap) podjetij.

I zboljšanje dostopa do finančnih sredstev za 
MSP je med prednostnimi področji skupine 
EIB. Več kot 99 odstotkov podjetij v Evropi spa-

da med MSP, ki zagotavljajo kar dve tretjini delov-
nih mest v zasebnem sektorju. Mnoga MSP imajo 
težave s pridobivanjem finančnih sredstev po spre-
jemljivih pogojih. Skupina EIB pri financiranju MSP 
sodeluje s številnimi finančnimi posredniki, kot so 
lokalne partnerske banke, skladi, lizinške družbe in 
mikrofinančne institucije.  

Sproščamo financiranje MSP

Banka je v letu 2012 posrednikom v EU odobri-
la 10,5 milijarde EUR posojil, namenjenih MSP 
po tem, ko jih posredniki podvojijo z lastnim 
prispevkom. 

EIB se je v zadnjih letih trudila povečati dostopnost 
kreditov za MSP: izboljšala je prilagodljivost, poe-
nostavila postopke in od partnerskih bank zahte-
vala večjo preglednost. Razvija tudi nove strukture,  
s katerimi zagotavlja dodatna sredstva za MSP v dr-
žavah, ki se soočajo s posebej hudim likvidnostnim 
krčem, na primer Grčiji. Tam je oblikovala namen-
ski jamstveni sklad za MSP, ki je začel delovati v letu 
2012 kot del posebnih dejavnosti banke za pomoč 
tej državi.

Pomagamo srednje velikim podjetjem

Po dveletnem poskusnem obdobju je EIB v letu 
2012 dokončno vzpostavila formulo posredovanih 
posojil za srednje velika (mid-cap) podjetja, to je 
podjetja z več kot 250 in manj kot 3 000 zaposleni-
mi. V EU je že bilo podpisanih za približno 1,8 mili-
jarde EUR takih posojil.

Podpiramo 
majhna in srednja podjetja
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Evropi
pomagamo rasti

EIF pomaga rasti majhnim in 
mikro podjetjem na raznolikih 

področjih: od bio- in laserske 
tehnologije do ročno narejenih 

izdelkov. V letu 2012  
je za podjetništvo  

in inovacije mobiliziral  
12,3 milijarde EUR, pri 

čemer je sam zagotovil  
2,6 milijarde EUR.

Ciljno usmerjena podpora EIF za MSP

EIF evropskim mikro, majhnim in srednjim pod-
jetjem olajšuje dostop do financiranja tako, da 
prevzema tveganje MSP. Podjetja podpira vse od 
zgodnjih do razvojnih stopenj s ciljno usmerjeni-
mi produkti, ki zajemajo vse od kapitalskih dele-
žev do jamstev in mikrofinanciranja. Med cilji EIF je 
tudi pritegnitev dodatnega financiranja od drugih 
tržnih igralcev, s čimer spodbuja podjetništvo in 
inovacije. Skladu EIF je v letu 2012 uspelo mobili-
zirati 12,3 milijarde EUR, pri čemer je sam zagotovil  
2.6 milijarde EUR. 

EIF je v letu 2012 zagotovil 1,4 milijarde EUR tvega-
nega financiranja za sklade tveganega kapitala in 
rasti ter s tem povečal njihovo sposobnost vlaga-
nja v MSP. To med drugim vključuje delo z novimi 
nasprotnimi strankami v okviru Evropskega sklada 
podjetniških angelov (European Angels Fund) pa 
tudi ustanavljanje novih skladov skladov in posta-
vljanje temeljev za sodelovanje z institucionalnimi 
vlagatelji. 

EIF je zagotovil 500 milijonov EUR v obliki jam-
stev in prav toliko za izboljšanje kreditne spo-
sobnosti. Sklad z jamstvi spodbuja finančne po-
srednike k zagotavljanju posojil in najemov MSP. 
Pri tem uporablja instrument delitve tveganj v 
okviru dveh pobud EU – okvirnega programa za 
konkurenčnost in inovacije ter pobude JEREMIE  

(skupna evropska sredstva za mikro- do srednje ve-
lika podjetja).

Evropski mikrofinančni instrument Progress, ki ga 
skupaj financirata EIB in Evropska komisija, upravlja 
pa EIF, izboljšuje razpoložljivost financiranja za sku-
pine in posameznike, ki težje dostopajo do klasič-
nega bančnega sistema. Ker je vsako deveto MSP 
mikropodjetje z manj kot deset zaposlenimi, ta me-
hanizem podpira samozaposlovanje in odpravlja-
nje brezposelnosti. EIF je v letu 2012 v okviru tega 
programa zagotovil več kot 100 milijonov sredstev 
in tako postal eden najpomembnejših virov mikrofi-
nanciranja v EU. Še naprej je tudi zagotavljal tehnič-
no in finančno podporo v okviru programa tehnične 
pomoči JASMINE (skupni ukrep za podporo mikrofi-
nančnim institucijam v Evropi).

V središču strateškega razvoja in regionalnega delo-
vanja EIF je partnersko sodelovanje z državami čla-
nicami in nacionalnimi razvojnimi finančnimi usta-
novami. EIF je v letu 2012 uvedel štiri nove pobude,  
ki prinašajo 420 milijonov EUR sredstev za naložbe.

Pobuda JEREMIE podpira gospodarski razvoj v iz-
branih evropskih regijah, kjer MSP še posebej tež-
ko pridobivajo posojila. Nacionalne in regionalne 
oblasti se lahko s pomočjo pobude JEREMIE pote-
gujejo za sredstva iz Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj. EIF je v letu 2012 v desetih evropskih 
državah upravljal 14 holdinških skladov z več kot  
1,25 milijarde EUR sredstev v upravljanju.
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Podpiramo ekonomsko  
in socialno kohezijo

Posojila, namenjena ekonomsko šibkejšim regijam, pomagajo 
utrjevati socialno in ekonomsko tkivo Unije. Banka prispeva  
k čim boljšemu izkoristku javnih sredstev in tako premošča 
pomanjkanje sredstev v obdobju varčevanja. V letu 2012 je  

z dobrimi 15 milijardami EUR podprla projekte, ki spodbujajo 
rast v gospodarsko manj razvitih regijah EU.



