
 
 Co nabízí banka EU 

v období let 2017-2019

PŘIJATA
VÝZVA

Z hlediska objemu vydaných dluhopisů a poskytnutých úvěrů 
je EIB, banka EU, největší mnohostrannou finanční institucí na 
světě. Poskytuje finanční prostředky na životaschopné a udrži-
telné investiční projekty, jež přispívají k dosažení cílů politiky 
Evropské unie, jakož i odborné poradenství. Skupina Evropské 
investiční banky se skládá z Evropské investiční banky (EIB) a 
Evropského investičního fondu (EIF).

 

Operační plány EIB a EIF na období let 2017-2019 stanovují 
střednědobé cíle a prioritní oblasti aktivit banky a fondu.

Záměrem EIB je každoročně podepsat úvěrové smlouvy 
v objemu 74-76 mld. EUR. EIF očekává, že objem poskytnutého 
vlastního kapitálu, sekuritizačních operací, inkluzivního 
financování a záruk bude činit 9,6-10,4 mld. EUR ročně.

Cíle podle oblastí veřejné politiky

Činnost banky se soustřeďuje kolem čtyř hlavních cílů veřejné 
politiky, které nejlépe stimulují růst, zaměstnanost a konku-
renceschopnost.

Údaje za rok 2016 v této brožurce nejsou v době zveřejnění auditované a jsou předběžné  

 
Zatímco EU se musí snažit stimulovat svoji hospodářskou 

konkurenceschopnost a zvyšovat investice do inovací, měli bychom 
také velebit úspěchy, jichž jsme dosáhli, a schopnost Evropy trvale 

inovovat v mnoha oblastech od lékařských technologií po vesmírné 
technologie a od chemického inženýrství po strojní inženýrství. .

Elina Kamenitzer,  
vedoucí pracovnice EIB pro úvěry podnikům 

v Německu a severských zemích

Výzkum a inovace

Více než kdykoli v minulosti závisí nyní růst a prosperita v Evropě 
na dalším zdokonalování našich dovedností, na rozšiřování 
našich znalostí a na přeměně těchto dovedností a znalostí 
v nové výrobky a služby. Pro zachování konkurenceschopnosti 
jsou třeba vysoce kvalifikovaní lidé a větší investice do vědy, 
technologií a inovací. To platí zejména pro středně velké 
společnosti soukromého sektoru. 

Očekává se, že nejcitelnější dopad zajistí tři klíčové technologie:   
  digitální technologie 
  biotechnologie 
   věda o materiálech  

Inovace a biohospodářství

Celkový obrat zemědělství/biohospodářství v EU se odhaduje 
ve výši 2 bilionů EUR a toto odvětví zaměstnává přibližně 22 
milionů osob, tj. 9 % celkového ekonomicky aktivního obyva-
telstva EU (v roce 2013), hlavně ve venkovských a pobřežních 
oblastech. Investice v této oblasti podporují udržitelnou a 

Posílení inovací a lidského kapitálu
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zdrojově efektivní produkci a využívání obnovitelných zdrojů 
z půdního prostředí, z rybolovu a akvakultury. Zemědělství/bio-
hospodářství má také potenciál podpořit přechod EU k oběho-
vému hospodářství. 

Výzkum a inovace v energetice

Splnění dlouhodobých cílů v oblasti energetiky a ochrany kli-
matu bude vyžadovat nové technologie, které nejsou v součas-
né době komerčně dostupné, jakož i inteligentnější a vysoce 
účinné způsoby využívání energie. 

2016: 13,5 mld. EUR 
2017-2019: 15,2 mld. EUR ročně

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank

Budování efektivní infrastruktury
2016: 19,7 mld. EUR 
2017-2019: 19,1 mld. EUR ročně

Energetika
•  Zabezpečení konkurenceschopných a bezpečných dodávek:  

Investice do projektů EU společného zájmu, např. do energetic-
kých sítí.

•  Energetická účinnost:  Nástroj EFSI bance umožnil rozšířit její 
podporu na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, čímž 
prosazuje nové stavební standardy, které se po roce 2021 stanou 
normou.     

•  Snižování emisí uhlíku:  Vedle výroby energie jsou třeba velké 
investice také do elektrických sítí. Jejich cílem je integrovat obno-
vitelné zdroje energie, zvýšit kapacitu skladování energie, zmo-
dernizovat elektrorozvodné sítě a přeměnit je na inteligentní sítě.

Doprava a mobilita

Energeticky účinná a čistší doprava s nízkými emisemi uhlíku 

Odvětví dopravy představuje 32 % konečné spotřeby energie 
v Evropě. Produkuje také 20 % celkových emisí skleníkových plynů 
v EU a významně přispívá ke znečištění ovzduší, zejména v měst-
ských oblastech. Naše iniciativy zahrnují: 

  podporu při nákupu nových lodí nebo při jejich dovybavení 
technologiemi, které zajistí ekologičtější námořní dopravu;

 investice do uspořádání letového provozu;
 snazší zavedení vozidel poháněných alternativním palivem;
  stimulaci úsilí zavést ve městech a v městských oblastech vo-

zový park veřejné dopravy s nízkými nebo nulovými emisemi.  

Strategická dopravní infrastruktura 

EIB upřednostňuje méně rozvinuté regiony a zaměřuje se na chy-
bějící spoje, na kritická místa v dálkové dopravě, na interoperabili-
tu hraničních přechodů a na propojení míst, kde cestující přechá-
zejí na jiný druh dopravy. EIB podporuje také regionální leteckou 
dopravu a kaptivní leasingové společnosti, jakož i strategickou 
infrastrukturu jinou než TEN-T.  

Mobilita pro evropská města 

Rostoucí poptávka po dopravě v mnoha městech měla za 
následek neudržitelný stav: silná kongesce, špatná kvalita ovzduší, 
znečištění hlukem a vysoké emise uhlíku. Celkové náklady 
kongesce v evropských městech se odhadují na 100 mld. EUR, tj. 
1 % ročního HDP EU. Banka financuje investice do inteligentních 
dopravních systémů a technologií, které mohou poskytovat 
uživatelům dopravy lepší a relevantnější cestovní informace a 
zajistit lepší řízení dopravy a efektivnější provoz. 

Rozvoj a obnova měst a regionů 

Úvěrové aktivity se zaměří na regeneraci měst, environmentál-
ní infrastrukturu, účinné využívání zdrojů, dostupnost v rámci 
regionů, sociální bydlení a širší začlenění, zmírňování změny kli-
matu a přizpůsobování se této změně, zvyšování odolnosti obcí 
a regionů, aby mohly reagovat na nepředvídané výzvy nebo 
se jim přizpůsobit (např. migrace nebo zemětřesení), jakož i na 
inteligentnější rozvoj s využitím inovací a nových technologií.  

