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Het zesde jaarlijkse EIB-Forum stond ge-

heel in het teken van regionale ontwik-

keling, de belangrijkste taak van de Bank. 

Op het f o r u m k w a m e n ongeveer 300 
deskundigen uit bestuurlijke en politieke 
kring, alsmede vertegenwoordigers van 
EU- en o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n , de 
industrie en het bankwezen bijeen om 
zieh te buigen over de factoren die een 
rol speien bij de al dan niet succesvolle 
ontwikkel ing van regio's. 

De p r e s i d e n t van de EIB, P h i l i p p e 

Maystadt, l ichtte toe waarom voor dit 

thema was gekozen: « Wij moeten onze 

e r v a r i n g e n u i t w i s s e l e n o p d a t w i j 

v o o r t d u r e n d onze activ i teiten kunnen 

v e r b e t e r e n en h u n d o e l m a t i g h e i d 

kunnen vergroten. Dit zijn wij zowel aan 

de aandeelhouders van de EIB als aan de 
burgers van Europa verschuldigd. Het 
financieren van niet-gezonde projecten 
z o u b e t e k e n e n d a t w i j k a p i t a a l v e r -
niet iging plegen; hierdoor zouden wi j 
groeikansen laten l iggen en de werk-
gelegenheid in Europa benadelen. » 

In dit nummer van EIB 

Mededelingen wordt ingegaan 

op regionale ontwikkeling, ook 

met betrekking tot de 

hervorming van de EU-

structuurfondsen en de 

daarbijbehorende activiteiten 

van de EIB. 

Meer over het EIB-Forum 2000 op pag. 6-10 



Zo 'n90% van de 
door de EIB 

gefinancierde 
ziekenhuizen bevindt 

zieh in de minst 
ontwikkelde 

gebieden Regionale ontwikkeling 
een kernactiviteit van de EIB 

Een grotere 
economische en 
sociale co h es i e, waarbij 
de regio's van de 
Unie zieh in onderlinge 
harmonie ontwikkelen: 
deze doelstelling vormt 
een van de speerpunten 
van het communautaire 
beleid, zoals dat is 
vastgelegd in het 
Verdrag van Amsterdam. 

Hieruit bli jkt opnieuw dat het 
streven naar een evenwichtige 
ontwikkel ing een belangrijke 
doelstelling van de Unie vormt. Dit 
is overigens reeds vastgelegd in 
het Verdrag van Rome van 1958: 
het ondersteunen van projecten 
ten behoeve van de ontsluiting 
van minder ontwikkelde regio's 
wordt hier omschreven als de 
kerntaak van de EIB. 

De gebieden waarop de Bank 
actief is, zijn uitgebreid: het beleid 
van de Unie is pluriformer gewor
den, er treden nieuwe lidstaten 
toe. loch wordt hierdoor de spe-
cifieke rol van de Bank niet aan-
getast; het stimuleren van de re
gionale ontwikkeling is voorop 
blijven staan. 

Dit blijkt ook uit het Business Plan 
van de Bank met betrekking tot de 
période 2000-2001, waarin abso
lute prioriteit wordt gegeven aan 
de regionale ontwikkeling en aan 
de economische en sociale samen
hang binnen de Unie - dit in het 
kader van de implementatie van 
Agenda 2000. 

Sinds 1989, het jaar van de her
vorming van de structuurfondsen, 
heeft de EIB zo'n 133 miljard euro 
geïnvesteerd in regionale ontwik-
kelingsgebieden. Deze steun werd 
verleend in de vorm van afzonder-
lijke leningen - 104 miljard euro -
en van globale kredieten - 29 
miljard euro - en betrof investe-
ringen op kleine en middelgrote 
schaal in infrastructuren en MKB. 
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Resultaat van de 
période 1994-1999: 
86 miljard euro 

In de pér iode van het 2e act iv i-
teitenprogramma van de structuur
fondsen is ten behoeve van regio
nale ontwikkeling een bedrag van 
65,5 miljard euro aan afzonderlijke 
leningen verstrekt; dit betekent dat 
hieraan 70% van het totale aantal 
door de Bank binnen de Unie toe-
gekende afzonderlijke leningen is 
besteed. 

Uit een analyse per sector blijkt dat 
de EIB een be langr i jke b i jdrage 
heeft geleverd aan investeringen 
ten behoeve van allerlei activiteiten 
op het gebied van product ie en 
dienstverlening. 84% van het totale 
investeringsbedrag is besteed aan 
infrastructuren: zij vormen immers 
een wezenl i jke voorwaarde voor 
een evenwichtige ontwikkeling van 
de regio's. Het grootste deei van de 
desbet re f fende gelden (55%) is 
gegaan naar netwerken voor ver-
voer en telecommunicatie en naar 
inves ter ingen om de t o e g a n -
kelijkheid van deze netwerken te 
bevorderen. 

Bij deze transportprojecten gaat het 
in het bijzonder om grootschalige 
Europese netwerken van auto- en 
spoorwegen; investeringen in de 
te lecommunicat ie gingen vooral 
naar nat ionale of internat ionale 
netwerken en diensten. 

Een snel groeiend gedeelte van de 
financiële ondersteuning - over de 
gehele période 1,7 miljard - betrof 
p ro jec ten ten behoeve van de 
ontwikkel ing van menselijk kapi-
taa l . De EIB heeft z iekenhuizen, 
laboratoria, universiteiten en scho-
len gefinancierd, die voor 9 1 % in 
de meest achtergestelde gebieden 
waren gelegen. Hierdoor heeft de 
Bank er toe b i j ged ragen dat de 
meest geavanceerde voorzieningen 
op deze gebieden geli jkeli jk toe-
gankelijk worden voor alle burgers 
van de Unie. 

Uit een analyse per doels te l l ing 
b l i jk t dat de meeste gelden zi jn 
geïnvesteerd in projecten die vallen 

onder doelstelling 1 (gebieden met 
een ontwikkelingsachterstand) en 6 
(zeer dunbevoikte noordelijke ge
bieden): 31 miljard euro (46%). In 
deze gebieden geeft de Bank voor-
rang aan het verbeteren van infra
structuren op het gebied van ver-
voer, energie en telecommunicatie, 
in het bijzonder om een bijdrage te 
leveren aan een oplossing voor het 
probleem van de perifere l igging 
van veei van deze regio's. 

Een belangrijk deeI van de activi
teiten van de Bank betreft de cohe-
sielanden (Spanje, Gr iekenland, 
lerland en Portugal): over de gehele 
période is meer dan eenderde van 
de afzonderli jke leningen ten be
hoeve van regionale ontwikkel ing 
naar deze landen gegaan. 

Regio's die een procès van econo
mische herstructurering onderging-
en (doelstelling 2 en 5b) ontvingen 
23,3 m i l j a rd euro (35% van de 
financiële ondersteuning voor re
gionale ontwikkeling). 

Naast deze ondersteuning ten be
hoeve van regionale ontwikkel ing 
werden ook globale kredieten toe-
gekend voor invester ingen op 
kleine en middelgrote schaal in het 
MKB en voor infrastructuren van 
openbaar nut (kleinschalige stads-
vernieuwingsprojecten, waterbe-
heer, wegeninfrastructuren, plaat-
selijke infrastructuren, enz.). Het 
bedrag dat jaarlijks voor dit type 
f inanc ië le onders teun ing we rd 
uitgetrokken, istussen 1994 en 1999 
meer dan verdubbeld; het aantal 
afzonderli jke leningen is met lets 
meer dan een kwart gestegen. De 
bijdragen, die tussen 1994 en 1999 
toenamen van 1,9 miljard to t 4,6 
miljard euro, bedroegen in totaal 
19,5 miljard euro, oftewel 51% van 
het aantal in de Unie toegekende 
globale kredieten. Vooral gebieden 
die qua economische ontwikkeling 
voorop lopen en die een aanzien-
lijke investeringsbehoefte kennen 
profiteren van deze globale kredie
ten. 