172012 Poročilo o dejavnosti

Podpiramo
ekonomsko in socialno kohezijo

EIB se je zavezala, da bo v skupni program ukrepov, 
ki sicer obsega 30 milijard EUR, prispevala vsaj 20 

milijard EUR v podporo gospodarskemu okrevanju 
in rasti v srednji in jugovzhodni Evropi. Pri tem se 
osredotoča zlasti na majhna podjetja, obnovljive 

energetske vire in energetsko učinkovitost ter 
inovacije in konvergenčne projekte.

G ospodarska kriza je prizadela zlasti ekonom-
sko šibkejše države EU in še povečala razha-
janja med državami članicami. EIB sprejema 

ciljno usmerjene ukrepe, ki bi jim pomagali povrni-
ti se na pot trajnostne rasti. To prednostno delova-
nje pomeni skoraj tretjino vseh posojil EIB znotraj 
EU. Ključni poudarek je na financiranju osnovne in-
frastrukture, ki je nujna za pridobivanje poslov in 
ustvarjanje delovnih mest. To predvsem pomeni 
projekte izboljševanja mestnega okolja ter povezo-
vanja odmaknjenih regij z izgradnjo vseevropskih 
omrežij, zagotavljanjem pomoči MSP ter spodbuja-
njem inovacij in znanj.

Spodbujamo ekonomsko šibkejše 
regije

Regionalna politika je izraz solidarnosti EU z ob-
močji, kjer so možnosti omejene. Njen cilj je zmanj-
šanje velikih ekonomskih, socialnih in območnih 
nesorazmerij med različnimi regijami Evrope. Pred-
nostna področja in regije prejemnice določi Evrop-
ska komisija. 

Za izvajanje regionalne politike v obdobju od leta 
2007 do 2013 ima Komisija v okviru strukturnih  
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skladov in kohezijskega sklada na voljo skoraj  
350 milijard EUR, zlasti v obliki subvencij. Sredstva 
so usmerjena v spodbujanje gospodarske rasti in 
ustvarjanje delovnih mest, na primer z izboljševa-
njem prometnih povezav z oddaljenimi regijami, 
spodbujanjem majhnih in srednjih podjetij v pri-
krajšanih območjih, vlaganji v čistejše okolje ter iz-
boljševanjem izobraževanja in znanj.

EIB kot banka Evropske unije s posojili dopolnjuje 
financiranje regionalnih vlaganj, ki ga zagotavlja 
Komisija. V EU ni regije, ki ne bi bila deležna njenih 
posojil.

Po meri ukrojeni produkti za boljše 
črpanje strukturnih skladov

Okvirna posojila so namenjena financiranju nalož-
benih programov z več shemami v enem ali več 
sektorjih. Običajno jih izvajajo organi javnega sek-
torja na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, tra-
jajo pa več let. Zlasti se uporabljajo za vlaganja  

v infrastrukturo na področjih obnovljive energije 
in energetske učinkovitosti, prometa in prenove 
mest. EIB je v letu 2012 z okvirnimi posojili v sku-
pni višini 3,7 milijarde EUR pomagala podpreti po-
membne naložbe po vsej EU.

Evropski strukturni skladi so namenjeni zmanjše-
vanju regionalnih razhajanj v prihodkih, blaginji in 
priložnostih, vendar se dodelijo samo, če lokalne 
oblasti prej zagotovijo lastna sredstva. V času var-
čevalnih programov imajo nekateri javni organi te-
žave s financiranjem svojega deleža, kar zadržuje 
vlaganja, ki bi lahko pospešila rast. 

Posebna vrsta okvirnega posojila je posojilo za 
strukturne programe, ki je v času krize postalo 
zelo pomemben instrument. Posojila EIB za struk-
turne programe premoščajo vrzel tako, da finan-
cirajo del nacionalnega prispevka za naložbe  
v raznolike prednostne projekte, ki prejemajo sub-
vencije iz strukturnih skladov EU. Predhodno fi-
nanciranje tega prispevka je ključno za stabili-
zacijo naložbenih tokov ter zagotavljanje rasti in 
zaposlovanja. Banka na ta način pomaga regijam 

Dnevni migranti v Varšavi uživajo  
v udobnejših in učinkovitejših novih 

vlakih, nabavljenih s finančno podporo 
EIB. Banka podpira posodobitev voznega 

parka in povezane infrastrukture.
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Podpiramo
ekonomsko in socialno kohezijo

pri črpanju sredstev iz skladov EU. V letu 2012 so 
posojila za strukturne programe znašala okrog  
2,1 milijarde EUR. Omogočila so izvedbo ključnih 
naložb v državah, kot so Ciper, Portugalska, Ma-
džarska in Slovenija. 

Prilagajanje izrednim razmeram

Posojila državam, ki jih je kriza prizadela še poseb-
no močno, so omogočila neprekinjenost naložb 
javnega sektorja. EIB ima tu pomembno vlogo, saj 
izboljšuje dostop do financ, zmanjšuje pomanjka-
nje likvidnosti in ponuja nasvete v podporo struk-
turnim reformam.

V Grčiji je skupni obseg izplačanih posojil – to je 
finančnih sredstev, zagotovljenih realnemu go-
spodarstvu – v letu 2012 znašal več kot 900 mili-
jonov EUR. EIB se v tej državi osredotoča pred-
vsem na ekonomsko in socialno infrastrukturo 
ter malo gospodarstvo. V letu 2012 je za energet-
ske in izobraževalne projekte ter MSP zagotovila  

705 milijonov EUR. Kot del posebnih dejavnosti 
skupine EIB za sprostitev sredstev in izboljšanje 
dostopa do financiranja za majhna lokalna podje-
tja je bil v letu 2012 ustanovljen in zagnan pose-
ben jamstveni sklad za MSP. Sklad je skupna pobu-
da Grčije, Evropske komisije in EIB. Ustanovljen je 
bil s 500 milijoni EUR, ki jih Grčija ni uspela črpati iz 
strukturnih skladov, preko partnerskih bank pa bo 
zagotovil posojila za MSP v skupni višini do 1 mili-
jarde EUR. Majhna podjetja so ključno gonilo tudi 
grškega izvoza. EIB je v podporo gospodarskemu 
okrevanju, ki se opira na izvoz, oblikovala nove 
produkte trgovinskega financiranja MSP v višini 
500 milijonov EUR. 

Na Portugalskem je finančni prispevek v letu 2012 
znašal okrog 740 milijonov EUR, EIB pa je podpisa-
la posojila v višini več kot 870 milijonov EUR ter pri 
tem uporabila inovativne tehnike sproščanja do-
datnih nacionalnih in evropskih vlaganj. Izjemno 
se je potrudila tudi z uvedbo državnega jamstva 
za svoj portfelj v višini do 2,8 milijarde EUR, kar od-
pira pot za dodatno milijardo evrov novih poslov  
v prihodnje.