Zdravotnictví

Ačkoli se očekává, že úvěry podpoří v prvé řadě modernizaci 
nemocniční infrastruktury, pravděpodobně se zvýší poptávka 
po zařízeních primární zdravotní péče a po odborné přípravě 
zaměstnanců, kteří pracují v tomto odvětví.

Podpora rozvoji infrastruktury na venkově a ze-
mědělskému průmyslu

Podporováním infrastruktury na venkově a odvětví biomasy 
(kde je ústředním aktérem zemědělství) bude dosaženo dlou-
hodobějšího a vyváženějšího udržitelného rozvoje společností, 
protože se tím snižuje vylidňování venkova a zlepšuje potravi-
nové zabezpečení. 

   
 
Kdybychom si na mapě vyznačili operace veřejného sektoru, které 

jsme během posledních 10-15 let financovali, neviděli bychom jednot-
livé roztroušené projekty, ale před našima očima by vyrostly celé sys-

témy silnic, železnic, tramvajových linek, potrubí nebo zdravotnických 
či vzdělávacích služeb. Tvoří prvky logického celku.

.

Rafal Rybacki, 

vedoucí pracovník EIB pro úvěrové operace týkající se veřejného 
sektoru a infrastruktury v Polsku a baltských státech

Cyklistické stezky 
v italské Boloni, 
které financoval 
úvěr EIB.

Angelita Rebollo provádí v Paříži výzkum 
léčby rakoviny. Tento výzkum financoval fond, 

do něhož investoval EIF.

© EIB 03/2017 print: QH-02-17-182-CS-C ISBN 978-92-861-3183-7 doi: 10.2867/698959
digital: QH-02-17-182-CS-N ISBN 978-92-861-3191-2 doi: 10.2867/189293



 
 Co nabízí banka EU 

v období let 2017-2019

PŘIJATA
VÝZVA

Z hlediska objemu vydaných dluhopisů a poskytnutých úvěrů 
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světě. Poskytuje finanční prostředky na životaschopné a udrži-
telné investiční projekty, jež přispívají k dosažení cílů politiky 
Evropské unie, jakož i odborné poradenství. Skupina Evropské 
investiční banky se skládá z Evropské investiční banky (EIB) a 
Evropského investičního fondu (EIF).

 

Operační plány EIB a EIF na období let 2017-2019 stanovují 
střednědobé cíle a prioritní oblasti aktivit banky a fondu.

Záměrem EIB je každoročně podepsat úvěrové smlouvy 
v objemu 74-76 mld. EUR. EIF očekává, že objem poskytnutého 
vlastního kapitálu, sekuritizačních operací, inkluzivního 
financování a záruk bude činit 9,6-10,4 mld. EUR ročně.

Cíle podle oblastí veřejné politiky

Činnost banky se soustřeďuje kolem čtyř hlavních cílů veřejné 
politiky, které nejlépe stimulují růst, zaměstnanost a konku-
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našich znalostí a na přeměně těchto dovedností a znalostí 
v nové výrobky a služby. Pro zachování konkurenceschopnosti 
jsou třeba vysoce kvalifikovaní lidé a větší investice do vědy, 
technologií a inovací. To platí zejména pro středně velké 
společnosti soukromého sektoru. 

Očekává se, že nejcitelnější dopad zajistí tři klíčové technologie:   
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oblastech. Investice v této oblasti podporují udržitelnou a 
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zdrojově efektivní produkci a využívání obnovitelných zdrojů 
z půdního prostředí, z rybolovu a akvakultury. Zemědělství/bio-
hospodářství má také potenciál podpořit přechod EU k oběho-
vému hospodářství. 

Výzkum a inovace v energetice

Splnění dlouhodobých cílů v oblasti energetiky a ochrany kli-
matu bude vyžadovat nové technologie, které nejsou v součas-
né době komerčně dostupné, jakož i inteligentnější a vysoce 
účinné způsoby využívání energie. 

2016: 13,5 mld. EUR 
2017-2019: 15,2 mld. EUR ročně

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank

Budování efektivní infrastruktury
2016: 19,7 mld. EUR 
2017-2019: 19,1 mld. EUR ročně

Energetika
•  Zabezpečení konkurenceschopných a bezpečných dodávek:  

Investice do projektů EU společného zájmu, např. do energetic-
kých sítí.

•  Energetická účinnost:  Nástroj EFSI bance umožnil rozšířit její 
podporu na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, čímž 
prosazuje nové stavební standardy, které se po roce 2021 stanou 
normou.     

•  Snižování emisí uhlíku:  Vedle výroby energie jsou třeba velké 
investice také do elektrických sítí. Jejich cílem je integrovat obno-
vitelné zdroje energie, zvýšit kapacitu skladování energie, zmo-
dernizovat elektrorozvodné sítě a přeměnit je na inteligentní sítě.

Doprava a mobilita

Energeticky účinná a čistší doprava s nízkými emisemi uhlíku 

Odvětví dopravy představuje 32 % konečné spotřeby energie 
v Evropě. Produkuje také 20 % celkových emisí skleníkových plynů 
v EU a významně přispívá ke znečištění ovzduší, zejména v měst-
ských oblastech. Naše iniciativy zahrnují: 

  podporu při nákupu nových lodí nebo při jejich dovybavení 
technologiemi, které zajistí ekologičtější námořní dopravu;

 investice do uspořádání letového provozu;
 snazší zavedení vozidel poháněných alternativním palivem;
  stimulaci úsilí zavést ve městech a v městských oblastech vo-

zový park veřejné dopravy s nízkými nebo nulovými emisemi.  

Strategická dopravní infrastruktura 

EIB upřednostňuje méně rozvinuté regiony a zaměřuje se na chy-
bějící spoje, na kritická místa v dálkové dopravě, na interoperabili-
tu hraničních přechodů a na propojení míst, kde cestující přechá-
zejí na jiný druh dopravy. EIB podporuje také regionální leteckou 
dopravu a kaptivní leasingové společnosti, jakož i strategickou 
infrastrukturu jinou než TEN-T.  

Mobilita pro evropská města 

Rostoucí poptávka po dopravě v mnoha městech měla za 
následek neudržitelný stav: silná kongesce, špatná kvalita ovzduší, 
znečištění hlukem a vysoké emise uhlíku. Celkové náklady 
kongesce v evropských městech se odhadují na 100 mld. EUR, tj. 
1 % ročního HDP EU. Banka financuje investice do inteligentních 
dopravních systémů a technologií, které mohou poskytovat 
uživatelům dopravy lepší a relevantnější cestovní informace a 
zajistit lepší řízení dopravy a efektivnější provoz. 