Hiermee is de EIB de instelling die 
de belangrijkste bijdrage heeft ge
leverd aan het f inancieei onder
steunen van productieactiviteiten 
van het MKB, dat zo'n wezenlijke 

rol speelt bij het scheppen van 
werkgelegenheid in de onderne-
mingen van de Unie. 

Een van de redenen waarom het 
financieringsaanbod van de Bank 
ten behoeve van regionale ontwik
keling zo effectief kan zijn, is dat de 
verschillende kredietvormen elkaar 
aanvullen: naast afzonderli jke le
ningen, die vooral bedoeld zijn voor 
financiering van omvangrijke pro
jecten, kent zij globale kredieten 
ten behoeve van kleinschalige inves
teringen. 

De invioed van de door de Bank ont-
plooide activiteiten op de econo
mische onders teun ing van deze 
regio's valt niet uit te vlakken: de 
to ta le omvang van de ge f i nan 
cierde projecten beslaat jaarl i jks 
zo'n 8% van de in Europa verrichte 
investeringen - gedef in ieerd als 
bruto-investeringen in vaste activa 
(BIVA). 

Bovendien hebben de grote door 
de Bank ge f inanc ie rde in f ra -

Een belangrijk 
deel van de EIB-
kredieten ter 
bevordering van 
de regionale 
ontwikkeling 
gaatnaar 
netwerken voor 
vervoer en 
telecomm unica tie 

st ructurele werken in regionale 
on tw ikke l ingsgeb ieden een b i j 
drage geleverd aan het behoud van 
zo'n 300 000 banen per jaar; door 
middel van projecten in het MKB 
die door de Bank met behuip van 
g lobale kred ie ten zi jn medege-
financierd, zijn bovendien in totaal 
ongeveer 30 000 vaste banen in 
stand gehouden of gecreëerd. ^ . 
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structurele steunverlening door de Unie 
2000-2006 

Op 24 en 25 maart 1999 is door de Europese Raad van Berlijn een akkoord bereikt over Agenda 2000. 
Hierin zijn met name de ontwerpvoorschriften opgenomen met betrekking tot de structurele steun voor 
de période 2000-2006. De totale financiële toev '̂ijzing voor de structuurfondsen is vastgesteld op 195 
miljard euro. Het aantal prioritaire doelstellingen is teruggebracht van zeven tot drie. Twee hiervan zijn 
in het bijzonder van belang voor de EIB: 

• doelstelling I: het bevorderen van de ontwikkeling en de structurele omschakeling van de regio's met 
een onrwikkelingsachterstand (toewijzing: 135,9 miljard). 

Hieronder vallen: 
- regio's met een BBP per inwoner dat lager is dan 75 % van het communautair gemiddelde; 
- de ultraperifere gebieden en de zones die onder de vroegere doelstelling 6 vielen (zeer dunbevoikte 

arctische gebieden). 

De lijst van de onder doelstelling 1 valiende regio's is op 1 juli 1999 openbaar gemaakt. 

doelstelling 2: het ondersteunen van de aanpassing en de m 

ft Canary Islands (E) 

odernisering van de in structurele 
moeilijkheden verkerende zones 
(toewijzing: 22,5 miljard). 

Hieronder vallen: 
- plattelandszones die door achter-

uitgang worden getroffen; 
- in moeilijkheden verkerende 

dichtbevolkte stedelijke zones; 
- van de visserij afhankelijke zones; 
- zones waar ernstige structurele 

Problemen of een hoge werkloos-
heid heersen of dreigen te zullen 
heersen. 

De lijst van de onder doelstelling 
2 valiende regio's is pas in mei 
2000 vastgesteld. 

• overigens heeft een aantal regio's 
bij wijze van overgangsmaatregel 
nog recht op steun uit de struc
tuurfondsen. Dit zijn de zones 
«ex-doelstelling 1» en «ex-
doelstelling 2 en -5b». Deze 
overgangssteun is van kracht van 
01.01.2000 tot 31.12.2005 of 
2006. 

Doelstelling 1 

H Doelstelling 1 
I 1 Overgangssteun (tot 

31/12/2005 of 2006) 

I Speciaal programma 

Doelstelling 2 

^ 1 Doelstelling 2 
^ 1 Doelstelling 2 (gedeeltelijk) 
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De voortgang van de 
activiteiten van de EIB 

Bij de vaststell ing van het 3e ac-
tiviteitenprogramma van de struc
tuurfondsen voor de période 2000 
to t 2006 is opnieuw bezien welke 
activiteiten de Bank de komende 
jaren ten behoeve van regionale ont
wikkeling moest gaan ontplooien. 

Dit beleid, dat wordt gevoerd in het 
kader van het structuur- en cohe-
siebeleid van de Unie, komt t o t 

stand in nauwe samenwerking met 
de Commissie, maar vormt hierop 
eveneens een aanvulling. De EIB zal 
activiteiten blijven ontplooien ten 
behoeve van regio's of sectoren die 
geen beroep op andere ondersteu
ning meer kunnen doen. 

De steeds belangrijker wordende rol 
van financiële ondersteuning ten 
behoeve van regionale ontwikkeling 
is ook terug te zien in het Initiatief 
Innovatie 2000, een actieprogramma 
dat concreet vorm geeft aan het 
doel van een Europese innovatie- en 
kennismaatschappij. 

De activiteiten van de Bank kennen 
hierbij met name de volgende speer
punten: 

• het f inancieren van basisinfra-
structuren die noodzakeli jk zijn 
om in achtergestelde gebieden op 
lokaal niveau productieve activi
teiten te genereren; 

• het bieden van meer ondersteu
ning aan innoverende onderne-
mingen, met name in het MKB, en 
we l door midde l van g loba le 
kredieten; 

Steun aan de kandidaat-lidstaten 
in iViidden-Europa 

Met het p r e t o e t r e d i n g s i n s t r u m e n t voor s t ruc tuu rbe l e id (ISPA), dat de 
beschikking heeft gekregen over 7,28 miljard euro, wordt beoogd een bijdrage te 
leveren aan het bereiken van de doelstell ingen zoals omschreven in het 
partnerschap voor de toetreding; deze omvatten steunmaatregelen ter verbetering 
van het milieu en van de vervoersinfrastructuren in de kandidaat-lidstaten uit 
Midden-Europa. 

Uiteraard is de EIB nauw betrokken bij de voorbereiding van de toelating van deze 
landen; de directe steunmaatregelen worden geïntensifieerd, waarbij dezelfde 
doelstellingen worden nagestreefd als bij de lidstaten. Daarnaast ondersteunt de 
Bank de communautaire instellingen bij de vaststelling van de activiteiten die bij 
voorrang voor ondersteuning uit de begroting in aanmerking dienen te komen, en 
waarvoor deze steun economisch gezien het meest veranrwoord is. 