Posojila državam, ki 
jih je kriza prizadela 
še posebno močno, 

so omogočila 
neprekinjenost 
naložb javnega 

sektorja.
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Na Irskem so skupna sredstva, zagotovljena v letu 
2012, presegla 530 milijonov EUR v obliki izplača-
nih posojil. Banka je posebej podprla obnovljivo 
energijo in vodno infrastrukturo, pa tudi izobraže-
valne projekte in manjša podjetja. Podpisala je za 
več kot 500 milijonov EUR posojilnih pogodb.

Pomoč manj razvitim regijam

EIB poleg financiranja zagotavlja tudi tehnično po-
moč. Namenja jo novejšim državam članicam pri 
učinkovitem izkoriščanju sredstev iz strukturnih in 
kohezijskega sklada. Skupaj z Evropsko komisijo je 
banka zasnovala več instrumentov, v katerih zdru-
žuje financiranje EIB s proračunskimi viri EU.

Primer za to je JASPERS, pobuda skupne pomoči 
pri podpori projektov v evropskih regijah. Pobudo 

upravlja EIB, v njej pa sodelujejo še Evropska komi-
sija, Evropska banka za obnovo in razvoj ter nem-
ška razvojna banka KfW Bankengruppe. JASPERS 
nudi tehnično pomoč državam prejemnicam sred-
stev iz strukturnih skladov EU ter jim pomaga iz-
boljšati kakovost večjih projektov, ki se poteguje-
jo za nepovratno financiranje v okviru strukturnih 
in kohezijskega sklada EU. Od leta 2006, ko je začel 
delovati, je bilo v 12 državah odobrenih 226 pro-
jektov, ki so bili deležni podpore JASPERS, kar po-
meni naložbe v višini skoraj 39 milijard EUR – od 
tega samo v letu 2012 več kot 10 milijard EUR.

Spodbujamo čezmejno regionalno 
sodelovanje

Težave, s katerimi se soočajo nekatere regije, je 
mogoče najlažje reševati v okviru sodelovanja  

Skupni program ukrepov za rast 
v srednji in jugovzhodni Evropi
EIB ima ključno vlogo pri izvajanju skupnega 
programa ukrepov finančnih ustanov, ki ima za 
cilj rast v srednji in jugovzhodni Evropi. Program 
je neposreden odziv na vpliv, ki ga ima gospodarska 
upočasnitev v preostalih delih Evrope. Ob zagonu 
programa, ki je vreden 30 milijard EUR in ga je EIB 
zasnovala v letu 2012 s skupino Svetovne banke 
ter Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD), se 
je banka zavezala, da bo vanj prispevala najmanj 
20 milijard EUR. 

Podpora iz programa bo usmerjena v prednostna 
področja, kot so MSP, obnovljiva energija in 
energetska učinkovitost, inovacije in konvergenca. 
Poseben poudarek bo na mobiliziranju nepovratnih 
sredstev EU, dopolnjevanju financiranja z javnimi 
in zasebnimi sredstvi ter zagotavljanju ciljno 
usmerjenega svetovanja EIB Albaniji, Bosni in 
Hercegovini, Bolgariji, Češki republiki, Hrvaški, 
Estoniji, Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, 
Madžarski, Kosovu, Latviji, Litvi, Črni gori, Poljski, 
Romuniji, Srbiji, Slovaški in Sloveniji, torej državam, 
ki resno čutijo posledice krize.
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Podpiramo
ekonomsko in socialno kohezijo

z bližnjimi regijami. Evropska komisija to imenuje 
teritorialno sodelovanje. Tesno sodelovanje regij 
na področjih skupnega interesa spodbujajo tudi 
strukturni skladi EU. EIB podpira tudi regionalne 
pobude, ki povezujejo države članice EU in par-
tnerske države. 

V regiji Baltskega morja EIB podpira projekte, ki se 
raztezajo od Danske, Estonije in Finske preko pe-
tih zveznih držav oz. Bundesländer Nemčije (Berlin, 
Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern in Schleswig-Holstein) do Latvije, Litve, Polj-
ske, Švedske, Islandije, Norveške in Rusije. Pri tem 
se osredotoča zlasti na okoljsko trajnost, konku-
renčnost in dostopnost regije ter preprečevanje 
tveganj. Banka je letu 2012 to pobudo v regiji Balt-
skega morja podprla s 64 posojilnimi posli v skupni 
vrednosti 7,7 milijarde EUR.

Strategija za Podonavje prinaša naložbe, ki podpi-
rajo skupne cilje Avstrije, Bolgarije, Češke, Nemči-
je (Baden-Württemberga in Bavarske), Madžarske, 
Romunije, Slovenije, Slovaške, Bosne in Hercegovi-
ne, Hrvaške, Črne gore, Srbije, Moldavije in Ukrajine. 
Banka je v letu 2012 v Podonavju podprla 83 poslov 
v skupni vrednosti 7,5 milijarde EUR.

  JASPERS – svetovanje o infrastrukturnih 
projektih za nove članice EU

  skupna pomoč pri podpori projektov v evropskih 
regijah (EIB, Evropska komisija, Evropska banka 
za obnovo in razvoj ter KfW Bankengruppe)

   JESSICA – podpora razvoju mest
  skupna evropska podpora za trajnostne naložbe 

v mestna območja (EIB, Evropska komisija in 
Razvojna banka Sveta Evrope)

   JEREMIE – prilagodljivo financiranje MSP
  skupna evropska sredstva za mikro- do srednje 

velika podjetja (EIF in Evropska komisija)

   JASMINE – svetovanje po meri mikrofinančnih 
institucij 
skupni ukrep za podporo mikrofinančnim 
institucijam v Evropi (EIF in Evropska komisija)
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Varujemo  
okolje – financiramo 
podnebne ukrepe

EIB je med največjimi financerji podnebnih ukrepov, saj je zanje 
samo v letu 2012 zagotovila več kot 13 milijard EUR. Podpira cilje EU, 

usmerjene v nizkoogljično in na podnebne spremembe odporno 
rast v Uniji in zunaj nje. Kot vodilna financerka podpira inovativne 

čiste tehnologije in skuša k tovrstnim naložbam pritegniti tudi 
druge vlagatelje.
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v vseh sektorjih, da bi lahko bolje spremljala re-
zultate na področju izpustov in prihrankov. V letu 
2012 je dokončala pilotne dejavnosti in analizi-
rala podatke o izpustih za še eno leto: 71 projek-
tov je bilo vključenih, naložbe vanje pa so znašale  
55 milijard EUR, pri čemer je 21 odstotkov finan-
cirala EIB. Izpusti iz teh naložb EIB naj bi znašali 
okrog 7,5 milijona ton ekvivalentov CO2 na leto. 
Vse naložbe, ki jih financira EIB, pa naj bi prinesle 
prihranek v višini 2,1 milijona ton ekvivalentov CO2  
na leto.