Rozvoj a obnova měst a regionů 

Úvěrové aktivity se zaměří na regeneraci měst, environmentál-
ní infrastrukturu, účinné využívání zdrojů, dostupnost v rámci 
regionů, sociální bydlení a širší začlenění, zmírňování změny kli-
matu a přizpůsobování se této změně, zvyšování odolnosti obcí 
a regionů, aby mohly reagovat na nepředvídané výzvy nebo 
se jim přizpůsobit (např. migrace nebo zemětřesení), jakož i na 
inteligentnější rozvoj s využitím inovací a nových technologií.  

Zdravotnictví

Ačkoli se očekává, že úvěry podpoří v prvé řadě modernizaci 
nemocniční infrastruktury, pravděpodobně se zvýší poptávka 
po zařízeních primární zdravotní péče a po odborné přípravě 
zaměstnanců, kteří pracují v tomto odvětví.

Podpora rozvoji infrastruktury na venkově a ze-
mědělskému průmyslu

Podporováním infrastruktury na venkově a odvětví biomasy 
(kde je ústředním aktérem zemědělství) bude dosaženo dlou-
hodobějšího a vyváženějšího udržitelného rozvoje společností, 
protože se tím snižuje vylidňování venkova a zlepšuje potravi-
nové zabezpečení. 

   
 
Kdybychom si na mapě vyznačili operace veřejného sektoru, které 

jsme během posledních 10-15 let financovali, neviděli bychom jednot-
livé roztroušené projekty, ale před našima očima by vyrostly celé sys-

témy silnic, železnic, tramvajových linek, potrubí nebo zdravotnických 
či vzdělávacích služeb. Tvoří prvky logického celku.

.

Rafal Rybacki, 

vedoucí pracovník EIB pro úvěrové operace týkající se veřejného 
sektoru a infrastruktury v Polsku a baltských státech

Cyklistické stezky 
v italské Boloni, 
které financoval 
úvěr EIB.

Angelita Rebollo provádí v Paříži výzkum 
léčby rakoviny. Tento výzkum financoval fond, 

do něhož investoval EIF.
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Záměrem EIB je každoročně podepsat úvěrové smlouvy 
v objemu 74-76 mld. EUR. EIF očekává, že objem poskytnutého 
vlastního kapitálu, sekuritizačních operací, inkluzivního 
financování a záruk bude činit 9,6-10,4 mld. EUR ročně.

Cíle podle oblastí veřejné politiky

Činnost banky se soustřeďuje kolem čtyř hlavních cílů veřejné 
politiky, které nejlépe stimulují růst, zaměstnanost a konku-
renceschopnost.

Údaje za rok 2016 v této brožurce nejsou v době zveřejnění auditované a jsou předběžné  
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konkurenceschopnost a zvyšovat investice do inovací, měli bychom 
také velebit úspěchy, jichž jsme dosáhli, a schopnost Evropy trvale 

inovovat v mnoha oblastech od lékařských technologií po vesmírné 
technologie a od chemického inženýrství po strojní inženýrství. .

Elina Kamenitzer,  
vedoucí pracovnice EIB pro úvěry podnikům 

v Německu a severských zemích

Výzkum a inovace

Více než kdykoli v minulosti závisí nyní růst a prosperita v Evropě 
na dalším zdokonalování našich dovedností, na rozšiřování 
našich znalostí a na přeměně těchto dovedností a znalostí 
v nové výrobky a služby. Pro zachování konkurenceschopnosti 
jsou třeba vysoce kvalifikovaní lidé a větší investice do vědy, 
technologií a inovací. To platí zejména pro středně velké 
společnosti soukromého sektoru. 

Očekává se, že nejcitelnější dopad zajistí tři klíčové technologie:   
  digitální technologie 
  biotechnologie 
   věda o materiálech  

Inovace a biohospodářství

Celkový obrat zemědělství/biohospodářství v EU se odhaduje 
ve výši 2 bilionů EUR a toto odvětví zaměstnává přibližně 22 
milionů osob, tj. 9 % celkového ekonomicky aktivního obyva-
telstva EU (v roce 2013), hlavně ve venkovských a pobřežních 
oblastech. Investice v této oblasti podporují udržitelnou a 

Posílení inovací a lidského kapitálu

Evropská investiční banka
98 -100, boulevard  
Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org
U info@eib.org

Evropský investiční fond
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org
U info@eif.org

© EIB GraphicTeam  - © Angelita Rebollo, © David Blumenfeld, © Heliatek, © Shutterstock, © Midtfyns Bryghus

zdrojově efektivní produkci a využívání obnovitelných zdrojů 
z půdního prostředí, z rybolovu a akvakultury. Zemědělství/bio-
hospodářství má také potenciál podpořit přechod EU k oběho-
vému hospodářství. 

Výzkum a inovace v energetice

Splnění dlouhodobých cílů v oblasti energetiky a ochrany kli-
matu bude vyžadovat nové technologie, které nejsou v součas-
né době komerčně dostupné, jakož i inteligentnější a vysoce 
účinné způsoby využívání energie. 

2016: 13,5 mld. EUR 
2017-2019: 15,2 mld. EUR ročně

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank

Budování efektivní infrastruktury
2016: 19,7 mld. EUR 
2017-2019: 19,1 mld. EUR ročně

Energetika
•  Zabezpečení konkurenceschopných a bezpečných dodávek:  

Investice do projektů EU společného zájmu, např. do energetic-
kých sítí.

•  Energetická účinnost:  Nástroj EFSI bance umožnil rozšířit její 
podporu na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, čímž 
prosazuje nové stavební standardy, které se po roce 2021 stanou 
normou.     

•  Snižování emisí uhlíku:  Vedle výroby energie jsou třeba velké 
investice také do elektrických sítí. Jejich cílem je integrovat obno-
vitelné zdroje energie, zvýšit kapacitu skladování energie, zmo-
dernizovat elektrorozvodné sítě a přeměnit je na inteligentní sítě.

