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EIP ÜLEVAADE
Euroopa Investeerimispank (EIP) on laene pakkuv Euroopa 
Liidu institutsioon  – Euroopa Liidu pank. Oleme suurim 
mitmepoolne finantseerimisasutus maailmas ning üks suuremaid 
kliimameetmete rahastajaid.

Alates asutamisest 1958. aastal on EIP investeerinud üle triljoni euro 
projektidesse Euroopas ja riikides üle maailma. Kuigi kliimameetmed on 
kogu meie tegevuse osa, on meie tegevuse keskmes järgmised prioriteetsed 
valdkonnad: kliima ja keskkond, areng, innovatsioon ja oskused, väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtted, taristu ja ühtekuuluvus.

Euroopa Investeerimisfond, mis kuulub EIP Gruppi, keskendub väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate toetamisele, rahastades ettevõtlust, kasvu, 
innovatsiooni, teadus- ja arendustööd, tööhõivet ja piirkondlikku arengut.

EIP töötab koos teiste ELi institutsioonidega, et tugevdada Euroopa 
lõimumist, edendada arengut Euroopa Liidus ja toetada ELi poliitikat. See 
töö ulatub Euroopast kaugemale: EIP tegutseb enam kui 160 riigis ning 
parandab igal aastal miljonite inimeste elujärge nii Euroopa Liidus kui ka 
kogu maailmas.

Omavaheline seotus on olnud EIP töö keskmes kogu tema ajaloo vältel. Üle 
Euroopa toovad EIP investeeringud ELi riike üksteisele lähemale. Üksuse 
EIP Global kaudu, mis loodi 2022. aastal meie arengurahastuse mõju 
suurendamiseks, aitame lahendada üleilmseid probleeme ning luua kasvu 
ja võimalusi kõigil kontinentidel.

Sel ajal, kui mitmepoolsuse väärtus on seatud küsimärgi alla, tuletab EIP töö 
pidevalt meelde integreeritud Euroopa jõupingutuste võimsust.





Seoses COVID-19 levikuga seisis maailm silmitsi vahetu tervisealase 
hädaolukorraga. Ilmnes kiire vajadus leida vaktsiin ja lahendused viiruse 
leviku piiramiseks. EIP on rahastanud COVID-19 vaktsiinide arendamist ja 
tootmist ning andnud ulatuslikku toetust teiste tervishoiumeetmete jaoks 
nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool liitu. See hõlmab COVAXi algatuse 
rahastamist, mille eesmärk on tagada õiglane ja võrdne juurdepääs 
COVID-19 vaktsiinidele kõigis maailma riikides.

Pandeemia on eriti raskelt tabanud väiksemaid ettevõtteid tingituna 
ajutistest sulgemistest ning muude põhjuste seas ka sellest, et neil kipuvad 
olema väiksemad rahareservid, millele tugineda. EIP Grupp on panustanud 
märkimisväärselt ELi meetmetesse, et ohjeldada kriisi majanduslikke 
tagajärgi Euroopa ettevõtetele ja majandusele. EIP loodud Euroopa 
tagatisfondi eesmärk on kaasata kuni 200 miljardit eurot, et abistada 
väikseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid kriisi ajal. 

EIP kui maailma suurim mitmepoolne laenuandja aitab riikidel saavutada 
majandusedu, luua töökohti ning edendada võrdsust ja kestlikkust. Töötame 
koos avaliku ja erasektori partneritega ning mõõdame oma edu selle järgi, 
kui palju meie töö abistab ühiskonda ja muudab paremaks nende inimeste 
elujärge, keda see puudutab.

EIP on kõige keskkonnahoidlikum mitmepoolne laenuandja: ELi 
kliimapangana aitab EIP oma üleilmse tegevuse kaudu täita Pariisi 
kokkuleppes – rahvusvaheline kliimamuutuste leping – võetud kohustusi ja 
ÜRO kestliku arengu eesmärke. Järgmisel kümnendil on kavas investeerida 
kliima- ja keskkonnaalasesse kestlikkusse üks triljon eurot.
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Aastatel 2012–2021 oli EIP rahastus 
väljaspool Euroopa Liitu kokku 
71,92 miljardit eurot, millest 
26,15 miljardit eurot eraldati Aafrikas

https://www.eib.org/en/about/key-figures




TOETUS UKRAINALE
EIP toetab Ukraina ametiasutusi ja inimesi. Ta toetab sõltumatut Ukrainat.