Financiramo zmanjševanje izpustov

Financiranje, ki ga EIB namenja obnovljivim virom 
energije in energetski učinkovitosti, neposredno 
prispeva tudi k zmanjševanju izpustov toplogre-
dnih plinov. Podpora tem ciljem je v letu 2012 do-
segla 4,4 milijarde EUR.

EIB je vodilna financerka vetrnih elektrarn v EU.  
V zadnjih letih je znatno povečala financiranje ve-
trnih elektrarn na kopnem in morju. Zgolj v letu 
2012 je s posojili skupne vrednosti 1,4 milijarde 
EUR podprla deset projektov vetrnih elektrarn. To-
vrstni projekti so obsežni, dolgoročni in tehnič-
no zahtevni. EIB je logična partnerka tega sektorja 
tako zaradi svoje sposobnosti financiranja kot tudi 
tehničnega znanja. Iz podobnih razlogov banka fi-
nancira projekte izkoriščanja sončne energije, in si-
cer tako sisteme zgoščevanja sončnega sevanja kot 
tudi fotovoltaične sisteme. V letu 2012 je podpisala 
devet posojil za projekte izkoriščanja sončne ener-
gije v skupni vrednosti 425 milijonov EUR. Z vsakim 
novim projektom je tehnologija bolj učinkovita in 
inovativna.

EIB vključuje vidik energetske učinkovitosti v vse 
svoje projekte. Dodatne koristi pričakuje tudi od 
ciljno usmerjenih naložb v energetsko učinkovi-
tost. Pri financiranju teh projektov pokriva tako 
stran ponudbe, na primer soproizvodnjo toplote in 
električne energije ter daljinsko ogrevanje, kot tudi 
stran povpraševanja, zlasti izolacijo javnih in zaseb-
nih stavb.

E IB trdno podpira cilj EU, da bi evropsko go-
spodarstvo do leta 2050 postalo podnebju ve-
liko bolj prijazno ter preseglo cilje, zastavljene 

za leto 2020 glede zmanjšanja izpustov toplogre-
dnih plinov za 20 odstotkov, pridobivanja 20 od-
stotkov energije iz obnovljivih virov in zmanjšanja 
porabe energije za 20 odstotkov. Med najbolj od-
ločilne svetovne izzive naše dobe zagotovo spada 
tudi vzpostavitev nizkoogljičnega gospodarstva. 

Oblikovanje nizkoogljične družbe bo povezano  
z razvojem vrhunske tehnologije in odpiranjem 
novih, zelenih delovnih mest. Po podatkih Evrop-
ske komisije bi lahko do leta 2020 tako ustvarili do  
1,5 milijona novih delovnih mest. Pomembne pa so 
tudi druge koristi: zmanjšanje odvisnosti Evrope od 
uvoza energije, znižanje stroškov energije, zmanjša-
nje onesnaževanja zraka in povečanje mobilnosti. 
Če želi Evropa ostati konkurenčna, je nujen prehod  
v pametnejše gospodarstvo, v katerem se bo učin-
koviteje ravnalo z viri.

Družba se mora prilagajati tudi zaradi podnebnih 
sprememb. Zato sta svetovanje in financiranje EIB 
pri projektih, ki prispevajo k odpornosti na pod-
nebne spremembe, pomembna za njihovo dolgo-
ročno trajnost.

Finančna podpora EIB za inovativne podnebne 
ukrepe se izvaja predvsem preko posojil sektorjem, 
kot so obnovljiva energija, energetska učinkovi-
tost, trajnostni promet, vode, obvladovanje poplav 
in gozdarstvo. Banka vključuje podnebne vidike  
v vse svoje dejavnosti, med drugim tako, da spod-
buja uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij. 
Zasnovala je tudi inovativne finančne instrumen-
te – pogosto v sodelovanju z Evropsko komisijo, 
a tudi z drugimi mednarodnimi organizacijami –, 
ki lahko nosijo višje tveganje. Dober primer je po-
buda trajnostna energija za vse, ki jo je v letu 2012 
vpeljala z Organizacijo združenih narodov. 

Zmanjševanje ogljičnega odtisa

Banka je v letu 2009 začela izvajati triletno pilotno 
pobudo merjenja ogljičnega odtisa svojih projektov  
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Povečujemo odpornost na podnebne 
spremembe

Hitro prilagajanje posledicam podnebnih sprememb 
je bolj učinkovito in povezano z nižjimi stroški kot 
ukrepanje v nujnih primerih Tako imenovana od-
pornost na podnebne spremembe je vgrajena v vse 
projekte EIB. Posamezne projekte, ki povečujejo od-
pornost in prilagajanje na podnebne spremembe, je  
v letu 2012 financirala s skoraj 1 milijardo EUR posojil.

Mnoge dejavnosti banke, povezane z gozdarstvom, 
se nanašajo na prilagoditvene ukrepe. Gozdovi lahko 
preprečijo erozijo tal in zmanjšajo poplavno nevar-
nost, pomembni pa so tudi za biotsko raznovrstnost, 
rodovitnost tal in upravljanje s porečji. Pomembna 
je še njihova funkcija ponorjev ogljika, ki uravnava-
jo globalno podnebje. Večinoma delujemo v EU, pa 
tudi v gospodarstvih v razvoju, pri čemer tesno sode-
lujemo z Evropsko komisijo in mednarodnimi finanč-
nimi ustanovami.

Vse pogostejši ekstremni vremenski pojavi resno 
vplivajo na razpoložljivost in kakovost sladkovo-
dnih virov, saj povzročajo z vodo povezane narav-
ne nesreče, kot so suše in poplave. EIB je največja 
posojilodajalka svetovnemu vodnemu sektorju. 
Poleg prilagajanja podnebnim spremembam je po-
memben cilj tudi celovito upravljanje vodnih vi-
rov. V Južni Afriki, na primer, je EIB s tremi posojili 
podprla vodni sistem v mestu Durban in na obmo-
čju severne obale – financiranje je namenjeno iz-
gradnji jeza, prenosnega sistema in vodovodnega 
sistema, s čimer naj bi do leta 2025 zadostili potre-
bam po vodi 5,5 milijona prebivalcev v regiji.