Doprava a mobilita

Energeticky účinná a čistší doprava s nízkými emisemi uhlíku 

Odvětví dopravy představuje 32 % konečné spotřeby energie 
v Evropě. Produkuje také 20 % celkových emisí skleníkových plynů 
v EU a významně přispívá ke znečištění ovzduší, zejména v měst-
ských oblastech. Naše iniciativy zahrnují: 

  podporu při nákupu nových lodí nebo při jejich dovybavení 
technologiemi, které zajistí ekologičtější námořní dopravu;

 investice do uspořádání letového provozu;
 snazší zavedení vozidel poháněných alternativním palivem;
  stimulaci úsilí zavést ve městech a v městských oblastech vo-

zový park veřejné dopravy s nízkými nebo nulovými emisemi.  

Strategická dopravní infrastruktura 

EIB upřednostňuje méně rozvinuté regiony a zaměřuje se na chy-
bějící spoje, na kritická místa v dálkové dopravě, na interoperabili-
tu hraničních přechodů a na propojení míst, kde cestující přechá-
zejí na jiný druh dopravy. EIB podporuje také regionální leteckou 
dopravu a kaptivní leasingové společnosti, jakož i strategickou 
infrastrukturu jinou než TEN-T.  

Mobilita pro evropská města 

Rostoucí poptávka po dopravě v mnoha městech měla za 
následek neudržitelný stav: silná kongesce, špatná kvalita ovzduší, 
znečištění hlukem a vysoké emise uhlíku. Celkové náklady 
kongesce v evropských městech se odhadují na 100 mld. EUR, tj. 
1 % ročního HDP EU. Banka financuje investice do inteligentních 
dopravních systémů a technologií, které mohou poskytovat 
uživatelům dopravy lepší a relevantnější cestovní informace a 
zajistit lepší řízení dopravy a efektivnější provoz. 

Rozvoj a obnova měst a regionů 

Úvěrové aktivity se zaměří na regeneraci měst, environmentál-
ní infrastrukturu, účinné využívání zdrojů, dostupnost v rámci 
regionů, sociální bydlení a širší začlenění, zmírňování změny kli-
matu a přizpůsobování se této změně, zvyšování odolnosti obcí 
a regionů, aby mohly reagovat na nepředvídané výzvy nebo 
se jim přizpůsobit (např. migrace nebo zemětřesení), jakož i na 
inteligentnější rozvoj s využitím inovací a nových technologií.  

Zdravotnictví

Ačkoli se očekává, že úvěry podpoří v prvé řadě modernizaci 
nemocniční infrastruktury, pravděpodobně se zvýší poptávka 
po zařízeních primární zdravotní péče a po odborné přípravě 
zaměstnanců, kteří pracují v tomto odvětví.

Podpora rozvoji infrastruktury na venkově a ze-
mědělskému průmyslu

Podporováním infrastruktury na venkově a odvětví biomasy 
(kde je ústředním aktérem zemědělství) bude dosaženo dlou-
hodobějšího a vyváženějšího udržitelného rozvoje společností, 
protože se tím snižuje vylidňování venkova a zlepšuje potravi-
nové zabezpečení. 

   
 
Kdybychom si na mapě vyznačili operace veřejného sektoru, které 

jsme během posledních 10-15 let financovali, neviděli bychom jednot-
livé roztroušené projekty, ale před našima očima by vyrostly celé sys-

témy silnic, železnic, tramvajových linek, potrubí nebo zdravotnických 
či vzdělávacích služeb. Tvoří prvky logického celku.

.

Rafal Rybacki, 

vedoucí pracovník EIB pro úvěrové operace týkající se veřejného 
sektoru a infrastruktury v Polsku a baltských státech

Cyklistické stezky 
v italské Boloni, 
které financoval 
úvěr EIB.

Angelita Rebollo provádí v Paříži výzkum 
léčby rakoviny. Tento výzkum financoval fond, 

do něhož investoval EIF.
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Mezi členskými státy EU jsou dosud velké rozdíly v přístupu 
k finančním prostředkům a největší potíže mají v tomto ohledu 
země, na které nejvíce dolehla finanční krize. Mnoho MSP stále 
hledá lepší přístup ke konkrétnímu financování, jako je např. 
pružné financování provozního kapitálu a financování formou 
majetkové účasti. Malé úvěry, které si sjednávají hlavně menší 
podniky, mají zpravidla vyšší úrokovou sazbu, která odráží 
poměrně vyšší náklady spojené s poskytnutím úvěru a různá rizika. 

Očekává se, že EIB se soustředí na klíčové priority, zejména na 
inovace, zaměstnanost mladých lidí, podporu internacionalizace 
a opatření v oblasti klimatu. Banka je v současné době schopna 
reagovat zejména na potřeby financování mnoha subjektů 
působících v zemědělství a potravinových hodnotových řetězcích.

Voda

Vodní zdroje, pitná voda a nakládání s odpadními vodami jsou i 
nadále oblastmi, které mají pro hospodářství a životní prostředí 
Evropy rozhodující význam. Ať již jde o dodávky vody, nebo o 
ochranu před povodněmi, EIB zůstává subjektem, který nejvíce 
podporuje toto odvětví.

Odpady
Zvýšené investice do recyklace a energetického využívání odpadů  
 mají přínos pro životní prostředí a klima;  
 zachovávají přírodní zdroje a spoří energii;
 snižují závislost na dovozu surovin; a 
 podporují vytváření pracovních míst a hospodářský růst.

Banka bude takové investice nadále podporovat, aby napomoh-
la přechodu EU k oběhovému hospodářství. V odůvodněných 
případech bude banka také financovat zařízení pro nakládání 
se zbytkovým odpadem, aby byl splněn cíl snižovat množství 
biologického odpadu na skládkách. 

Infrastruktura na venkově

Změna klimatu má vážný dopad na zemědělství a na trh s po-
travinami. Má zejména vliv na úrodnost půdy, skladbu plodin, 
dostupnost vody a v konečném důsledku na potravinové za-
bezpečení. 

EIB bude i v budoucnosti usnadňovat investice do zemědělství 
a lesnictví, které se přímo zaměřují na zmírňování změny klima-
tu nebo přizpůsobení se této změně a podporují poskytování 
environmentálních veřejných statků, jako jsou např. krajinné 
typy, biologická rozmanitost zemědělské půdy, stabilita klima-
tu a větší odolnost vůči přírodním pohromám. V zemědělských 
hodnotových řetězcích bude EIB i nadále podporovat projekty 
účinně využívající zdroje a energii, jež přispívají k výrobě zdra-
vějších a výživnějších produktů nebo produktů, které za sebou 
zanechávají menší environmentální stopu. 