Sinds 1990 is de Bank de belangrijkste bron van internationale financiële steun a.in 
de Midden-Europese landen. Zij heeft hier 11 miljard euro aan leningen verstrekt, 
waarbij het gemiddelde de afgelopen drie jaar jaarlijks 2 miljard bedroeg. 

De omvang van de financieringen in deze landen zal de komende jaren blijven 
toenemen. De leningen worden bij voorrang verstrekt ten behoeve van de volgende 
activiteiten: 

• het onrwikkelen van trans-Europese netwerken op het gebied van communicatie 
en energie, evenals het tot stand brengen van een verbinding hiervan met de 
communautaire netten; 

• investeringen die verband houden met de bescherming van het milieu; 

• het bieden van financiële ondersteuning aan industriële activiteiten en aan het 
MKB. Hierbij wordt beoogd een bijdrage te leveren aan het scheppen van 
werkgelegenheid en aan de economische ontwikkeling van de betrokken regio's. 

De EIB zal zoals altijd nauw samenwerken met de Europese Commissie; 
hierdoor kunnen de financiële Instrumenten van de Unie in hun onderlinge 
samenhang optimaal worden benut en kan de invioed hiervan maximaal zijn. 
Nu al geldt dat de meeste door de Bank ondersteunde projecten voor trans-
Europese netwerken tot stand zijn gekomen op gezamenlijk initiatief van de 
EIB en de Commissie. 

> het ontwikkelen van infrastruc
turen en diensten die in dit in-
formatieti jdperk een cruciale rol 
spelen, in het bijzonder van net
werken voor de verbreiding van 
de innovatie en van de hiermee 
samenhangende diensten; 

' het leveren van een bijdrage aan 
de verbetering van het stadsmilieu 
en meer algemeen gezien aan de 
bescherming van het milieu; 

' het bieden van steun aan onder-
wijs en opieiding en aan een voor 
iedereen toegankeli jke gezond-
heidszorg, waarmee een bijdrage 
kan w o r d e n geleverd aan de 
ontwikkeling van een gezond en 
goed opgeleid arbeidspotentieel; 

' het voortzetten van de integratie 
van achtergestelde en peri fere 
regio's, door trans-Europese net
werken te verbe teren en hun 
toegankelijkheid te bevorderen. • 

Jacqueline RALET 

Hoofdafdeling Informatie en 

Communicatie 

Tel.:+352 4379 3119 

E-maii: J.ralet@eib.org 
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Het EIB-Forum 

van eind 

Oktober 

concentreerde 

zieh op de 

regionale 

ontwikkeling en 

het doeltreffend 

gebruik van de 

financiële 

middelen. 

Hieronder 

volgen enkele 

belangrijke 

passages uit de 
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forum gehouden 
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kan die in 

uitgebreide 

vorm vinden op: 

www.eib.org/ 

Forum 2000 

Philippe Maystadt 
president van de EIB: 

De uitbreiding van 
de Europese Unie 
word t onze 
grootste uitdaging 
«De midde len die beschikbaar 
w o r d e n geste ld voor reg iona le 
o n t w i k k e l i n g z i jn aanz ien l i j k . 
Alleen al in het afgelopen jaar is 
een bedrag van ongeveer 34 miljard 
euro uit de regionale, structuur- en 
cohesiefondsen van de Europese 
Unie t o e g e k e n d . Daarenboven 
wordt een belangrijke hoeveelheid 

steun verleend op nationaal niveau, 
onder andere door midde l van 
belast ingvoordelen. De daarmee 
gemoeide bedragen zi jn echter 
moeilijk te schatten. Deze middelen 
worden aangevuld met door de 
Europese Investeringsbank verstrek-
te kredieten; in dit verband werd 
voor projecten in de steungebieden 
van de Unie in 1999 ongeveer 17 
miljard euro verstrekt. 

Hoewel er aanzienlijke financiële 
middelen worden ingezet ter be
vordering van de regionale ontwik
keling mögen wij nog niet tevreden 
zijn met de resultaten. Het is dui-
delijk dat regionale verschillen die-
per zijn geworte ld dan men ooit 
had gedacht. De verschillen in de 
economische resultaten van de lid
staten van de Unie worden onte-
genzeggel i jk minder, maar niet-
temin blijkt ondertussen dat in de 
lidstaten zelf, ook in de meest suc
cesvolle staten, de economische 
ongelijkheid tussen de verschillende 
regio's niet per se kleiner wordt. 

Voor het Europees regionaal beleid 
zal de uitbreiding van de Unie de 

grootste uitdaging vormen. De re
gionale ongeli jkheden binnen de 
Unie zullen zieh vooral bij de toe
treding van de Midden- en Oost-
Europese landen als nooi t tevo-
ren verscherpen. De vraag komt 
aan de orde in hoeverre de toe-
komstige, grotere Unie deze regio
nale d i ve rgen t ie kan to le re ren 
zonder haar economische en sociale 
samenhang op het spel te zetten. Ik 
betwi j fel of het mogelijk zal zijn 
toekomst ige l ids taten deze l fde 
hoeveelheid steun te verlenen als in 
het verleden werd en nog steeds 
wordt verschaff aan de huidige co-
hesielanden. 

In Agenda 2000 wordt het f inan
cieei kader voor de begroting van 
de EU vastgelegd voor de période 
2000 - 2006. Hier in w o r d t n ie t 
voorzien in een belangri jke toe-
name in de uitgaven voor het re-
gionaal beleid. Met andere woor-
den, als wi j in de komende jaren 
meer successen wil len behalen zal 
dit alleen mogelijk zijn door een 
meer doelmatig gebruik van de be-
staande financiële middelen. » • 

Hans Eichel, 
minister van Financiën van Duitsland: 

Het beleid zal veranderen 

«Het huidige beleid van de Euro
pese Unie zal in een aantal op-
zichten veranderen na de uitbrei
d ing van de Unie in ooste l i j ke 
richting. Zo is het moeilijk voor te 
ste l len dat het Europees land-
bouwbeleid in haar huidige vorm 
eenvoudigweg kan worden toe-
gepast op de Oost-Europese landen. 
Hetzelfde kan gezegd worden van 
het cohesiebeleid. Voor alle beleids-
onderdelen geldt dat de beschik-
bare midde len beperkt z i jn . De 
Strategie die de indiv iduele l id
staten vo lgen ter bere ik ing van 
stabil i teit geldt evenzeer voor de 
Unie als geheel. Begrotingsplafonds 
mögen niet worden overschreden. 

In Duitsland wordt binnenkort het 
systeem van inkomstenverdel ing 

tussen de centrale overheid en de 
Länder herzien. Wellicht dat de uit-
gangspunten die in dit procès zul
len worden gehanteerd eveneens 
toegepast kunnen worden op het 
Europees regionaal beleid. Het 
belangrijkste is dat wij vasthouden 
aan het principe van sol idari tei t : 
de zwakkere worden ondersteund 
door de sterkere. Het vertalen van dit 
principe naar Europees niveau be
tekent dat de sterkere lidstaten hun 
interne regionale problematiek 
zelfstandig zullen moeten opiossen; 
de u i tbre id ing van de Unie in 
oostelijke richting zal ons ertoe nopen 
deze beperking in het Europees 
regionaal beleid door te voeren. 