Finančna podpora EIB za 
inovativne podnebne ukrepe 

se izvaja predvsem preko 
posojil sektorjem, kot so 

obnovljiva energija, energetska 
učinkovitost, trajnostni promet, 

vode, obvladovanje poplav  
in gozdarstvo.
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Specializirani skladi in pobude
EIB čuti posebno odgovornost, da v času proračunskega 
varčevanja pomaga financirati s podnebjem povezane 
projekte. Z javnim in zasebnim sektorjem kot katalizator 
sodeluje pri številnih pobudah, da bi mobilizirala 
finančna sredstva. V dodatno podporo projektom 
obnovljive energije in energetske učinkovitosti je 
zasnovala instrumente, kot so kapitalski skladi in 
skladi za ogljik. Z nosilci projektov sodeluje vse od 
zgodnjih stopenj projekta in jim pri snovanju projektov 
nudi tehnično pomoč. Obenem upravlja različne 
druge pobude, povezane z energijo in podnebnimi 
spremembami, ali v njih sodeluje:

  Evropski sklad za energijo, podnebne spremembe 
in infrastrukturo 2020 (sklad Marguerite) spodbuja 
naložbe v infrastrukturo za izvajanje politik EU 
o podnebnih spremembah, zanesljivi oskrbi  
z energijo in vseevropskih omrežjih. 

  Sklad za zeleno rast zagotavlja financiranje, 
med drugim v obliki posojil, kapitalskih vložkov 
in tehnične pomoči, za projekte energetske 
učinkovitosti in obnovljivih virov energije  
v jugovzhodni Evropi.

  Pobuda trajnostna energija za vse (Sustainable 
Energy for All – SE4All) je namenjena zagotavljanju 
univerzalnega dostopa do sodobnih energetskih 
storitev ter podvojitvi svetovne stopnje izboljšav 
energetske učinkovitosti in deleža obnovljive 
energije v svetovni mešanici energetskih virov 
do leta 2030. 

  NER300 je največji program financiranja na svetu, 
namenjen predstavitvenim projektom zajemanja in 
shranjevanja ogljika ter inovativnim tehnologijam 
obnovljive energije. 

  Podnebni sklad Althelia je pionirski predlog, 
predstavljen v letu 2012 v podporo trajnostni 
rabi zemljišč in ohranitvi primarnih gozdov. 

  EIB z obveznicami podnebne ozaveščenosti zbira 
sredstva, ki jih namenja posojilom za področje 
obnovljive energije in energetske učinkovitosti. 
Od leta 2007 je izdala za 1,7 milijarde obveznic 
podnebne ozaveščenosti. Samo v letu 2012 je  
z njimi zbrala 350 milijonov EUR. 
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Bolj zelena in bolj trajnostna mesta 
– ta cilj je v središču dejavnosti EIB v 

mestnih območjih. Za trajnostna 
mesta je bistven okolju prijazen javni 
promet. V letu 2012 so posojila EIB za 

trajnostna mesta presegla  
8 milijard EUR.

Med dejavnostmi, namenjenimi 
oblikovanju trajnostnih mest, je tudi 

podpora EIB za tramvajsko omrežje v 
Montpellierju, ki se je v letu 2012 razširilo 

z dveh na štiri linije. 

V eč kot 75 odstotkov Evropejcev živi v me-
stnih območjih, ki ustvarijo okrog 85 odstot-
kov BDP Evropske unije. Velemesta so sre-

dišča inovacij in gospodarske rasti. Tam je največ 
delovnih mest, podjetij in visokošolskih ustanov, 
pa tudi največ problemov s socialno kohezijo in 
okoljsko trajnostjo. Evropska mesta porabijo 80 od-
stotkov energije in so odgovorna za prav tak delež 
izpustov toplogrednih plinov. To pomeni, da mora-

Mestom 
pomagamo, da postajajo bolj zelena

jo mesta poiskati odgovore na nekatere ključne iz-
zive današnjega časa, kot so onesnaževanje, izpusti 
in skrb za to, da infrastruktura sledi razvoju mest.

Sooblikujemo trajnostna mesta

EIB se pri posojanju mestom osredotoča na pro-
jekte prenov in izboljšav, ki sooblikujejo trajnostne 
skupnosti z izboljšavami v najbolj prikrajšanih ob-
močjih. Cilj banke je boljša uporaba zemljišč, ki jih 
v mestnih predelih primanjkuje, podpora občin-
skim naložbam v posodobitev javne infrastruktu-
re in varovanje kulturne dediščine. V letu 2012 je 
okrog 2,4 milijarde EUR namenila za razvoj in pre-
novo mest ter zdravstvene projekte.

Lokalna evropska pomoč za energetske pro-
jekte (ELENA) je skupna pobuda EIB in Evropske 
komisije, ki pomaga lokalnim oblastem pri pri-
pravi projektov energetske učinkovitosti in obno-
vljive energije, da postanejo bolj zanimivi za zunanje  
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JESSICA za mesta
JESSICA, skupna evropska podpora za trajnostne 
naložbe v mestna območja, je pobuda Evropske 
komisije, EIB in Razvojne banke Sveta Evrope. 
Pomaga pri dodeljevanju sredstev iz strukturnih 
skladov EU in omogoča, da se ti viri uporabijo za 
financiranje dobičkonosnih mestnih projektov preko 
tako imenovanih skladov za razvoj mest. EIB svetuje 
glede najboljše uporabe virov in nudi pomoč pri 
upravljanju skladov. Do konca leta 2012 je bilo  
v okviru JESSICA naročenih 75 ocenjevalnih študij in 
ustanovljenih 18 holdinških skladov, katerih skupna 
sredstva znašajo 1,7 milijarde EUR in pokrivajo  
54 regij. Število skladov za razvoj mest, ki upravljajo 
približno 1,4 milijarde EUR, se je do konca leta 2012 
povečalo na 37.

financerje. ELENA krije delež stroškov tehnične po-
moči, ki je potrebna za pripravo, izvedbo in finan-
ciranje naložbenega programa. V letu 2012 so bili 
z upravičenci v okviru pobude ELENA sklenjeni do-
govori o tehnični pomoči v višini 12 milijonov EUR, 
vse zaveze pa so tako dosegle 37 milijonov EUR. 