 

Strategické cíle Evropského investičního 
fondu

EIF se i v budoucnu výrazně soustředí na poskytování 
rizikového financování malým a středním podnikům (MSP) 
a malým společnostem se střední tržní kapitalizací v Evro-
pě. Po plánovaném prodloužení doby fungování EFSI v roce 
2018 bude EIF moci udržet stabilní trend objemů. Bude toho 
dosaženo prostřednictvím různých mandátů soustřeďujících 
se na inovace, konkurenceschopnost, sociální podnikání, 

 
Jádrem práce EIF zůstane cíl sloužit evropskému hospodářství. 

Posílení podnikatelů všech povolání a vrstev bude i nadále hlavní 
prioritou na cestě vpřed. 

 Maria Leander, generální tajemnice EIF

Zejména v souvislosti s EFSI se banka snaží navázat bankovní 
vztahy s novými zprostředkovateli a vyvinout platformy finan-
cování, jež umožní dostat se k novým segmentům firemní klien-
tely, hlavně ve spolupráci s národními rozvojovými institucemi. 
Banka se také snaží rozšířit své vztahy s novými nebankovními 
zprostředkovateli, např. s úvěrovými fondy a platformami skupi-
nového financování. 

Škála produktů EIB se ve spolupráci s EIF dále rozšiřuje a zahr-
nuje záruky/produkty sdílení rizik a přímé financování růstu pro 
společnosti se střední tržní kapitalizací; doplňují ji investice do 
mezaninových tranší a investice do vybraných fondů pro MSP a 
společnosti se střední tržní kapitalizací. 

Mimo EU EIB očekává, že i nadále bude prostřednictvím zpro-
středkovaných úvěrů (také v místní měně) podporovat mikro-
podniky a stimulovat rozvoj místního finančního a soukromého 
sektoru a že bude ve stále větší míře poskytovat poradenství. 
Finanční prostředky uspokojující potřeby drobných zemědělců, 
organizací producentů a venkovských mikropodniků a malých 
podniků mimo EU také často řeší problémy, jako je migrace, zmír-
ňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně.

Podpora MSP a společností 
se střední tržní kapitalizací  

Ochrana životního prostředí 

2016: 23,6 mld. EUR 
2017-2019: 22,3 mld. EUR ročně

2016: 16,9 mld. EUR 
2017-2019: 18,3 mld. EUR ročně

Horizontální cíle v oblasti soudržnosti a 
ochrany klimatu 

Aktivity EIB jsou v souladu se dvěma rámcovými cíli politiky EU: 

•  přispívat k hospodářské a sociální soudržnosti a ke konvergenci 
v EU, v zemích Evropského sdružení volného obchodu a v ze-
mích usilujících o přistoupení k EU (30 % celkového financování 
skupiny); 

•  podporovat opatření pro zmírňování změny klimatu a přizpů-
sobování se této změně (26 % celkového financování skupiny).

Investiční plán pro Evropu
Skupina EIB je na dobré cestě, aby s pomocí Evropské-
ho fondu pro strategické investice (EFSI) zmobilizova-
la dodatečné investice v objemu 315 mld. EUR, jak to 
předpokládá investiční plán pro Evropu. Banka proto 
přebírá větší rizika, aby zaplnila investiční mezery. Po 
kladném vyhodnocení nástroje EFSI Evropskou komisí 
je navrženo prodloužení doby jeho fungování. 

 
Díky EFSI může banka podporovat širší okruh klientů a širší 
škálu projektů. Větší i menší investiční projekty mohou mít 
zcela rozhodující dopad na místní úrovni, protože vytvářejí 

pracovní místa a přinášejí hmatatelné sociální, hospodářské a 
environmentální výhody občanům.  

Birthe Bruhn-Léon,  
ředitelka EIB, oddělení Iberská oblast

V roce 2017 EIF očekává, že zahájí ve spolupráci s národními roz-
vojovými institucemi alespoň pět specializovaných společných 
investičních programů, jež uvedou na trh paletu inovativních 
investičních řešení. Tyto iniciativy by měly EIF dovolit aktivně 
spolupracovat s partnery, vyměňovat si s nimi osvědčené tržní 
postupy a projednávat s nimi společné investiční příležitosti.

EIF bude spolu s Evropskou komisí i nadále pracovat na klíčových 
regulačních iniciativách EU, včetně iniciativ pro zamezení 
vyhýbání se daňovým povinnostem. To podpoří daňovou 
transparentnost a vytvoří rovné podmínky pro všechny podniky 
v EU. EIF a EK dále společně posoudí možnost rozšíření aktivit EIF 
na nové oblasti (např. energetika a dovednosti) a zintenzivnění 
aktivit na podporu politických priorit EU (např. sociální dopad). 

EIF bude také hledat nové možnosti, jak zmobilizovat další pro-
středky pro MSP a malé společnosti se střední tržní kapitalizací. 
Mobilizace soukromého kapitálu od institucionálních investorů 
(např. státních investičních fondů, rodinných kanceláří, penzij-
ních fondů, nadací a podniků) by zajistila udržitelnější a dlouho-
dobější podporu trhu.

Ženy loupají ovoce na výrobu tradičních 
kyperských zákusků v malém podniku v pohoří 
Troodos, který získal úvěr s podporou EIB.

Ultra tenká solární fólie společnosti 
Heliatek, kterou financovala EIB. Jeden 

čtvereční metr fólie váží 500 g a její 
tloušťka je menší než jeden milimetr.

Mimo Evropu
Evropská komise také navrhla zvýšení úrovní záruk 
pro mandát pro poskytování úvěrů třetím zemím 
v období let 2014-2020, aby pomohla EIB provádět 
iniciativu na posílení ekonomické odolnosti zemí 
v oblasti západního Balkánu a jižního sousedství a tím 
přispět k řešení migrační krize. Banka očekává, že bude 
hrát významnou úlohu také v plánu vnějších investic, 
a to zejména poskytováním odborných znalostí a 
poradenství v zemích, kde jsou potřeby největší.

 
EU musí proaktivně řešit vnější výzvy, které mají nebo 

budou mít dopad na její vlastní budoucnost. Svět je nyní slo-
žitější a v posledních letech nastaly nové situace, které vysta-
vily Evropu větším rizikům nebo jí otevřely nové možnosti. To 
vyžaduje, abychom rychlejším tempem podporovali odolnost 

a rozvoj partnerských zemí. EIB prokázala, že je pružná a má 
všechny předpoklady na tyto výzvy reagovat.  

 Lionel Rapaille,  
vedoucí pracovník EIB pro operace veřejného sektoru 

v zemích východního sousedství

kulturní a kreativní odvětví a mikrofinancování. EIF bude i 
nadále hledat možnosti zahájení nových iniciativ v odvětví 
zemědělství. Kromě toho bude EIF podporovat rané a pozdější 
fáze rozvoje podniků investicemi do nejrůznějších fondů, a to 
od přenosu technologií a „business angels“ až po panevropské 
fondy fondů. 