Om deze reden zal er een brede 
discussie moeten worden gevoerd 

om te bepalen hoe w i j een 
wezen l i j ke ve rm inde r ing in de 
uitgaven voor het communautaire 
structuurbeleid kunnen bewerk
stelligen. Zo zou men zieh kunnen 
concent reren op de meest be-
hoeftige lidstaten en op gebieden 
waar in het belang voor de 
Gemeenschap als geheel het grootst 
is, zoals de vervoerssector of het 
milieubeleid. Naar mijn mening zou 
een vermindering van de financiële 
steunverlening op haar plaats zijn; 
het financieren door de EU van 50% 
van de kosten zou toe re i kend 
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moeten z i jn . De toepassing van 
nieuwe financieringsinstrumenten, 
zoals kred ie ten en garant iever-
klaringen in plaats van subsidies, 
zou een neerwaarts effect op de 
kosten hebben. Bovendien zouden 
hierdoor de middelen doelmatiger 
wo rden aangewend en zou on-
juiste kapi taai toewi jz ing worden 
bemoeilijkt. 

De pub l ieke acceptat ie van het 
overheidsbeleid wo rd t sterk be-
vorderd door een duidelijke regel-
geving en doorzichtigheid van het 
gevoerde beleid. Deze uitgangs-
punten gelden evenzeer voor het 
Europees regionaal beleid. 

De nauwe samenwerking tussen 
de Europese Investeringsbank en 
de Europese Commissie heeft er

toe geleid dat er zieh geen over-
lappende steunmaatregelen voor-
doen. Samenwerkingsverbanden 
met banken in diverse landen heeft 
hun concurrentiepositie verscherpt 
en hen in Staat gesteld zelfstandig 
hun organisatie te verbeteren. Voor 
beide successen w i l ik h ie rb i j 
mijn dank uitspreken in de rich
t ing van de Europese Investerings
bank. » • 

Jaroslaw Baue, 
minister van 
Financiën van Polen 

Beginstadium van 
regionale 
ontwikkeling 

« Doordat de landbouw nogal on-
doelmatig is en zowel de diensten-
sector als de Industrie onderontwik-
keld zijn, blijven de oostelijke delen 
van Polen over het algemeen veel 
armer dan de overige delen van het 
land. Wij verkeren nu siechts in het 
beginstadium van een systematische 
aanpak van de regionale ontwikke
ling. Tot op heden zijn de hervormin-
gen voornamelijk gericht geweest 
op macroeconomische stabiliteit en 
de on tw ikke l ing van een markt-
gerichte economie, terwijl er weinig 
aandacht is geweest voor de regio
nale problematiek. 

Een meer evenwichtige regionale 
o n t w i k k e l i n g zu l len w i j siechts 

kunnen bewerkstelligen door onze 

arbeidsmarkt te versoepelen. Wij 

zu l len voora l aandacht moeten 

besteden aan de factoren die de 

f lex ib i l i te i t van en de mobi l i te i t 

op de arbeidsmarkt bevorderen. 

V o o r b e e l d e n z i jn het w o n i n g -

beleid, het onderwijs, een betere 

coördinatie van de sociale zeker-

heidswetgeving en de ontwikke

ling van de vervoersinfrastructuur. 

Verder kunnen w i j noemen de 

her indel ing van de sectoren die 

het siechtst zijn opgewassen tegen 

de druk van de markteconomie, 

zoals de kolen- en staalindustrie 

en de defensie-industrie. » • 

Monika Wulf-Mathies, ad viseur Europese 
b e l e i d s z a k e n voor de Duitse bondskanselier, 

Gerhard Schröder, en voormalig Europees commissaris 
Regionaal Beleid. 

De EIB kan een rol speien bij de 
kwaliteitsverbetering van projecten 

« Er valt nog veel in te halen. Bijna 
één vijfde van de bevolking van de 
EU leeft nog steeds in regio's waar 
het bruto binnenlands product per 
inwoner beneden de 75% van het 
EU-gemiddelde l igt. Ter vergel i j -
king: in de VS leeft minder dan 2% 
van de bevolking in vergelijkbare 
omstandigheden. Voorts zi jn de 
gemiddelde verschillen tussen de 
staten van de VS onderling de helft 
kleiner dan die van vergeli jkbare 
regio's binnen de EU. De toetreding 
tot de EU door de Midden- en Oost-
Europese kandidaat l idstaten als
mede door Cyprus en Malta zal in 
dit opzicht zeker een uitdaging voor 
de toekomst met zieh meebrengen. 

De EIB zal de r i ch t ing van haar 
regionale ontwikkel ingsbeleid in 
nauwe samenwerk ing met en 
complementair aan het beleid van 
de Europese Commissie invul len. 
Deze Strategie is een weerspie-
geling van de politieke wens van de 
Presidenten van de Europese in
stel l ingen en is vastgelegd in de 
vorm van een samenwerkingsover-
eenkomst, welke de Commissie en 
de Bank in januar i 2000 hebben 
ondertekend. 

Het intensiveren van de samen
werking zal zieh met name richten 
op de deelname door de Bank 
aan de voorbereidende werkzaam-

heden en de onderhandelingsfasen 
van de structuurmaatregelen. Voorts 
op het overleg tussen de instellingen 
inzake het gezamenlijk financieren 
van activiteiten en op de door de 
Bank aan de Commissie geleverde 
technische diensten (pro jectbe-
oordeling). 

De door de EIB geleverde adviezen 
en technische diensten kunnen 
bijdragen aan het zuinig omgaan 
met de schaarse publieke middelen 
en het verbeteren van de kwaliteit 
van projecten. » • 
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Charlie McCreevy, 
minister van Financiën van 
lerland 

Wat wi j kunnen leren van het 
«economisch wonder» 

« Hoewel de Sterke groei van de 
lerse economie ook wel w o r d t 
aangeduid als het « economisch 
wonder », is zij niet zomaar to t -
standgekomen. Het succès is vooral 
te danken aan de jarenlange, vaak 
moeizame, inspanningen van de 
leren, gericht op het scheppen van 
de voorwaarden die een structurele 
groei mogelijk zouden maken. 

Om te kunnen slagen moeten 
economieen besehikken over een 
kader van samenhangende en 
consistente beleidslijnen gericht op 
de lange te rmi jn , waardoor een 
structurele vooruitgang in econo
mische en sociale zin kan worden 
behaald. 

Binnen een dergelijk kader moeten 
in de eerste plaats de middelen 
wo rden geschapen voorda t ze 
kunnen worden ingezet. Er moet zo 
mogelijk overeenstemming bestaan 
inzake we lke bele ids l i jnen het 
mogelijk zullen maken welvaart te 
genereren. De prakti jk in lerland 
heeft ons geleerd dat deze over
eenstemming gemakkel i jker kan 
worden bereikt binnen een kader 
waarin overeenstemming bestaat 

over de verdel ing van die gecre-
ëerde welvaart. 

In de tweede plaats moet het beleid, 
om de midde len te creëren, 
ex ternger ich t en ondernemers-
vr iendel i jk z i jn . Voorts moet zij 
gestoeld zijn op een vrije markt-
werking en uitgevoerd worden op 
een onpart i jd ige en doorzichtige 
wi jze. Het beleid moet op lange 
te rm i j n consistent worden toe 
gepast zodat alle deelnemers aan 
het economisch verkeer aan hun 
toekomst kunnen werken in de 
wetenschap dat er zieh geen on-
verwachte of willekeurige beleids-
wijzigingen zullen voordoen die hun 
p lannen zouden kunnen door-
kruisen. 