Podpiramo trajnostni promet

Podpora, ki jo EIB namenja trajnostnemu prome-
tu, je usmerjena v izgradnjo, razširitev in sanacijo 
javne prometne infrastrukture, od promocije ko-
lesarskih poti in pešpoti  do električnih vozil. Ban-
ka spodbuja tudi razvoj čistejših in varnejših vozil, 
saj podpira raziskave in razvoj energetsko učinko-
vitih rešitev z nizkimi izpusti. Podprti projekti so 
usmerjeni v izboljšanje kakovosti zraka, zmanjša-
nje onesnaženosti s hrupom, izboljšanje varnosti in 
energetske učinkovitosti ter omejevanje izpustov 
toplogrednih plinov.

Pariz je prvo evropsko mesto, ki je uvedlo 
celovito infrastrukturo odprtega dostopa za 

električna vozila. EIB je francoski prestolnici za 
zeleni projekt namenila  

75 milijonov EUR posojila.

V zadnjih petih letih je EIB 
pomagala financirati:

32 projektov podzemne 

železnice, 
4 projekte mestnih železnic, 
48 tramvajskih projektov,

48 železniških projektov in 
27 projektov železnic za 

visoke hitrosti. 
Javne načine prevoza, 
ki jih financira EIB, vsak 
dan uporablja okrog 
25milijonov 
prebivalcev EU.
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EIB s svojimi dejavnostmi po vsem 
svetu podpira cilje, ki si jih je  

v zunanji politiki zastavila EU.  
S financiranimi projekti prispeva  

k rasti in delovnim mestom onkraj 
meja Unije. EIB je kot banka EU 

logična partnerka Evropske komisije 
in Evropske službe za zunanje 

delovanje pri financiranju projektov 
v podporo političnim ciljem EU 

zunaj njenih meja. V letu 2012 je 
posojanje EIB zunaj EU znašalo 

okrog 7,4 milijarde EUR.

EIB v letu 2013 praznuje 
petdesetletnico 

delovanja v podsaharski 
Afriki.

7,4 
milijarde 

EUR

Posojila v regijah 
zunaj EU

	 Širitvene države
	 Sredozemske države
	 Vzhodne sosede
	 Afriške, karibske in pacifiške države
	 Azija
	 Latinska Amerika
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B anka izvaja večino poslov financiranja zunaj 
Unije z jamstvom proračuna EU, določenega 
v zunanjih mandatih za različne regije sveta: 

predpristopne države, južne in vzhodne sosede ter 
partnerske države v Aziji, Latinski Ameriki in Juž-
ni Afriki. Mandati za aktivnosti v teh regijah so EIB 
podeljeni do leta 2013. Jamstvo za obdobje 2007–
2013 znaša 29 milijard EUR, kar vključuje tudi 2 mi-
lijardi EUR posojil, predvidenih za podnebne ukre-
pe, kot tudi pomoč državam južnega Sredozemlja 
v podporo političnim reformam po arabski pomla-
di. O mandatih za naslednje obdobje (2014–2020) 
bodo v letu 2013 razpravljali Evropska komisija, 
Evropski parlament in Svet. Ker deluje z jamstvom 
proračuna EU, lahko EIB sredstva EU izkorišča stro-
škovno učinkovito in prilagodljivo, s tem pa tudi 
krepi učinek zunanje politike.

Banka v vseh teh regijah podpira projekte, ki pri-
spevajo k večji rasti in zaposlovanju. Finančno in 
tehnično pomoč zagotavlja za razvoj lokalnega 
zasebnega sektorja, socialno in ekonomsko infra-
strukturo ter podnebne ukrepe.

Posojilni mandat za afriške, karibske in pacifiške dr-
žave (AKP) ter čezmorske države in ozemlja (ČDO) 
izhaja iz Sporazuma iz Cotonouja, ki opredelju-
je odnose med EU in temi partnerskimi državami. 
Nazadnje je bil posodobljen leta 2010. Financiranje  
v tem okviru omogočajo sredstva iz proračunov  

Spodbujamo  
trajnostno rast  
zunaj meja EU

držav članic EU, ki se stekajo v Evropski razvojni 
sklad, in lastna sredstva EIB.

EIB je kot banka EU logična partnerka Evropske ko-
misije in Evropske službe za zunanje delovanje pri 
financiranju projektov v podporo političnim ciljem 
EU zunaj njenih meja. Projekti, ki jih financira ban-
ka, prinašajo oprijemljive rezultate in koristi v ži-
vljenju ljudi.

Finančna pomoč in strokovno znanje 
za države, ki želijo postati članice EU

Posojila za predpristopne države so pomemben 
instrument, ki je tem državam na voljo na poti pri-
bliževanja k članstvu v EU. Za širitev Unije so po-
trebne naložbe, ki tem državam omogočajo, da se 
prilagodijo evropskemu ekonomsko-socialnemu 
modelu in standardom EU. V letu 2012 so posojila 
državam, ki želijo vstopiti v Unijo, znašala 3,1 mi-
lijarde EUR. Posojila Hrvaški, ki se bo EU pridružila 
julija 2013, so dosegla 300 milijonov EUR. 

Naložbeni okvir za zahodni Balkan (Western Bal-
kans Investment Framework, WBIF) je v letu 2012 
zagotovil podporo majhnim in srednjim podje-
tjem, pobudam v zvezi s podnebnimi spremem-
bami ter drugim prednostnim področjem. Leta 
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2009 ustanovljena skupna pobuda Evropske komi-
sije, EIB, EBRD in Razvojne banke Sveta Evrope zbira 
nepovratna sredstva, s katerimi dopolnjuje posojila, 
namenjena financiranju prednostne infrastrukture 
na zahodnem Balkanu. Do konca leta 2012 je bilo 
v njenem okviru zagotovljenih 279 milijonov EUR 
nepovratnih sredstev za več kot 138 projektov, na 
podlagi česar so mednarodne finančne ustanove 
zagotovile še preko 7,7 milijarde EUR posojil, od če-
sar so že podpisale za 2,3 milijarde EUR pogodb. 

