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Puhas energia Eestis, joogivesi Lesothos, parem haigla 
Horvaatias – Euroopa Investeerimispank parandab igal 
aastal miljonite inimeste elujärge. 

Euroopa kliimaeesmärkide eest seisva pangana aitame 
maailmal täita Pariisi kokkulepet ja säästva arengu ees-
märke. Soovime järgmise kümne aasta jooksul kasvatada 
investeeringud kliima hüvanguks triljoni euroni.

Oleme alates 1958. aastast andnud laene ja ekspertnõu 
tuhandete projektide jaoks rohkem kui 160 riigis. Inves-
teerime Euroopa tulevikku, töötades käsikäes Euroopa 
Komisjoni ja veel mitme institutsiooniga. 

Suurima ja kõige keskkonnahoidlikuma mitmepoolse  
laenuandjana aitame riikidel saavutada majandusedu, 
luua töökohti ja edendada võrdsust. Mõõdame oma 
tööd selle järgi, kui palju see aitab ühiskonda, sest iga  
investeeringu taga on inimeste elujärje parandamine.  



Horvaatias Rijekas aitab uus sünnitus- ja lastehaigla 
edendada 600 000 inimese elu. Seda toetab EIP laen 
koos EIP ja Euroopa Komisjoni nõustamisabiga.



Meie mõju 2019. aastal

280 miljardit eurot  investeeringuid, mida EIP on toetanud

72,2 miljardit eurot   EIP Grupi rahastamist

1 095 heaks kiidetud projekti

50,3 miljardit eurot kogutud võlakirjaturgudelt 

Üle 25 miljardi euro 
rahastamist väiksemate ettevõtete 
heaks

Üle 19 miljardi euro kliimameetmete heaks

Üle 16 miljardi euro keskkonnakaitseks 

Üle 14 miljardi euro innovatsiooni kiirendamiseks

4,4 miljonit töökohta väikeettevõtetes säilitatud

10 miljoni  inimese joogivesi ohutum 

12 miljoni  inimese jaoks parem tervishoid 

7,4 miljonit  majapidamist on saanud elektriühen-
duse 

117 miljonit  inimest saab kasutada paremat 
mobiilside 

631 miljonit  lisasõitu ühistranspordiga

1,7 miljoni inimese jaoks väiksem üleujutusoht

5,1 miljonit  m² energiatõhusaid hooneid



2019. aastal EIP toetatud projektid 
toodavad 13 177 MW energiat, millest 
piisab 7,4 miljoni majapidamise 
varustamiseks.



Kliima
Kliima on meie põlvkonna suurim väljakutse. See määrab 
meie laste heaolu ja keskmise eluea. Meie kliima- ja ener-
giaeesmärgid seavad uusi standardeid Euroopas ja mujal. 
Lähitulevikus peatame fossiilkütuste toetamise ning pü-
hendame 50% oma investeeringutest kliimameetmetele 
ja kestlikkusele.

Aitame leevendada kliimamuutuste mõju haavatavatele 
kogukondadele, kaitstes elurikkust ja edendades säästvat 
põllumajandust. Samuti kaitseme loodusvarasid ja muu-
dame keskkonna tulevaste põlvede jaoks ohutuks ko-
haks. Mõtleme kliimale kogu oma tegevuses. Iga projekt, 
mida toetame innovatsiooni, väikeettevõtete või taristu 
heaks, peab vastama meie kliimaeesmärkidele. 



EIP toetuse abil toob Eesti ettevõte Elcogen 
efektiivse ja puhta kütuseelemendipõhise 
elektri massiturule.



Innovatsioon 
Innovatsioon hoiab Euroopat konkurentsivõimelisena ja 
loob väärtuslikke töökohti. EIP Grupp võimaldab Euroopa 
ettevõtetel pakkuda kõrgtasemel tehnoloogiat. Aitame 
murrangulistest ideedest edukad äriettevõtted luua.

