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Euroopan investointipankki on mukana monenlaisissa 
hankkeissa Viron puhtaasta energiasta Lesothon juoma-
veteen tai vaikkapa sairaalaolojen kohentamiseen Kroa-
tiassa. EIP edistää joka vuosi miljoonien ihmisten elinolo-
jen paranemista. 

Euroopan ilmastorahoittajana autamme maailmaa täyt-
tämään Pariisin ilmastosopimuksen ja kestävän kehityk-
sen tavoitteet. Tavoitteemme on saada aikaan tuhannen 
miljardin euron ilmastoinvestoinnit tulevalla vuosikym-
menellä.

Vuodesta 1958 lähtien olemme antaneet lainoja ja asian-
tuntijoiden neuvoja tuhansiin hankkeisiin yli 160 maassa. 
Investoimme Euroopan tulevaisuuteen tiiviisti yhdessä 
Euroopan komission ja monien muiden laitosten kanssa. 

Maailman suurimpana ja vihreimpänä ylikansallisena luo-
tonantajana autamme talouksia menestymään, luomaan 
työpaikkoja ja edistämään yhdenvertaisuutta. Mittaam-
me työmme tuloksia sen yhteiskunnalle tuottamalla hyö-
dyllä, koska jokaisen investoinnin takana on ajatus ihmis-
ten elämänlaadun kohenemisesta.



Uusi naisten- ja lastensairaala Kroatian Rijekassa 
helpottaa 600 000 ihmisen elämää. Sairaalan 
rakennushanketta tuettiin EIP:n lainalla, minkä lisäksi 
se sai neuvontatukea sekä EIP:ltä että Euroopan 
komissiolta.



Saavutuksiamme 2019

280 mrd. € investoinnit EIP:n rahoituksen tuella

72,2 mrd. € EIP-ryhmän rahoitusta

1 095 rahoitussopimusta allekirjoitettu

50,3 mrd. € hankittu jvk-markkinoilta 

Yli 25 mrd. € rahoitusta pienyrityksille

Yli 19 mrd. € ilmastotoimiin

Yli 16 mrd. € ympäristönsuojeluun

Yli 14 mrd. € innovaatioiden edistämiseen

4,4 miljoonaa työpaikkaa säilytetty pienyrityksissä

10 miljoonalle puhtaampaa juomavettä 

12 miljoonalle parempaa terveydenhuoltoa  

7,4 miljoonaa kotia yhdistetty sähköverkkoon

117 miljoonalle paremmat mobiiliyhteydet

631 miljoonan matkan kasvu joukkoliikenteessä

1,7 miljoonalle pienempi tulvariski

5,1 miljoonaa neliömetriä energiatehokkaita 
rakennuksia



EIP:n vuonna 2019 tukemat hankkeet 
tuottavat 13 177 MW energiaa, mikä riittää 
7,4 miljoonalle kotitaloudelle.



Ilmasto
Ilmasto on meidän sukupolvemme suurin haaste, joka 
tulee määrittämään lastemme hyvinvointia ja elämänlaa-
tua. EIP:n ilmasto- ja energiatavoitteet ovat uraauurtavia 
niin Euroopassa kuin muualla maailmassa. Lähitulevai-
suuden tavoitteemme on lopettaa kokonaan fossiilisiin 
polttoaineisiin perustuvien hankkeiden tukeminen ja 
käyttää puolet investoinneistamme ilmastotoimiin ja kes-
tävään kehitykseen.

Autamme haavoittuvia yhteisöjä selviytymään ilmas-
tonmuutoksen vaikutuksista, suojelemme luonnon mo-
nimuotoisuutta ja edistämme kestävää maataloutta. 
Autamme myös säilyttämään luonnonvaroja ja luomaan 
tuleville sukupolville turvallisemman ympäristön. Otam-
me ympäristön huomioon kaikessa toiminnassamme. Jo-
kaisen EIP:n tukeman hankkeen, koskipa se innovaatioita, 
pienyrityksiä tai infrastruktuureja, on täytettävä ilmas-
tokriteerimme. 



Virolainen Elcogen tuo markkinoille 
tehokasta ja puhdasta polttokennosähköä 
EIP:n tuella.



Innovaatiot 
Innovaatiot pitävät Euroopan kilpailukykyisenä ja luovat 
laadukkaita työpaikkoja. EIP-ryhmä antaa eurooppalai-
sille yrityksille mahdollisuuden kehittää huipputekno-
logiaa. Autamme muuntamaan uraauurtavat keksinnöt 
menestyväksi liiketoiminnaksi.

Pankki tukee sekä laajamittaista tutkimus- ja kehitystoi-
mintaa että pieniä, pitkälle erikoistuneita yrityksiä. Pankin 
mukaantulo esimerkiksi televiestinnän, ilmailun, lääketie-
teen ja digitalisaation investointeihin merkitsee rahoitus-
kelpoisuuden hyväksyntäleimaa, joka helpottaa lisärahoi-
tuksen saantia yksityiseltä sektorilta.