Podpora vzhodnim in južnim sosedam

Zagotavljanje trajnostne rasti in ustvarjanja delovnih 
mest v državah južnega Sredozemlja (Alžiriji, Egip-
tu, Gazi/na Zahodnem bregu, Izraelu, Jordaniji, Li-
banonu, Maroku, Tuniziji in kmalu tudi Libiji) spada 
med najbolj prednostne naloge EIB. Banka je že zdaj 
vodilna javna finančna ustanova v tej regiji in ima  

pomembno vlogo v partnerstvu iz Deauvilla, ki je 
bilo vzpostavljeno kot podpora demokratičnemu 
in gospodarskemu prehodu po arabski pomladi. 
EIB je v letu 2012 podpisala posojilne pogodbe  
v vrednosti skoraj 1,7 milijarde, namenjene razvoju  
zasebnega sektorja in pospešitvi infrastrukturnih 
projektov v sredozemskih državah.

Banka je v letu 2012 vztrajala na prekinitvi poso-
jilne dejavnosti in tehnične pomoči zaradi odloči-
tve EU, da uvede sankcije proti sirskemu režimu.

V vzhodnih sosedskih državah (Ukrajini, Mol-
daviji, Gruziji, Armeniji, Azerbajdžanu in Rusiji) 
je banka zlasti podprla dostop do financiranja 
za majhna podjetja in strateške infrastrukturne 
projekte, ki jim je v letu 2012 namenila dobrih  
900 milijonov EUR posojil. Sklad za vzhodne par-
tnerske države (Eastern Partners Facility) zago-
tavlja dodatna sredstva za posojila, ki podpirajo 
naložbe EU v regiji, zlasti evropskih podjetij.

EIB je s 300 milijoni EUR podprla projekt 
prve velike sončne elektrarne v severni 

Afriki. Sončna elektrarna Ouarzazate  
v Maroku bo z električno energijo 

oskrbovala več kot pol milijona ljudi.
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Za vodni projekt v Kampali se 
je EIB povezala s partnerji v 

okviru pobude medsebojnega 
zanašanja. Projekt je namenjen 

izboljšanju čiščenja in dobave 
vode za več kot 2,5 milijona 

prebivalcev tega ugandskega 
mesta, še 400 000 prebivalcem 

pa naj bi bil zagotovljen dostop 
do čiste in varne pitne vode.

Partnerstva

Sklepanje partnerstev je pomemben način delova-
nja banke, še posebno zunaj EU. Za doseganje bolj-
ših izidov projektov se nepovratna sredstva EU ve-
dno bolj povezujejo s posojili EIB. Banka je dejavna 
tudi v platformi EU za zunanje sodelovanje in razvoj, 
ki je bila ustanovljena, da bi še okrepila učinek zuna-
njega sodelovanja EU. To bo prispevalo tudi k večji 
učinkovitosti omejenih finančnih virov, ki so na vo-
ljo partnerskim državam EU, pa tudi k večji razvojni 
učinkovitosti.

EIB ter Evropska banka za obnovo in razvoj redno 
sodelujeta ter tako zagotavljata kombinirano fi-
nančno podporo projektom v državah vzhodnega 
sosedstva. To sodelovanje širita tudi na dejavnosti 
v južnem Sredozemlju. V letu 2012 je EIB podpisala 
memorandum o soglasju z Evropsko službo za zu-
nanje delovanje, Evropsko komisijo in EBRD glede 
projektov v okviru parternstva za modernizacijo 
med EU in Rusijo, ki je namenjeno krepitvi sodelo-
vanja v tej regiji.

EIB tesno sodeluje tudi s francosko razvojno agen-
cijo Agence Française de Développement in nem-
ško javno banko Kreditanstalt für Wiederaufbau  

v okviru pobude vzajemnega zanašanja (Mutual Re-
liance Initiative, MRI). Pobuda deluje tako, da ena od 
sodelujočih ustanov prevzame vodilno vlogo v iz-
delavi ocene sofinanciranega projekta. Administra-
tivni postopki nosilca projekta so s tem bolj racio-
nalni, nižji pa so tudi stroški transakcij. Pilotna faza 
je bila uspešno zaključena v letu 2012, ko je bilo  
v podsaharski Afriki in na Bližnjem vzhodu oziro-
ma v severni Afriki sofinanciranih 14 projektov. Na 
začetku leta 2013 so bile podpisane tudi smernice 
delovanja. Pobuda MRI povečuje učinkovitost fi-
nanciranja v podporo politikam EU in prepoznav-
nost vlaganj EU. 

Merjenje rezultatov omogoča bolj 
ciljno usmerjene učinke

EIB za svoje posle zunaj EU uvaja poročanje, ki je 
bolj usmerjeno na učinke, in okrepljeno spremljanje. 
Banka je v letu 2012 uvedla pilotno fazo izvajanja 
svojega novega okvira merjenja rezultatov, s katerim 
ocenjuje in meri razvojni vpliv na podlagi standar-
dnih kazalnikov. V tem okviru bo merila učinke finan-
ciranih projektov na zaposlovanje in javne finance, 
energetsko učinkovitost, ogljični odtis, okoljska in 
družbena varovala, v primeru projektov zasebnega 
sektorja pa vpliv na upravljanje podjetij. 
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Zanesljiva  
finančna partnerka

EIB je že več kot 50 let 
zanesljiva finančna partnerka, 

ki podpira cilje EU, v teh 
negotovih časih pa deluje 

predvsem kot vir stabilnosti. V 
letu 2012 so se delničarke EIB 
odločile povečati njen kapital, 

da bi lahko okrepila naložbe, ki 
bodo prispevale k ustvarjanju 
delovnih mest in gospodarski 

rasti v Evropi.

E IB je finančno avtonomna. Njen kapital je vpi-
salo 27 držav članic EU, ki so tudi njene delni-
čarke. Delež posamezne države članice v kapi-

talu banke se določi glede na njeno gospodarsko 
težo v EU v času pristopa. V letu 2012 so delničarke 
EIB sprejele zgodovinsko odločitev in z 10 dodatni-
mi milijardami EUR tako rekoč podvojile vplačani 
kapital banke. EIB bo lahko posojila za ekonomsko 
izvedljive projekte po vsej EU v naslednjih treh le-
tih zato povečala za 60 milijard EUR. Na tej podlagi 
bo EIB lahko povečala skupno posojilno dejavnost 
na približno 200 milijard EUR v obdobju 2013–2015 
in tako zagotovila vlaganja kot eno od sestavin ko-
ordiniranega odziva EU na krizo.  