Cheik Sadibou Diop, zakladatel 
senegalské společnosti Senbus, 
kterou pomohla financovat EIB.

 Eddie Szweda řídí v Dánsku mikropivovar, který 
zaměstnává pět osob. Produkce mikropivovaru se 
zvýšila díky úvěru poskytnutému s podporou EIF.

 
Bude mnohem více operací strukturovaného financování v oblasti 

sekuritizace, jakož i záruk se sdílením rizik pro stávající nebo budoucí 
úvěrová portfolia bank. Bude to velká podpora pro MSP a společnosti 

se střední tržní kapitalizací. 

Milena Messori,  
vedoucí divize Zprostředkované financování 

pro mikropodniky a malé a střední podniky



Mezi členskými státy EU jsou dosud velké rozdíly v přístupu 
k finančním prostředkům a největší potíže mají v tomto ohledu 
země, na které nejvíce dolehla finanční krize. Mnoho MSP stále 
hledá lepší přístup ke konkrétnímu financování, jako je např. 
pružné financování provozního kapitálu a financování formou 
majetkové účasti. Malé úvěry, které si sjednávají hlavně menší 
podniky, mají zpravidla vyšší úrokovou sazbu, která odráží 
poměrně vyšší náklady spojené s poskytnutím úvěru a různá rizika. 

Očekává se, že EIB se soustředí na klíčové priority, zejména na 
inovace, zaměstnanost mladých lidí, podporu internacionalizace 
a opatření v oblasti klimatu. Banka je v současné době schopna 
reagovat zejména na potřeby financování mnoha subjektů 
působících v zemědělství a potravinových hodnotových řetězcích.

Voda

Vodní zdroje, pitná voda a nakládání s odpadními vodami jsou i 
nadále oblastmi, které mají pro hospodářství a životní prostředí 
Evropy rozhodující význam. Ať již jde o dodávky vody, nebo o 
ochranu před povodněmi, EIB zůstává subjektem, který nejvíce 
podporuje toto odvětví.

Odpady
Zvýšené investice do recyklace a energetického využívání odpadů  
 mají přínos pro životní prostředí a klima;  
 zachovávají přírodní zdroje a spoří energii;
 snižují závislost na dovozu surovin; a 
 podporují vytváření pracovních míst a hospodářský růst.

Banka bude takové investice nadále podporovat, aby napomoh-
la přechodu EU k oběhovému hospodářství. V odůvodněných 
případech bude banka také financovat zařízení pro nakládání 
se zbytkovým odpadem, aby byl splněn cíl snižovat množství 
biologického odpadu na skládkách. 

Infrastruktura na venkově

Změna klimatu má vážný dopad na zemědělství a na trh s po-
travinami. Má zejména vliv na úrodnost půdy, skladbu plodin, 
dostupnost vody a v konečném důsledku na potravinové za-
bezpečení. 

EIB bude i v budoucnosti usnadňovat investice do zemědělství 
a lesnictví, které se přímo zaměřují na zmírňování změny klima-
tu nebo přizpůsobení se této změně a podporují poskytování 
environmentálních veřejných statků, jako jsou např. krajinné 
typy, biologická rozmanitost zemědělské půdy, stabilita klima-
tu a větší odolnost vůči přírodním pohromám. V zemědělských 
hodnotových řetězcích bude EIB i nadále podporovat projekty 
účinně využívající zdroje a energii, jež přispívají k výrobě zdra-
vějších a výživnějších produktů nebo produktů, které za sebou 
zanechávají menší environmentální stopu. 

 

Strategické cíle Evropského investičního 
fondu

EIF se i v budoucnu výrazně soustředí na poskytování 
rizikového financování malým a středním podnikům (MSP) 
a malým společnostem se střední tržní kapitalizací v Evro-
pě. Po plánovaném prodloužení doby fungování EFSI v roce 
2018 bude EIF moci udržet stabilní trend objemů. Bude toho 
dosaženo prostřednictvím různých mandátů soustřeďujících 
se na inovace, konkurenceschopnost, sociální podnikání, 

 
Jádrem práce EIF zůstane cíl sloužit evropskému hospodářství. 

Posílení podnikatelů všech povolání a vrstev bude i nadále hlavní 
prioritou na cestě vpřed. 

 Maria Leander, generální tajemnice EIF

Zejména v souvislosti s EFSI se banka snaží navázat bankovní 
vztahy s novými zprostředkovateli a vyvinout platformy finan-
cování, jež umožní dostat se k novým segmentům firemní klien-
tely, hlavně ve spolupráci s národními rozvojovými institucemi. 
Banka se také snaží rozšířit své vztahy s novými nebankovními 
zprostředkovateli, např. s úvěrovými fondy a platformami skupi-
nového financování. 

Škála produktů EIB se ve spolupráci s EIF dále rozšiřuje a zahr-
nuje záruky/produkty sdílení rizik a přímé financování růstu pro 
společnosti se střední tržní kapitalizací; doplňují ji investice do 
mezaninových tranší a investice do vybraných fondů pro MSP a 
společnosti se střední tržní kapitalizací. 

Mimo EU EIB očekává, že i nadále bude prostřednictvím zpro-
středkovaných úvěrů (také v místní měně) podporovat mikro-
podniky a stimulovat rozvoj místního finančního a soukromého 
sektoru a že bude ve stále větší míře poskytovat poradenství. 
Finanční prostředky uspokojující potřeby drobných zemědělců, 
organizací producentů a venkovských mikropodniků a malých 
podniků mimo EU také často řeší problémy, jako je migrace, zmír-
ňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně.

Podpora MSP a společností 
se střední tržní kapitalizací  

Ochrana životního prostředí 

2016: 23,6 mld. EUR 
2017-2019: 22,3 mld. EUR ročně

2016: 16,9 mld. EUR 
2017-2019: 18,3 mld. EUR ročně

Horizontální cíle v oblasti soudržnosti a 
ochrany klimatu 

Aktivity EIB jsou v souladu se dvěma rámcovými cíli politiky EU: 

•  přispívat k hospodářské a sociální soudržnosti a ke konvergenci 
v EU, v zemích Evropského sdružení volného obchodu a v ze-
mích usilujících o přistoupení k EU (30 % celkového financování 
skupiny); 

•  podporovat opatření pro zmírňování změny klimatu a přizpů-
sobování se této změně (26 % celkového financování skupiny).