Tuemme investointeja innovointiin eri kehitysvaiheissa. 
Pankin lainojen ansiosta yliopistot voivat kehittää ja laa-
jentaa tutkimustoimintaansa, ja start-up-yritykset palka-
ta lisää henkilöstöä ja parantaa laitteistojaan. Ruokimme 
syntyviä ideoita, jotka tekevät maailmasta paremman 
paikan elää.



Italiassa EIP:n ja Unicreditin uudenlainen 
yhteishanke tukee satoja naisten johtamia 
innovaatioyrityksiä. 



Osallisuus
Pankki tarjoaa kattavan rahoitustuotevalikoiman edulli-
silla ehdoilla. Myönnämme lainoja sekä julkiselle että yk-
sityiselle sektorille. Voimaannutamme ja tuemme pienyri-
tyksiä ja nuoria yrittäjiä. Autamme naisyrittäjiä saamaan 
lainarahaa ja nousemaan johtotehtäviin. Annamme pie-
nituloisille, itsensätyöllistäjille ja mikroyrityksille mahdol-
lisuuden rahoitukseen ja yritysneuvontaan. Varmistam-
me, että kukaan ei jää kyydistä. 

EIP:n rahoitus kattaa enintään puolet hankkeen kustan-
nuksista. Tällä tavoin voimme houkutella mukaan myös 
yksityisiä sijoittajia ja nostaa hankkeiden investointitasoa. 
Lisäksi varmistamme hankkeen onnistumisen tarjoamalla 
teknistä neuvontaa.



EIP:n kehityshanke Lesothossa, 
Afrikassa, tuo puhdasta juomavettä ja 
sanitaatiojärjestelmän tasankoalueen  
300 000 ihmiselle.



Kestävyys
EIP hankkii tarvitsemansa rahoitusvarat laskemalla liik-
keeseen joukkovelkakirjalainoja kansainvälisillä pääoma-
markkinoilla. Erinomaisen luottoluokituksemme ansiosta 
saamme rahaa lainamarkkinoilta edullisesti. Näin saadun 
hyödyn siirrämme edelleen omille asiakkaillemme.  

Pankin pääomamarkkinoiden asiantuntijat ovat luoneet 
ja kehittäneet vihreiden joukkovelkakirjojen ja kestävyys-
velkakirjojen markkinat, ja olemme nykyisin vihreiden 
joukkovelkakirjojen suurin ylikansallinen liikkeeseen-
laskija. Näillä velkakirjoilla tuetaan uusiutuvaa energiaa, 
energiatehokkuutta, puhdasta vettä ja sanitaatiota. Me 
saamme kestävän rahoituksen toimimaan. 



Sitoutuminen
Toimimme avoimesti ja kannamme vastuun kaikesta 
toiminnastamme. Korkeat ympäristö- ja sosiaaliset laa-
tustandardimme tekevät meistä erinomaisen yhteis-
työkumppanin. Meillä on erittäin ammattitaitoinen, si-
toutunut ja monipuolinen henkilökunta, johon kuuluu 
ekonomisteja, insinöörejä, rahoitusanalyytikkoja ja ilmas-
toasiantuntijoita, jotka työskentelevät päivittäin yhdessä 
paikallisten asiantuntijoiden, laitosten ja valtionjohdon 
kanssa eri puolilla maailmaa. 



Lue lisää rahoitustuotteistamme verkkosivulta  
www.eib.org/products.

Euroopan investointipankki
UU  info@eib.org

www.eib.org
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EIP-ryhmään kuuluvat Euroopan investointipankki (EIP) ja 
Euroopan investointirahasto (EIR).

EIP on Euroopan unionin pankki. Se on maailman suurin 
ylikansallinen lainojen liikkeeseenlaskija ja luotonantaja. 
Pankin pääkonttori sijaitsee Luxemburgissa, minkä lisäksi 
sillä on laaja paikallis- ja aluetoimistojen verkosto Euroo-
passa ja muualla maailmassa. 

EIR tukee pienyrityksiä helpottamalla niiden mahdolli-
suuksia saada rahoitusta Euroopassa ja monissa sen ul-
kopuolisissa maissa. EIR suunnittelee ja kehittää riski- ja 
kasvupääomaan, takauksiin ja mikrorahoitukseen perus-
tuvia rahoitusvälineitä, jotka edistävät innovaatioita ja 
työllisyyttä.
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Painettu Condat Silk FSC Mix. 
EIP käyttää FSC:n (Forest Stewardship Council) sertifioimaa paperia. 
Koska sen tuottajat pitävät metsistä. 

Paino: Imprimerie Centrale