Finančna moč EIB izhaja iz kakovosti njenih sred-
stev, trdnega upravljanja, preudarnega obvlado-

vanja tveganj, stalnosti dobičkov in močne likvi-
dnosti. Vsi ti dejavniki skupaj banki zagotavljajo 
odlično bonitetno oceno. 

Računovodski izkazi za konec leta 2012, ki predpo-
stavljajo prihodnjo dokapitalizacijo, razkrivajo po-
membno povečanje količnika kapitalske ustrezno-
sti – to je razmerja med kapitalom in aktivo banke 
–, ki je konec leta 2012 znašal 23 odstotkov. Visoka 
je ostala tudi kakovost sredstev, saj je bila stopnja 
oslabljenih naložb blizu nič odstotkov (0,3 odstot-
ka) celotnega posojilnega portfelja. Letni čisti pre-
sežek je dosegel 2,7 milijarde EUR, kar je izraz re-
kordnega posojanja v zadnjih letih.
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Finančno poglavje

Razčlenitev izdaj obveznic EIB 
po posameznih regijah

	 Evropa
	 Azija
	 Bližnji vzhod in Afrika
	 Amerike

57 %34 %

5 % 4 %

Največja nadnacionalna  
izdajateljica na svetu

Banka je največja večstranska 
izdajateljica in posojilodajalka 

na svetu. V letu 2012 je na 
mednarodnih kapitalskih trgih 

zbrala 71 milijard EUR.

Z ahvaljujoč svoji finančni moči se EIB lahko za-
dolžuje po ugodnih obrestnih merah. Preje-
mniki njenih posojil so deležni ugodnih po-

gojev, ki izhajajo iz njenega lastnega zadolževanja, 
še posebno zato, kar banka ni usmerjenja k dose-
ganju največjega dobička. Kljub nestanovitnosti 
trgov, na katere so negativno vplivale neugodne 
gospodarske razmere v pretežnem delu Evrope, je 
banka v letu 2012 na mednarodnih kapitalskih tr-
gih uspela zbrati 71,3 milijarde EUR, kar vključuje 
tudi nekaj predhodnega financiranja za leto 2013. 
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Upravljanje  
EIB

Ključni organi EIB

Svet guvernerjev sestavljajo ministri – običajno 
ministri, pristojni za finance –, ki jih imenuje vsaka 
od 27 držav članic. 

Določa smernice kreditne politike, potrjuje zaključ-
ne račune in bilanco stanja ter odloča o sodelova-
nju banke v financiranju zunaj Evropske unije in 
povečanju njenega kapitala. Imenuje tudi člane 
sveta direktorjev, upravnega odbora in revizijskega 
odbora. Svet guvernerjev se sestaja enkrat na leto.

Od 1. januarja 2012 je predsednik EIB Werner Ho-
yer, ki je od ustanovitve banke leta 1958 njen sed-
mi predsednik. Pred tem je bil državni sekretar za 
evropsko politiko na zunanjem ministrstvu Zve-
zne republike Nemčije in poslanec v nemškem 
parlamentu.

Svet direktorjev je edini pristojen za odločanje  
o odobritvi sredstev, zlasti v obliki posojil in jam-
stev, ter o zbiranju sredstev. 

Zagotavlja pravilnost vodenja banke in skladnost 
njenega poslovodenja z določbami pogodb in sta-
tuta ter s splošnimi usmeritvami, ki jih sprejmejo 
guvernerji. Člani sveta direktorjev so imenovani za 
pet let z možnostjo ponovnega imenovanja in so 
odgovorni izključno banki. 

V svetu direktorjev je 28 direktorjev. Vsaka drža-
va članica imenuje po enega direktorja, enega pa 
Evropska komisija. Direktorji imajo 18 namestni-
kov, kar pomeni, da si nekatere položaje deli več 
držav. Če svet direktorjev potrebuje širše strokovno 
znanje na določenih področjih, lahko povabi šest 
strokovnjakov (tri kot člane in tri kot namestnike), 
ki se kot svetovalci brez glasovalnih pravic udele-
žujejo njegovih sestankov. Svet direktorjev odloča 
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Upravljanje EIB

EIB je edina javna banka, ki je v izključni lasti 27 držav članic 
EU. Kot del družine EU ima nalogo, da z vsemi svojimi 

dejavnostmi prispeva k rasti in zaposlovanju v EU ter podpre 
politične cilje Unije.

z najmanj tretjinsko večino članov s pravico gla-
sovanja, ki morajo predstavljati vsaj 50 odstotkov  
vpisanega kapitala, razen če statut ne določa dru-
gače. Svet direktorjev se sestaja desetkrat na leto.

Upravni odbor je stalni kolektivni izvršilni organ 
banke. Sestavlja ga devet članov, ki delujejo pod 
vodstvom predsednika EIB in nadzorom sveta 
direktorjev. 

Upravni odbor nadzira tekoče poslovanje banke ter 
pripravlja sklepe za svet direktorjev in skrbi za nji-
hovo izvajanje. Člani upravnega odbora so imeno-
vani za šest let z možnostjo ponovnega imenova-
nja in so odgovorni izključno banki. Upravni odbor 
se sestaja enkrat tedensko pod vodstvom predse-
dnika EIB. V skladu s statutom banke je predsednik 
upravnega odbora hkrati tudi predsedujoči sveta  

direktorjev. Štiri največje delničarke – Francija, 
Nemčija, Italija in Združeno Kraljestvo – imajo stal-
ni sedež v upravnem odboru. 

Revizijski odbor je neodvisen organ, ki neposre-
dno odgovarja svetu guvernerjev. Odgovoren je 
za revizijo poročil banke in preverja, ali delovanje 
banke ustreza najboljšim praksam v bančništvu. 
Revizijski odbor sestavlja šest članov, ki jih imenuje 
svet guvernerjev za šest zaporednih proračunskih 
let brez možnosti ponovnega imenovanja. 

Vsako leto preveri pravilnost poslovanja in knjigo-
vodstva banke. Ko svet direktorjev potrdi računo-
vodske izkaze, revizijski odbor o njih poda svoje 
mnenje. Izidi dela revizijskega odbora v preteklem 
letu se pošljejo svetu guvernerjev skupaj z letnim 
poročilom sveta direktorjev. 

Člani upravnega odbora od leve proti desni: Simon Brooks, Anton Rop, Mihai Tanasescu, Pim van Ballekom, Wilhelm Molterer,  
Magdalena Álvarez Arza, Dario Scannapieco, Philippe de Fontaine Vive in Werner Hoyer.
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