In de derde plaats is de ontwikkeling 
van het arbeidspotentieel een es-
sentieel onderdeel van structurele 
groei in economische en sociale 
zin. Dit beperkt zieh niet alleen tot 
de in het i n fo rma t ie t i j dpe rk 
benodigde opie id ingen en vaar-
digheden, maar omvat eveneens de 
noodzaak van een gedegen 
basisonderwijs en het cultiveren van 
de meer tradit ionele branches en 

beroepen waar altijd vraag naar zal 
blijven bestaan. 

In een onderontwikkelde economie 
is het begrijpelijk dat men terug-
houdend is in het op grote sehaal 
besteden van schaarse middelen 
aan onderw i j s en o p i e i d i n g e n , 
omdat het gebrek aan werkge
legenheid in eigen land de kans 
vergroot dat diegenen die ervan 
p ro f i t e ren zul len emigreren. In 
lerland is dit inderdaad al gene-
raties lang het geval geweest. Met 
name in de période tussen 1980 en 
1995 is dit probleem ni jpend ge
weest; de besten van onze duur 
opgeleide jongeren verlieten ons 
land om in het buitenland te gaan 
we rken . N ie t tem in heef t deze 
emigratiegolf in de afgelopen jaren 
in ons voordeel gewerkt , omdat 
veel van deze emigranten weer zijn 
t e ruggekeerd , daarb i j met zieh 
meenemend de kennis en ervaring 
die zij elders hebben opgedaan. » • 

Doordat de lerse minister het Forum 
niet kon bijwonen werd de lezing 
gegeven door de lerse ambassadeur in 
Duitsland, Noel Fahey 

Günter 
Grass 

In zijn lezing bij het diner ging 
Gün te r Grass, winnaar van de 
Nobelprijs voor literatuur in 1999, 
in op de vraag in hoeverre een bank 
sociale doelstellingen zou kunnen 
nastreven. Hij trok een vergelijk 
tussen de EIB en het krediet-
verleningsinst i tuut «Monte dei 
Paschi di Siena », dat in de 15e eeuw 
in Toscane werd opgericht. Ver-
wijzend naar deze stichting, die zieh 
tegenwoordig bezighoudt met 
bankieren en publiekrecht en zieh 
daarbij rieht op het ondersteunen 

van de wetenschap, het onderwijs, de 
gezondheidszorg en cultuur, deed 
Grass een beroep op de EIB om haar 
activiteiten uit te breiden naar wat 
hij noemde « menselijk kapitaal ». 

« De Bank is een niet-op-winst-
gerichte organisatie en haar activi
teiten beogen resultaat op de lange 
termijn; zij investeert daar waar tie 
behoefte het grootst is. In het Europa 
van vandaag, waar de ongelijkheden 
tussen rijk en arm enorm zijn, zijn de 
mogelijkheden om aan achterge-

bleven r^o's steun te verlenen l ^ o . » 

Grass besteedde ook aandacht aan 
wat hij noemde de grootste min-
derheidsgroepering van Europa, de 
Roma en hun taal, het Romani. 
Grass nodigde de EIB uit om 
onderwijsprogramma's voor deze 
pan-Europese minderheid te finan
cieren opdat hun taal ook in 
.schriftelijke vorm wordt behouden: 
« Een natie bestaat siechts als zij zieh 
schriftelijk kan uitdrukken. » 
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EIB-Forum 2000 

Conclusies 

Wolfgang Roth, 
vice-president van 
de EIB 

Samenwerking is 
van cruciaal belang 

« Succès kan alleen dan verzekerd 
worden als er sprake is van een dui
delijke doelstelling en een efficiente 
organisatie. Dit geldt evenzeer voor 
een geslaagde regionale ontwik
keling; er moet sprake zijn van een 
goedgeorganiseerd geheel. 

De heer Mayet toonde aan de hand 
van het voorbeeld van Sofia An
tipolis aan wat hier zoal bij komt 
kijken: een heldere visie en de inzet 
van alle mogelijke middelen binnen 
het kader van een strategie die erop 
gericht is deze visie te vertalen in 
real i te i t . Voorts moeten alle be
trokken partijen met elkaar samen
werken. 

Samenwerking is van cruciaal be
lang. 

Al le b innen de regio be t rokken 
par t i jen die in Staat z i jn bi j te 
dragen aan het sucées moeten 
worden overtuigd van het belang 
van reg ionale o n t w i k k e l i n g en 
moeten zieh hiervoor inzetten. Dit is 
ook gebeurd in het geval van Sofia 
Antipolis. Niet alle regio's zullen het 
succès van Sofia Antipolis kunnen 
evenaren; zij hebben immers alle 
verschi l lende Sterke en zwakke 
punten. Hiermee wordt de uitspraak 
van de heer Steinherr nogmaals 
onderstreept: niet alle regio's be-
hoeven bijvoorbeeld dezelfde infra-
structurele faciliteiten. 

Echter, zoals door de heer Fahey 
werd benadrukt door het voorbeeld 
van lerland aan te halen, hebben 
alle regio's wel behoefte aan een 
goed fune t ionerende en tevens 
flexibele overheid, die de eisen van 
de economie onderkent en con
sistent is in haar beslui tvorming. 
Om een moderne kreet te ge-
bruiken, hebben zij behoefte aan 
« good governance ». 

Verwijzend naar het voorbeeld van 
Saksen, lichtte de heer Milbradt dit 
toe. Alle nieuwe federale Länder 
besehikken reeds over een 
u i ts tekende basisinfrastruetuur. 
Successen moeten nu worden be
haald door het b innen de regio 
halen van kennis en deze continu te 
vernieuwen en te verbreden. Maar 
bovenal moet deze kennis - dat wil 
zeggen vakbekwame werknemers -
worden behouden binnen de regio. 
Daarnaast moeten regio's zieh ge-
dragen als ondernemingen in plaats 
van bureauerat ische overheids
instellingen, hetgeen inhoudt dat zij 
zieh actief moeten opstellen in het 
aant rekken van mensen met de 
benodigde kennis. 

In de tweede plaats is er behoefte 
aan samenwerking tussen de regio's 
en de centra le overhe id . Ver
tegenwoordigers van de nationale 
overheden moeten als groep Brüssel 
benaderen; Brüssel d ien t een 
gesprekspartner te hebben. De heer 
Segura legde uit hoe men deze 
samenwerking in Spanje tot stand 
brengt. 

Met Schotland als voorbeeld, zette 
de heer Imrie uiteen hoe de de-
eentralisatie van bepaalde bevoegd-
heden n ieuwe moge l i j kheden 
heeft gecreëerd voor Schotland en 
de verantwoordeli jkheden van de 
Schotse po l i t i c i heef t verbreed. 
Deze g ro te re mate van verant -
woordelijkheid heeft een duidelijke 
voorui tgang in de doelmatigheid 
van het reg iobe le id teweegge-
braeht, omdat zij tevens politieke 
verantwoording met zieh mee heeft 
gebracht. 

De heer Leygues is een voorstander 
van daadkrachtige en doeltreffende 
regionale overheden, die Brüssel 
het vertrouwen kunnen geven dat 
de s t ruc tuur fondsen op verant-
woorde wijze zullen worden aan
gewend. 