ELi kooskõlastatud ja rahvusvahelise kriisile reageerimise osana oleme 
kaasanud finantstoetust EIP Ukraina solidaarsuspaketi kaudu, et aidata 
Ukraina valitsusel katta pakilist likviidsusvajadust. Lisaks töötab EIP koostöös 
Euroopa Komisjoniga selle nimel, et pakkuda lisarahastust, et Ukraina valitsus 
saaks jätkata kriitilise tähtsusega avalike teenuste osutamist kodanikele, 
kes on jäänud riiki, tagades toidu-, ravimi- ja kütusevarude olemasolu ning 
toetades ka transpordi-, energia-, linnaarengu- ja digiprojekte.

EIP kuulutas 2022. ja 2023. aastaks välja ka 4 miljardi euro maksumusega 
programmi, et aidata linnadel ja piirkondadel ELi liikmesriikides katta 
pakilisi investeerimisvajadusi ning toime tulla Ukrainast sõjapõgenike 
vastuvõtmise ja integreerimise väljakutsetega. EIP uus programm seab 
eesmärgiks rahastada võtmetähtsusega sotsiaalse taristu arendamist 
põgenikele avalike teenuste, sealhulgas eluaseme, koolide, haigla- ja 
lasteaiateenuste pakkumiseks.

EIP jätkab koostööd Euroopa partneritega, et leida uusi võimalusi Ukraina 
riigi ja põgenike toetamiseks.

http://www.eib.org/ukraine




COVID-19
EIP on olnud eesliinil, kui vaadata Euroopa Liidu üleilmset reageerimist 
COVID-19 pandeemiale, ning tegutsenud koos rahvusvaheliste 
organisatsioonidega nagu Maailma Terviseorganisatsioon ja ÜRO Lastefond, 
et võtta kiireid meetmeid.

Erakorraline toetus EIP Grupilt on võimaldanud väikestel ja keskmise 
suurusega ettevõtjatel ning innovatiivsetel idufirmadel teha suurest 
ebakindlustest hoolimata investeeringuid. Loodame kaasata 200 miljardit 
eurot rahastust oma Euroopa tagatisfondiga, toetades elujõulisi ettevõtteid, 
mis sattusid pandeemia tõttu hätta.

EIP on aidanud rahastada ka COVID-19 vaktsiinide arendamist ja ostu, 
viiruse leviku piiramise lahendusi ning muid rahvaterviseprojekte seoses 
COVID-19 kriisiga.

EIP toetas Saksamaa ettevõtet BioNTech 
100 miljoni euroga, et töötada välja 

esimene COVID-19 vaktsiin.

http://www.eib.org/covid-19


Pandeemia ajal rahastas EIP Itaalia idufirmat 
Eggtronic, mis leiutas energiat salvestava 
võimsusmuunduri. Eggtronicu muunduritel on tänu 
nende suuremale energiatõhususele palju väiksem 
süsinikujalajälg kui nendega sarnastel seadmetel.



KLIIMA JA ENERGIA
Kliimamuutused on meie põlvkonna suurim üleilmne väljakutse. 
Kliimaeesmärkide saavutamine määrab meie laste heaolu ja keskmise eluea. 
EIP kliima- ja energiaeesmärgid seavad uusi standardeid Euroopas ja mujal. 
Me ei toeta enam fossiilkütuseprojekte ning eraldame 2025. aastaks 50% 
oma investeeringutest kiimameetmetele ja kestlikkusele.

EIP tegevus kiirendab rohelist majanduskasvu ja riikide CO₂ heite 
vähendamist. Keskendume energiatõhususele ja taastuvenergiale, 
mis mõlemad aitavad vähendada CO₂ heidet ja tugevdada meie 
energiajulgeolekut. Kogu meie tegevus toetab ka kestlikku sotsiaalset 
ja majanduskasvu.

EIP investeeringud aitavad leevendada ka kliimamuutuste mõju 
haavatavatele kogukondadele, kaitstes elurikkust ja edendades säästvat 
põllumajandust. Kaitseme loodusvarasid ja muudame keskkonna 
tulevaste põlvede jaoks ohutuks. Iga projekt, mida EIP toetab, olgu see 
siis innovatsiooni, väikeettevõtete või taristu vallas, peab olema kooskõlas 
meie kliimaeesmärkidega.

https://www.eib.org/climate




INNOVATSIOON
Innovatsioon hoiab Euroopat konkurentsivõimelisena ja loob suure 
väärtusega töökohti. EIP toetab mitmeid innovatsioonietappe, pakkudes 
toetust ideedele, mis parandavad elatustaset.