Investiční plán pro Evropu
Skupina EIB je na dobré cestě, aby s pomocí Evropské-
ho fondu pro strategické investice (EFSI) zmobilizova-
la dodatečné investice v objemu 315 mld. EUR, jak to 
předpokládá investiční plán pro Evropu. Banka proto 
přebírá větší rizika, aby zaplnila investiční mezery. Po 
kladném vyhodnocení nástroje EFSI Evropskou komisí 
je navrženo prodloužení doby jeho fungování. 

 
Díky EFSI může banka podporovat širší okruh klientů a širší 
škálu projektů. Větší i menší investiční projekty mohou mít 
zcela rozhodující dopad na místní úrovni, protože vytvářejí 

pracovní místa a přinášejí hmatatelné sociální, hospodářské a 
environmentální výhody občanům.  

Birthe Bruhn-Léon,  
ředitelka EIB, oddělení Iberská oblast

V roce 2017 EIF očekává, že zahájí ve spolupráci s národními roz-
vojovými institucemi alespoň pět specializovaných společných 
investičních programů, jež uvedou na trh paletu inovativních 
investičních řešení. Tyto iniciativy by měly EIF dovolit aktivně 
spolupracovat s partnery, vyměňovat si s nimi osvědčené tržní 
postupy a projednávat s nimi společné investiční příležitosti.

EIF bude spolu s Evropskou komisí i nadále pracovat na klíčových 
regulačních iniciativách EU, včetně iniciativ pro zamezení 
vyhýbání se daňovým povinnostem. To podpoří daňovou 
transparentnost a vytvoří rovné podmínky pro všechny podniky 
v EU. EIF a EK dále společně posoudí možnost rozšíření aktivit EIF 
na nové oblasti (např. energetika a dovednosti) a zintenzivnění 
aktivit na podporu politických priorit EU (např. sociální dopad). 

EIF bude také hledat nové možnosti, jak zmobilizovat další pro-
středky pro MSP a malé společnosti se střední tržní kapitalizací. 
Mobilizace soukromého kapitálu od institucionálních investorů 
(např. státních investičních fondů, rodinných kanceláří, penzij-
ních fondů, nadací a podniků) by zajistila udržitelnější a dlouho-
dobější podporu trhu.

Ženy loupají ovoce na výrobu tradičních 
kyperských zákusků v malém podniku v pohoří 
Troodos, který získal úvěr s podporou EIB.

Ultra tenká solární fólie společnosti 
Heliatek, kterou financovala EIB. Jeden 

čtvereční metr fólie váží 500 g a její 
tloušťka je menší než jeden milimetr.

Mimo Evropu
Evropská komise také navrhla zvýšení úrovní záruk 
pro mandát pro poskytování úvěrů třetím zemím 
v období let 2014-2020, aby pomohla EIB provádět 
iniciativu na posílení ekonomické odolnosti zemí 
v oblasti západního Balkánu a jižního sousedství a tím 
přispět k řešení migrační krize. Banka očekává, že bude 
hrát významnou úlohu také v plánu vnějších investic, 
a to zejména poskytováním odborných znalostí a 
poradenství v zemích, kde jsou potřeby největší.

 
EU musí proaktivně řešit vnější výzvy, které mají nebo 

budou mít dopad na její vlastní budoucnost. Svět je nyní slo-
žitější a v posledních letech nastaly nové situace, které vysta-
vily Evropu větším rizikům nebo jí otevřely nové možnosti. To 
vyžaduje, abychom rychlejším tempem podporovali odolnost 

a rozvoj partnerských zemí. EIB prokázala, že je pružná a má 
všechny předpoklady na tyto výzvy reagovat.  

 Lionel Rapaille,  
vedoucí pracovník EIB pro operace veřejného sektoru 

v zemích východního sousedství

kulturní a kreativní odvětví a mikrofinancování. EIF bude i 
nadále hledat možnosti zahájení nových iniciativ v odvětví 
zemědělství. Kromě toho bude EIF podporovat rané a pozdější 
fáze rozvoje podniků investicemi do nejrůznějších fondů, a to 
od přenosu technologií a „business angels“ až po panevropské 
fondy fondů. 

Cheik Sadibou Diop, zakladatel 
senegalské společnosti Senbus, 
kterou pomohla financovat EIB.

 Eddie Szweda řídí v Dánsku mikropivovar, který 
zaměstnává pět osob. Produkce mikropivovaru se 
zvýšila díky úvěru poskytnutému s podporou EIF.

 
Bude mnohem více operací strukturovaného financování v oblasti 

sekuritizace, jakož i záruk se sdílením rizik pro stávající nebo budoucí 
úvěrová portfolia bank. Bude to velká podpora pro MSP a společnosti 

se střední tržní kapitalizací. 

Milena Messori,  
vedoucí divize Zprostředkované financování 

pro mikropodniky a malé a střední podniky



 
 Co nabízí banka EU 

v období let 2017-2019

PŘIJATA
VÝZVA

Z hlediska objemu vydaných dluhopisů a poskytnutých úvěrů 
je EIB, banka EU, největší mnohostrannou finanční institucí na 
světě. Poskytuje finanční prostředky na životaschopné a udrži-
telné investiční projekty, jež přispívají k dosažení cílů politiky 
Evropské unie, jakož i odborné poradenství. Skupina Evropské 
investiční banky se skládá z Evropské investiční banky (EIB) a 
Evropského investičního fondu (EIF).

 

Operační plány EIB a EIF na období let 2017-2019 stanovují 
střednědobé cíle a prioritní oblasti aktivit banky a fondu.

Záměrem EIB je každoročně podepsat úvěrové smlouvy 
v objemu 74-76 mld. EUR. EIF očekává, že objem poskytnutého 
vlastního kapitálu, sekuritizačních operací, inkluzivního 
financování a záruk bude činit 9,6-10,4 mld. EUR ročně.

Cíle podle oblastí veřejné politiky

Činnost banky se soustřeďuje kolem čtyř hlavních cílů veřejné 
politiky, které nejlépe stimulují růst, zaměstnanost a konku-
renceschopnost.

Údaje za rok 2016 v této brožurce nejsou v době zveřejnění auditované a jsou předběžné  

 
Zatímco EU se musí snažit stimulovat svoji hospodářskou 

konkurenceschopnost a zvyšovat investice do inovací, měli bychom 
také velebit úspěchy, jichž jsme dosáhli, a schopnost Evropy trvale 

inovovat v mnoha oblastech od lékařských technologií po vesmírné 
technologie a od chemického inženýrství po strojní inženýrství. .