Pank toetab ulatuslikku teadus- ja arendustegevust, sa-
muti väikseid spetsialiseerunud ettevõtteid. Meie inves-
teeringud sellistes sektorites nagu telekommunikatsioon, 
lennundus, meditsiin ja digiüleminek on kvaliteedimärk, 
mis meelitab ligi lisarahastust erasektorist.

Toetame mitmeid innovatsiooni etappe. Tänu panga lae-
nudele saavad ülikoolid ehitada ja laiendada oma teadus- 
rajatisi ning idufirmad suurendada töötajate arvu ja  
täiustada oma seadmeid. Toetame ideid, mis muudavad 
maailma paremaks elupaigaks.



Itaalias toetatakse EIP ja Unicrediti uudse 
projektiga sadu innovaatilisi äriühinguid, mida 
juhivad naised. 



Kaasamine
Pank pakub laias valikus finantstooteid soodsatel tingi-
mustel. Anname laenu avalikule ja erasektorile. Võimes-
tame väikeettevõtteid ja noori. Toetame naisettevõtjaid, 
pakkudes neile juurdepääsu laenudele ja juhtivatele  
ametikohtadele. Võimaldame väiksema sissetulekuga  
elanikerühmadel, füüsilisest isikust ettevõtjatel ja  
mikroettevõtjatel saada rahastamist ja ärinõustamist.  
Tahame olla kindlad, et kedagi ei jäeta kõrvale.

EIP ei anna laenu rohkem kui pool projekti maksumusest. 
Sel viisil toimime kiirendina, et kaasata rohkem erasekto-
rit, suurendades projektide investeeringumahte. Samuti 
pakume tehnilist abi, et tagada projekti edukus.



EIP arendusprojekt Aafrikas Lesothos 
toob puhta joogivee ja kanalisatsiooni 
300 000 inimeseni mitmes tasandike 
piirkonnas.



Kestlikkus
EIP hangib vahendeid rahvusvahelistel kapitaliturgudel 
võlakirjade emiteerimisega. Meie suurepärane krediidi-
reiting võimaldab meil leida raha hea intressimääraga. 
Seda eelist saavad omakorda kasutada ka kliendid.  

Meie kapitaliturueksperdid on välja arendanud roheliste 
ja jätkusuutlikkuse võlakirjade turu. Oleme praegu suu-
rim rahvusvaheline roheliste võlakirjade emitent. Nende 
võlakirjadega toetatakse taastuvenergiat, energiatõhu-
sust, puhast vett ja kanalisatsiooni. Paneme jätkusuutliku 
rahastuse toimima. 



Meie võetud 
kohustused
Tegutseme läbipaistvalt ja anname aru kogu oma tege-
vusest. Meie kõrged keskkonna- ja sotsiaalsed standardid 
teevad meist suurepärase partneri. Meil on kõrge kvalifi-
katsiooniga ja pühendunud eri valdkondade töötajad – 
ökonomistid, insenerid, finantsanalüütikud ja kliimaspet-
sialistid, kes töötavad iga päev koos kohalike ekspertide, 
institutsioonide ja riikide valitsustega üle maailma. 



Lisateavet meie pakkumiste kohta saab  
veebilehelt www.eib.org/products.

Euroopa Investeerimispank 
UU  info@eib.org

www.eib.org
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EIP Grupi moodustavad Euroopa Investeerimispank (EIP) 
ja Euroopa Investeerimisfond (EIF).

EIP on Euroopa Liidu pank. See on maailma suurim mitme- 
poolne vahendite koguja ja laenuandja. EIP asub  
Luksemburgis ning tal on suur kohalike ja piirkondlike 
büroode võrgustik Euroopas ja mujal. 

EIF toetab väikeettevõtteid, parandades nende juurde-
pääsu rahastamisele Euroopas ja mitmes riigis väljaspool 
Euroopat. EIF töötab välja ja arendab riski- ja kasvukapi-
tali, tagatisi ja mikrorahastamisinstrumente, et edendada 
innovatsiooni ja tööhõivet.
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