Toetame ulatuslikku teadus- ja arendustegevust, samuti väikseid 
spetsialiseerunud ettevõtteid. Meie investeeringud sellistes sektorites 
nagu telekommunikatsioon, lennundus, meditsiin ja digiüleminek 
on kvaliteedimärk, mis meelitab neile projektidele ligi lisarahastust 
erasektorist. EIP Grupp võimaldab Euroopa ettevõtetel luua ja arendada 
kõrgtasemel tehnoloogiat.

EIP laenudega saavad ülikoolid ehitada ja laiendada oma teadusrajatisi 
ning idufirmad suurendada töötajate arvu ja täiustada oma seadmeid. EIP 
toetusel muudetakse murrangulised ideed ärieduks.

EIP toetas teedrajavat Hispaania ettevõtet 
Anaconda, mis on välja arendanud 

kulutõhusa ravi, mis aitab arstidel päästa elusid 
ja vähendada töövõimetust pärast insulti.

https://www.eib.org/innovation




KAASAMINE
EIP võimestab väikeettevõtjaid ja noori ning toetab naisettevõtjaid, 
võimaldades neile juurdepääsu laenudele ja juhtivatele ametikohtadele. 
Pakume väikese sissetulekuga elanikkonnale, füüsilisest isikust ettevõtjatele 
ja mikroettevõtetele rahastamist ja ärinõustamist, et tagada nende 
projektide edu.

Me ei anna laenu rohkem kui pool projekti maksumusest. EIP osaluse eesmärk 
on toimida katalüsaatorina, et kaasata rohkem erasektorit, suurendades 
projekti investeerimist.

EIP on juhtiv laenuandja väikeettevõtetele 
Lääne-Balkanil, aidates ligikaudu 

30 000 ettevõtet ja säilitades pool miljonit 
töökohta. Tänu meie tööle on rohkem kui 

1800 koolil Serbias kiirem internetiühendus 
ja paremad digiseadmed ning õpetajad saavad 

pakkuda õpilastele pandeemia ajal distantsõpet.





KESTLIKKUS
EIP hangib vahendeid rahvusvahelistel kapitaliturgudel võlakirjade 
emiteerimisega. Meie suurepärane krediidireiting võimaldab meil leida raha 
hea intressimääraga ja see eelis antakse edasi ka klientidele.

EIP kapitaliturueksperdid on välja arendanud roheliste ja jätkusuutlikkuse 
võlakirjade turu. Oleme suurim riigiülene roheliste võlakirjade emitent, mis 
toetavad taastuvenergiat, energiatõhusust, puhast vett ja kanalisatsiooni.

http://www.eib.org/investor_info




EIP GLOBAL
EIP arenguharu EIP Global loodi 2022. aastal meie arengurahastuse mõju 
suurendamiseks. EIP on investeerinud viimasel kümnendil (2012–2021) 
rohkem kui 70 miljardit eurot väljaspool Euroopa Liitu, kaasates igal aastal 
erasektorist miljardeid eurosid investeeringuid. EIP Global suurendab EIP 
mõju, tegutsedes kohapeal ja olles lähemal kohalikele kogukondadele, 
ettevõtjatele ja asutustele üle maailma.

EIP laiendab oma toetust kohalikele mikrokrediidiasutustele piirkondades, 
kus inimestel puudub sageli juurdepääs pankadele. Kui inimesed saavad 
laenu, siis palkavad ettevõtted rohkem töötajaid, naised saavad iseseisvaks, 
väheneb sundränne ja kodumajapidamised suudavad end vaesusest 
välja võidelda.

Suurendame EIP sektoripõhise asjatundlikkuse kättesaadavust kohalikul 
tasandil, jagades oma teadmisi ja kogemusi kohalike partneritega. Pakume 
sõltumatut nõustamist, tuginedes kogemustele, mis on saadud tegutsedes 
laias valikus riikides ja sektorites. Need nõustamisteenused võivad 

Kongo väikeettevõtted said EIP-lt pandeemia ajal 
laenu õiglase intressimääraga, selle asemel, et 

võtta väga kõrge intressiga laene mitteametlikelt 
laenuandjatelt. See on abiks neile ettevõtetele ja 

nende kogukondadele.

http://www.eib.org/global


kaasneda EIP finantstoodetega, aga neid võib pakkuda ka sõltumatult 
igasugusest rahastamisest.