Elina Kamenitzer,  
vedoucí pracovnice EIB pro úvěry podnikům 

v Německu a severských zemích

Výzkum a inovace

Více než kdykoli v minulosti závisí nyní růst a prosperita v Evropě 
na dalším zdokonalování našich dovedností, na rozšiřování 
našich znalostí a na přeměně těchto dovedností a znalostí 
v nové výrobky a služby. Pro zachování konkurenceschopnosti 
jsou třeba vysoce kvalifikovaní lidé a větší investice do vědy, 
technologií a inovací. To platí zejména pro středně velké 
společnosti soukromého sektoru. 

Očekává se, že nejcitelnější dopad zajistí tři klíčové technologie:   
  digitální technologie 
  biotechnologie 
   věda o materiálech  

Inovace a biohospodářství

Celkový obrat zemědělství/biohospodářství v EU se odhaduje 
ve výši 2 bilionů EUR a toto odvětví zaměstnává přibližně 22 
milionů osob, tj. 9 % celkového ekonomicky aktivního obyva-
telstva EU (v roce 2013), hlavně ve venkovských a pobřežních 
oblastech. Investice v této oblasti podporují udržitelnou a 

Posílení inovací a lidského kapitálu

Evropská investiční banka
98 -100, boulevard  
Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org
U info@eib.org

Evropský investiční fond
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org
U info@eif.org
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zdrojově efektivní produkci a využívání obnovitelných zdrojů 
z půdního prostředí, z rybolovu a akvakultury. Zemědělství/bio-
hospodářství má také potenciál podpořit přechod EU k oběho-
vému hospodářství. 

Výzkum a inovace v energetice

Splnění dlouhodobých cílů v oblasti energetiky a ochrany kli-
matu bude vyžadovat nové technologie, které nejsou v součas-
né době komerčně dostupné, jakož i inteligentnější a vysoce 
účinné způsoby využívání energie. 

2016: 13,5 mld. EUR 
2017-2019: 15,2 mld. EUR ročně

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank

Budování efektivní infrastruktury
2016: 19,7 mld. EUR 
2017-2019: 19,1 mld. EUR ročně

Energetika
•  Zabezpečení konkurenceschopných a bezpečných dodávek:  

Investice do projektů EU společného zájmu, např. do energetic-
kých sítí.

•  Energetická účinnost:  Nástroj EFSI bance umožnil rozšířit její 
podporu na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, čímž 
prosazuje nové stavební standardy, které se po roce 2021 stanou 
normou.     

•  Snižování emisí uhlíku:  Vedle výroby energie jsou třeba velké 
investice také do elektrických sítí. Jejich cílem je integrovat obno-
vitelné zdroje energie, zvýšit kapacitu skladování energie, zmo-
dernizovat elektrorozvodné sítě a přeměnit je na inteligentní sítě.

Doprava a mobilita

Energeticky účinná a čistší doprava s nízkými emisemi uhlíku 

Odvětví dopravy představuje 32 % konečné spotřeby energie 
v Evropě. Produkuje také 20 % celkových emisí skleníkových plynů 
v EU a významně přispívá ke znečištění ovzduší, zejména v měst-
ských oblastech. Naše iniciativy zahrnují: 

  podporu při nákupu nových lodí nebo při jejich dovybavení 
technologiemi, které zajistí ekologičtější námořní dopravu;

 investice do uspořádání letového provozu;
 snazší zavedení vozidel poháněných alternativním palivem;
  stimulaci úsilí zavést ve městech a v městských oblastech vo-

zový park veřejné dopravy s nízkými nebo nulovými emisemi.  

Strategická dopravní infrastruktura 

EIB upřednostňuje méně rozvinuté regiony a zaměřuje se na chy-
bějící spoje, na kritická místa v dálkové dopravě, na interoperabili-
tu hraničních přechodů a na propojení míst, kde cestující přechá-
zejí na jiný druh dopravy. EIB podporuje také regionální leteckou 
dopravu a kaptivní leasingové společnosti, jakož i strategickou 
infrastrukturu jinou než TEN-T.  

Mobilita pro evropská města 

Rostoucí poptávka po dopravě v mnoha městech měla za 
následek neudržitelný stav: silná kongesce, špatná kvalita ovzduší, 
znečištění hlukem a vysoké emise uhlíku. Celkové náklady 
kongesce v evropských městech se odhadují na 100 mld. EUR, tj. 
1 % ročního HDP EU. Banka financuje investice do inteligentních 
dopravních systémů a technologií, které mohou poskytovat 
uživatelům dopravy lepší a relevantnější cestovní informace a 
zajistit lepší řízení dopravy a efektivnější provoz. 

Rozvoj a obnova měst a regionů 

Úvěrové aktivity se zaměří na regeneraci měst, environmentál-
ní infrastrukturu, účinné využívání zdrojů, dostupnost v rámci 
regionů, sociální bydlení a širší začlenění, zmírňování změny kli-
matu a přizpůsobování se této změně, zvyšování odolnosti obcí 
a regionů, aby mohly reagovat na nepředvídané výzvy nebo 
se jim přizpůsobit (např. migrace nebo zemětřesení), jakož i na 
inteligentnější rozvoj s využitím inovací a nových technologií.  

Zdravotnictví

Ačkoli se očekává, že úvěry podpoří v prvé řadě modernizaci 
nemocniční infrastruktury, pravděpodobně se zvýší poptávka 
po zařízeních primární zdravotní péče a po odborné přípravě 
zaměstnanců, kteří pracují v tomto odvětví.

Podpora rozvoji infrastruktury na venkově a ze-
mědělskému průmyslu

Podporováním infrastruktury na venkově a odvětví biomasy 
(kde je ústředním aktérem zemědělství) bude dosaženo dlou-
hodobějšího a vyváženějšího udržitelného rozvoje společností, 
protože se tím snižuje vylidňování venkova a zlepšuje potravi-
nové zabezpečení. 

   
 
Kdybychom si na mapě vyznačili operace veřejného sektoru, které 

jsme během posledních 10-15 let financovali, neviděli bychom jednot-
livé roztroušené projekty, ale před našima očima by vyrostly celé sys-

témy silnic, železnic, tramvajových linek, potrubí nebo zdravotnických 
či vzdělávacích služeb. Tvoří prvky logického celku.

.

Rafal Rybacki, 

vedoucí pracovník EIB pro úvěrové operace týkající se veřejného 
sektoru a infrastruktury v Polsku a baltských státech

Cyklistické stezky 
v italské Boloni, 
které financoval 
úvěr EIB.

Angelita Rebollo provádí v Paříži výzkum 
léčby rakoviny. Tento výzkum financoval fond, 

do něhož investoval EIF.
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