Pierre Mayet 

Alfred Steinherr 

Ewald Nowotny, 
Georg Milbradt 

Ricardo Segura 

Colin Imrie 

Jean-Charles 
Leygues 

Jacques Guerber 

Ingrid 
Matthäus-Maier 

Péter Medgyessy 

Ari Tolppanen 
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Programma 
19 Oktober 2000 F O R U M 

2 0 0 0 Β « E t i t Ν OPENING VAN HET FORUM: 

Philippe Maystadt, president van de EIB 

ZITTING I: « Regionaal ontwikkelingsbeleid - succesfactoren » 

Voorzitter: Ewald Nowotny, vice-president van de EIB 

• Georg Milbradt, onderminister van Financiën, Saksen, 
Duitsland 

• Noel Fahey, ambassadeur van lerland in Duitsland 
• Jaroslaw Baue, minister van Financiën, Polen 

• Colin Imrie, hoofd van de afdeling Structuurfondsen, 
Scottish Executive 

• Monika Wulf-Mathies, adviseur Europese beleidszaken voor de 
Duitse bondskanselier 

GALADINER met als gastspreker 

Günter Grass, winnaar van de Nobelprijs voor literatuur in 1999 

20 Oktober 2000 
ZITTING II: « Ervaringen met regionaal beleid en financiering » 
Inleiding door: Alfred Steinherr, hoofdeeonoom van de EIB 

DEELZITTING I: « Lessen uit de praktijk van het regionale beleid » 

• Rudolf Schicker, raadslid van Wenen, Oostenrijk 

• Pierre Mayet, voorzitter interministeriële coördinatiegroep 
Sofia Antipolis, Frankrijk 

• Pawel Samecki, minister. Office of the Committee for 
European Integration, Rolen 

• Jean-Charles Leygues, algemeen directeur, Directoraat-
Generaal Regionaal beleid, Europese Commissie 

• Ricardo Segura, adviseur van het Ministerie van Milieuzaken, 
Spanje 

DEELZITTING 2 : « Financiering van de regionale ontwikkeling » 

• Jacques Guerber, algemeen directeur, Dexia - Public Finance 
Bank, Frankrijk 

• Ingrid Matthäus-Maier, lid van de raad van bestuur van 
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Duitsland 

• Péter Medgyessy, direetievoorzitter van de Inter-Europa Bank, 
Hongarije 

• Ari Tolppanen, voorzitter van CapMan Partners, Finland; 
voorzitter van de European Private Equity and Venture Capital 
Association 

CONCLUSIES 
Wolfgang Roth, vice-president van de EIB 

AFSLUITENDE REDE 
Hans Eichel, minister van Financiën en ElB-gouverneur voor 
Duitsland 

Staat u mij toe h ierb i j een 
kanttekening te plaatsen: deze 
behoef te aan e f f i c ien te 
overheidsorganisaties op re-
g ionaa l n iveau zou kunnen 
worden opgevat als Brusselse 
inmenging in de binnenlandse 
aangelegenheden van lidstaten 
of in hun interne machtsver-
houdingen. Anderzijds weten 
wi j dat een zekere mate van 
bestuurlijke onafhankelijkheid 
bevorderlijk is voor doelmatig 
optreden - en het is juist deze 
doelmatigheid die wij moeten 
st imuleren wi l len wi j ervoor 
zorgen dat de g ro te hoe
veelheid financiële steun die 
beschikbaar wordt gesteld voor 
reg iona le o n t w i k k e l i n g op 
ve ran twoo rde wi jze w o r d t 
aangewend. 

Voor wat bet re f t het f i nan
cieren van het regionale beleid 
door middel van kredieten kan 
worden gezegd dat er bij de 
huidige lidstaten geen acute 
kne lpun ten meer bestaan, 
Zoals bel iebt door de heer 
Guerber, bestaan er eerder 
kne lpun ten in invester ings-
projecten. De EIB deelt deze 
mening. Het mogel i jk f inan
cieren van kne lpun ten zou 
kunnen w o r d e n vermeden 
door het aangaan van publiek-
pr ivate samenwerk ingsver
banden. In dit opzicht is het 
natuurlijk wel zo dat het tempo 
van de ui tvoer ing word t be-
paald door de traagste partner, 
hetgeen wederom betekent 
dat de mate van sucées 
afhankel i jk is van doelmat ig 
bestuur. 

Naar mijn mening bestaat een 
van de belangrijkste behoeften 
in Midden- en Oost-Europa er-
uit dat het midden- en klein-
bedrijf gemakkelijker toegang 
k r i j g t t o t f i nanc ie r ingsmid -
delen. Dit is ook benadruk t 
door mevrouw Matthäus-Maier 
en de heer Medgyessy. De 
verlening van financiële steun 
aan het midden- en kleinbedrijf 

is uiterst belangrijk omdat deze 
groep onde rnem ingen een 
nieuwe sociale laag creeert, die 
bijdraagt aan het stabiliseren 
van het po l i t ieke k l imaat in 
deze landen. 

Zoals uiteengezet door de heer 
Tolppanen, zijn risicokapitaal-
fondsen die zieh richten op het 
f inancieren van bedri jven in 
groeiseetoren, zoals internet, 
technologie en communicatie, 
ook u i terst nu t t i g in Oost-
Europa. Hierdoor wordt immers 
de besehikbare kennis direct 
omgezet in p roduc ten en 
wordt het creëren van nieuwe 
ondernemingen en werkgele
genhe id ges t imu leerd . Om 
deze reden heef t de EIB 
besloten haar activiteiten met 
risieokapitaal, verschaft door 
het Europees Investeringsfonds, 
uit te breiden naar Midden- en 
Oost-Europa. 

De grondleggers van de EIB 
waren van men ing dat de 
regionale ontwikke l ing meer 
baat zou hebben bij krediet-
verleningen dan bij subsidies. 
Kredieten zijn immers rente-
dragend en moeten worden 
t e rugbe taa ld , he tgeen een 
Sterke Stimulans vormt voor het 
doe lma t i g gebru ik van de 
besehikbare middelen en het 
nauw samenwerken tussen 
regionale bestuurders. 

De heer Maystadt, president 
van de EIB, u i t te zijn tw i j f e l 
over de mogel i jkheid om de 
toekomst ige l ids taten in 
Midden- en Oost-Europa met 
dezelfde hoeveelheid regio
nale steun te voorzien als tot 
op heden is verleend aan de 
cohesielanden. Minister Eichel 
maakte ons duidel i jk dat dit 
inderdaad onmogelijk zal zijn. 
Dit betekent echter wel dat in 
de toekomst de kredietverlener 
van de Unie, de EIB, een veel 
grotere rol zal gaan spelen in 
de regionale ontwikkeling. » • 

Meer informatie over het EIB-Forum 2000 kunt u vinden op onze website: www.eìb.org/Forum 2000. U kunt ook contact opnemen met 
Yvonne Berghorst, hoofdafdeling Informatie en Communicatie, tel.: (+352) 4379-3154 of e-mail: y.berghorst@eib.org 

Het EIB-Forum 2001 wordt eind Oktober gehouden in Sorrento, Italie, en zal zieh richten op samenwerking rondom het Middellandse-Zeegebied. 
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EUROPESE INVESTERINGSBANK 

De EIB organiseert de TEN-conferentie 

De EIB organiseert de TEN-conferentie 
«Trans-Europese vervoersnetwerken: φ^^ 

resultaten en vooruitzichten » 

Als grootste financier 
van trans-Europese 
vervoersinfrastructuur 
wil de EIB een eigen 
bijdrage leveren aan de 
discussie over nieuwe 
prioriteiten op het 
gebied van vervoer door 
een conferentie over 
trans-Europese 
netwerken (TEN's) te 
organiseren. De 
conferentie wordt in 
Straatsburg gehouden 
op 14 februari 200Ί. 