Kliimamuutused, COVID-19 pandeemia ja muud kriisid nõuavad, et 
miljardid, mille me investeerime koos oma rahvusvaheliste ja riiklike 
partnerpankadega, muudetaks triljoniteks, luues uusi partnerlusi ja tehes 
koostööd teiste üleilmsete finantsasutustega. Kõige tähtsam on see, et EIP 
osalus julgustab erasektori kaasamist, mis avab uusi investeerimistasandeid.

Ainuüksi arenguriigid vajavad rohkem kui 2 triljonit eurot täiendavaid 
investeeringuid aastas, et täita ÜRO kestliku arengu eesmärgid ja Pariisi 
kokkuleppe sihtmärgid kliimamuutustega võitlemisel.

EIP kui ELi kliimapank töötab Euroopa rohelise kokkuleppe toetamise nimel. 
See on Euroopa Liidu kava, et tagada tema kliima-, energia-, transpordi- 
ja maksupoliitika abil kasvuhoonegaaside vähemalt 55% vähendamine 
aastaks 2030. Samas tekitab Euroopa Liit vaid 10% üleilmsest heitest, seega 
aitab EIP Global laiendada ELi CO₂ heite vähendamise jõupingutusi ka ELi 
piiridest väljapoole, toetades rohelist kokkulepet.

EIP Global on Euroopa Komisjoni peamine liitlane tema 300 miljardi euro 
suuruse programmi „Global Gateway“ puhul, et toetada projekte, mis 
edendavad üleilmset ja piirkondlikku ühenduvust digi-, kliima-, transpordi-, 
tervishoiu-, energia- ja haridussektoris. Arengulaenud ja finantspartnerlused 
kiirendavad kasvu, suurendavad maapiirkondade õitsengut, muudavad 
linnad innovatiivsemaks ja tugevdavad majandust. 

EIP Global on Euroopa Komisjoni peamine liitlane tema 300 miljardi euro 
suuruses programmis „Global Gateway“, et toetada projekte, mis edendavad 
üleilmset ja piirkondlikku ühenduvust digi-, kliima-, transpordi-, tervishoiu-, 
energia- ja haridussektoris. Arengulaenud ja finantspartnerlused 



kiirendavad kasvu, suurendavad maapiirkondade õitsengut, muudavad 
linnad innovatiivsemaks ja tugevdavad majandust.

EIP Globali tegevus toetab riike, kes püüavad suurendada soolist 
võrdõiguslikkust ja võimestada töötavaid naisi, tehes koostööd 
naisjuhtidega ettevõtetega, mis investeerivad tulevikku. Me aitame 
miljoneid inimesi, kellel puudub juurdepääs puhtale veele, elektrile, 
vaktsiinidele, heale tervishoiule ja piisavatele jäätmetöötlussüsteemidele.





MEIE KOHUSTUSED
EIP on läbipaistev ja ELi kodanike ees aruandekohustuslik kogu oma 
tegevuse puhul. Meie keskkonna- ja sotsiaalsed standardid muudavad meid 
suurepäraseks partneriks avaliku ja erasektori organisatsioonidele, kellega 
me töötame. Meie töötajad on kvalifitseeritud, pühendunud ja mitmekesised. 
Meie seas on ökonomiste, insenere, finantsanalüütikuid ja kliimaspetsialiste, 
kes töötavad iga päev koos kohalike ekspertide, institutsioonide ja riikide 
valitsustega üle maailma.

http://www.eib.org/cr
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EIP Grupi moodustavad Euroopa Investeerimispank (EIP) ja Euroopa 
Investeerimisfond (EIF).

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

EIF toetab väikeettevõtteid, parandades nende rahastuse saamise võimalusi 
Euroopas ja paljudes riikides väljaspool Euroopat. EIF töötab välja ja arendab riski- 
ja kasvukapitali, tagatisi ja mikrokrediidiinstrumente, et edendada innovatsiooni 
ja tööhõivet.

EIP Global on EIP rahvusvaheline arenguharu. 2022. aastal asutatud üksus EIP 
Global jätkab EIP kümnenditepikkust pühendumist arengu, kliimameetmete, 
innovatiivsete investeeringute, kestlikkuse ja uutel viisidel inimeste aitamise 
rahastamisele kogu maailmas.
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