Momenteel worden door zowel de 

Europese Commissie als de lidstaten 

nieuwe prioriteiten gesteld op het 

gebied van vervoer. De huidige pri

oriteiten zijn in 1994 door de Eu

ropese Raad van Essen vastgesteld 

en zijn gerieht op het bespoedigen 

van de o n t w i k k e l i n g van trans-

Europese netwerken. 

Verwacht wordt dat de richtsnoeren 

van de EU voor de vervoerssector in 

2005 zullen worden bi jgesteld. 

V o o r u i t l o p e n d op deze algehele 

revisie heeft de Europese Commissie 

een project geïnitieerd waarin de 
vervoersbehoeften tot het jaar 2020 
zullen worden onderzoeht. 

Om de ernstige verkeerskneipunten 
b innen de Europese Unie op te 
lossen en om te beantwoorden aan 
de groeiende vraag en sti jgende 

energ iepr i jzen d ienen de inves
ter ingen in de vervoerssector te 
worden opgevoerd. Tevens dienen 
de verbindingen tussen de Midden-
en Oost-Europese landen en de 
interne markt te worden verbeterd. 
Het verwezenlijken van een doel
matig multimodaal trans-Europees 
netwerk is van groot belang zowel 
voor de economische integratie van 
de Unie en haar buur landen als 
voor de ontwikkeling van de arme-
re regio's van de Unie. 

Bovendien dient het beleid ten aan-
zien van vervoersprijzen te worden 
aangepast. Vooral de stimulerings-
maatregelen gericht op het over-
hevelen van weg- naar spoorweg-
vervoer dienen te worden verbe
terd. In de toekomst zal er eveneens 
behoefte zijn aan investeringen in 
nieuwe soorten infrastructuur. 
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Op de agenda van de TEN-
conferentie van de EIB staan onder 
andere de volgende cruciale vragen: 

• Wat is er tot dusverre bereikt en 
we lke Prob lemen zi jn daarb i j 
gerezen? 

• Welke nieuwe prioriteiten moeten 
worden gesteld? 

• Welke w i j z ig ingen in het eco
nomisch beleid zouden het in-
vesteren in alternatieve vervoers-
middelen bevorderen? 

• Welke maatregelen zijn noodza
kelijk voor een snelle totstand-
koming van nieuwe investerings-
projecten? 

U i tgenod igd als sprekers op de 
con fe ren t ie z i jn ve r tegenwoor 
digers van de Europese Commissie, 
het Parlement, de EIB en vervoers-
instanties uit de EU en daarbuiten, 
alsmede vervoersondernemers en 
bankiers. 

Gerekend wordt op de aanwezig-

heid van zo'n 200 vertegenwoor

digers van Europese en nationale 

vervoersinstanties, projeetopdraeht-

gevers, grote bouwondernemingen, 

vervoersbeleidsmedewerkers uit de 

academische wereld, bankiers ge-

specialiseerd in vervoersprojeeten, 

Europese en nationale parlemen-

tariërs alsmede leden van niet-gou-
vernementele organisaties. 

Deelname aan de TEN-conferentie 
van de EIB op 14 februari 2001 in 
Straatsburg is siechts mogelijk op 
uitnodiging. Indien u vragen heeft 
betreffende de conferentie kunt u 
contact opnemen met: info@eib.org.• 

Nieuwe TEN-verbindingen in gebruik genomen 
De EIB heeft een belangrijke financiële bijdrage 
geleverd aan de bouw van de Oresund brug, de 
vaste verbinding voor spoorweg- en wegverkeer 
tussen Kopenhagen (Denemarken) en Ma lmö 
(Zweden). De EIB heeft de in juli van dit jaar in 
g e b r u i k g e n o m e n O r e s u n d v e r b i n d i n g voor 
ongeveer EUR 1,2 miljard gefinancierd. 

jaren door de EIB opgebouwde ervaring is in dit 
opzicht nog altijd van grote waarde, met name in 
de vervoerssector. in deze sector rieht het EU-
bele id zieh immers vooral op de o n d e r l i n g e 
bereikbaarheid van de lidstaten en het verbeteren 
van de verbindingen met niet-lidstaten, met name 
de kandidaten voor het EU-lidmaatschap. 

De Oresund verbinding is niet alleen een T E N - Omvangr i jke door de EIB gefinancierde PPS-
project maar vormt tevens een voorbeeld van een projecten zijn onder andere de luchthaven van 
zogenaamde PPS (publiek-private samenwerkings- A t h e n e , de HSL Londen - K a n a a l t u n n e l , de 
verband). Van het gehele gamma aan projecten op nieuwe tunnel onder de Elbe bij Hamburg , de 
het geb ied van de E u r o p e s e c o m m u n i c a t i e - autosnelweg E18 in Noorwegen en delen van 
infrastructuur heeft de Bank bij voorkeur steun sne lwegen in he t Veren igd K o n i n k r i j k en 
verleend aan PPS-projecten. De in de loop der Portugal. 

I 

HHi 

ί 

Wk ΥιΙΐΐϊΜΐΐΗΐη^^Μ^^ 
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De EIB organiseert de TEN-conferentie 

Door de EIB gefinanderde 
trans-Europese 
netwerken Ί 995-1999: 
diverse contracten 
afgesloten voor 41 miljard 

(x miljoen euro) 
I 

2 000 4 000 6000 8000 10000 

Vervoer 
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Energie 

Naar aanleiding van de aan-

bevelingen van de werk-

groep van hoge a m b t e -

naren o n d e r voorz i t ter-

schap van C o m m i s s i e -

lid Christophersen en de 

door de Europese Raad van 

Essen in 1994 aangewezen 

prioritaire projecten, heeft 

de EIB vanaf 1993 in 

t o e n e m e n d e mate steun 

ver leend aan t rans-

Europese netwerken in de 

vervoer-, energie- en 

t e l e c o m m u n i c a t i e s e c t o r 

(TEN's) en de verienging 

daarvan naar omliggende 

regio's van de Europese 

Unie, vooral in de kan

didaat-lidstaten. 

In dit kader heeft de EIB 

sinds 1993 EUR 65 mil

jard aan kredieten verstrekt 

ten behoeve van T E N ' s 

binnen en buiten de Unie, 

waarvoor de totale kapi-

taaiuitgaven naar schatting 

EUR 206 miljard beiopen. 

Op naar een trans-Europees netwerk 

«Going trans-European: Planning and financing trans
port networks for Europi» , Pergamon, Elsevier Science, 
Oxford, 1999 (374 pagina's) is geschreven door Mateu 
Turró, economisch adviseur binnen het Directoraat 
Projecten van de EIB. Het is het eerste boek dat een 
integraal overzicht biedt van het Europees beleid op het 
gebied van de vervoersinfrastructuur. 

In verband met de wijzigingen in de TEN-
richtsnoeren welke in de nabije toekomst zullen worden doorgevoerd 
en de uitbreiding van de TEN's naar de kandidaat-lidstaten, acht 
Turró de tijd rijp om het beleid opnieuw te formuleren. Hij geeft een 
aantal voorstellen voor maatregelen die getroffen kunnen worden 
door de verschillende instellingen ter bevordering van een 
doelmatiger multimodaal trans-Europees netwerk zowel binnen de 
EU als met de aan haar grenzende landen. 

Turró benadrukt de behoefte aan een nieuwe, integrale aanpak welke 
op verschillende niveaus (nationaal, regionaal en lokaal) zou leiden 
tot een gezamenlijk belcid ten aanzien van de verschillende typen 
vervoermiddelen. 

Het totstandbrengen van een multimodaal TEN zou in de komende 
20 jaar zo'n EUR 200 à 300 miljard aan investeringen met zieh mee 
kunnen brengen. De enige specifiek voor TEN's bestaande bron van 
subsidies op Europese niveau is een begrotingslijn waarbij naar 
verwachting EUR 4,6 miljard beschikbaar zal worden gesteld in de 
période 2000-2006. Grotere bijdragen zullen worden geleverd door 
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Co-
hesiefonds - in de aangewezen regio's - en door de EIB middels 
kredieten verstrekt in de gehele EU. 

Matteo Turró steh dat een toename in de financiële steunverlening, 
met name door subsidies, nodig zal zijn om het TEN-beleid te 
stimuleren. De vervoersinfrastructuur wordt nog altijd grotendeels 
gefinancierd uit overheidsmiddelen. Echter, de toenemende 
internationalisering betekent dat de rol van de overheid wordt 
teruggedrongen en het marktmechanisme beter wordt benut. Als 
gevolg hiervan verändert het financiële klimaat in snel tempo. De 
financiële uitdagingen van een multimodaal TEN en de mo
gelijkheden en moeilijkheden van het particulier financieren van de 
vervoersinfrastructuur komen uitgebreid aan de orde. 

Turró is als hoogleraar vervoerseconomie verbonden aan de 
Universität Politècnica de Catalunya te Barcelona en heeft ruime 
praktijkervaring opgebouwd bij de EIB, waar hij sinds 1988 
werkzaam is. De EIB heeft het boek gesteund door Dr Turró een 
beurs bij St Antony's College (Oxford) te verlenen, hoewel het boek 
een individueel project van de auteur is, waarin hij zijn persoonlijke 
mening weergeeft. Desalniettemin is de EIB van mening dat het 
boek een gedegen uitgangspunt vormt voor de ontwikkeling van het 
Europees vervoersinfrastructuurbeleid. 

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden via 
de site: http://vyww.goingTENs.homepage.com 
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Twee nieuwe vice-
presidenten van de EIB 

Isabel 
Martin Castella 

Isabel MARTIN CASTELLA trad in 
September to t de directie van de 
EIB toe. Tot haar taken als vice-
president behoren de coördinatie 
van de gestructureerde f inancie
r ingen en de o n t w i k k e l i n g van 
nieuwe f inanciële producten, de 
a f d e l i n g Transaeties van het 
directoraat Juridisehe zaken en de 
k r e d i e t v e r l e n i n g in Spanje en 
Portugal , België, Luxemburg en 
Neder land , alsmede in Azië en 
La t i j ns -Amer i ka . Zij is tevens 
verantwoordel i jk voor de relaties 
van de EIB met de Interamerican 
Development Bank en de Asian 
Development Bank. 

Isabel MARTIN CASTELLA is Tècnico 
Comercial y Economista del Estado, 
spécialiste op hoog niveau binnen 
de Spaanse overheidsorganisatie. 
N i e t t e m i n b reng t zi j ook een 
omvangr i j ke ervar ing op bank-
terrein mee naar de EIB, aangezien 
zij 16 jaar van haar beroepsieven in 
die sector heeft gewerkt. In 1987 
t r a d zi j bi j de Banco Hispano
amer icano in d ienst als plaats-
vervangend algemeen directeur 
voor Internat ionale Financiering, 
een funetie die zij ook bekieedde 
bij de Banco Central Hispano (BCH) 
en vervo lgens bi j de Banco 
Santander Central Hispano (BSCH) 
na de opeenvolgende fusies tussen 
deze financiële instellingen. In die 
hoedanigheid heeft zij een actieve 
rol gespeeld bij tal van de recente 

o n t w i k k e l i n g e n op de in ter 
nat ionale f inanciële markten en 
bij de privatiseringen die in ver
schil lende landen, met name in 
Lat i jns-Amerika, hebben plaats-
gevonden. 

Nadat zij was a fges tudee rd in 
economie aan de Madr i leense 
Universidad Complutense, bekieed
de zij een aantal functies in het 
Ministerie van Handel en ging zij in 
1985 naar het Nationaal Instituut 
voor de Indust r ie ( I ns t i t u to 
Nacional de Industria - INI), waar 

zij verantwoordel i jk was voor de 
re lat ies met de Europese 
Gemeenschappen. Van 1985 t o t 
1988 was zij lid van het Economisch 
en Soeiaal Comité van de Europese 
Unie, waarin zij de publieke sector 
v e r t e g e n w o o r d i g d e . Zij is l id 
geweest van de raad van bestuur 
van verscheidene indus t r ië le 
ondernemingen van de INI-Groep, 
alsmede van de Compania 
Espanola de Financiac ión del 
Desarro l lo (COFIDES) en de 
Compania Espanola de Seguro de 
Crédito a la Exportaciôn (CESCE). • 

Michae l G. Tu t t y , lers Staats
bürger , we rd in Oktober vice-
president van de EIB. 

In deze funetie is hij verantwoor
de l i j k voor het t oez i ch t op de 
kredietverlening in lerland, Dene
marken, en de staten in Afrika, het 
Caribisch gebied en het gebied van 
de Sti l le Oeeaan (krachtens de 
Overeenkomst van Cotonou), als
mede de activiteiten van de Bank 
op het gebied van de regionale 
ontwikkel ing, projectevaluatie en 
de ex-postevaluatie. 

Voordat Michael Tutty zijn taak bij 
de EIB aanvaardde, was hij, sedert 
1994, tweede secretaris-generaal 
belast met de afdeling Budget en 
Economie van het Ministerie van 
Financiën in Dublin. Hij was ver
an twoorde l i j k voor de algehele 
Strategie en coörd inat ie van de 
begrot ing, het fiseaal beleid, het 
economisch beleid en prognoses. 
Tevens was hij lid van de Groep 
Fiseaal Be le id , de Groep Ge-
dragscode en van het Economisch 
en Financieei Comi té van de 
Europese Unie. 

Hij behaaide een Bachelor's De
gree in handelswetenschappen en 
een Master's Degree in economie 
aan het University College Dublin 
en vervolgens een Master's Degree 
in het strategisch beheer in de 
publ ieke sector aan het Tr in i ty 
College Dublin. Hij trad in 1968 in 
d ienst van het M in i s te r i e van 
Financiën in Dubl in als « A d m i 
nistrative Off icer», werd in 1973 
«Assistant Principal Of f icer» en 
ging in 1981 naar de afdeling Be
gro t ing , waar hij verantwoorde
lijk was voor de begrotingscoör-
d inat ie en het BTW- en aeeijns-
beleid. In 1985 stapte hij over naar 
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Benoemïngen bij de EIB 

de a fde l ing Financiën waar hi j zieh 

b e z i g h i e l d m e t i n t e r n a t i o n a l e 

m o n é t a i r e kwest ies, zoals het w is -

se lkoersbe le id , de l ibera l isa t ie van 

k a p i t a a i b e w e g i n g e n en I M F / W e -

re ldbankvraagstukken. 

Hij w e r d vervo lgens b e v o r d e r d t o t 

a d j u n c t - s e c r e t a r i s - g e n e r a a l in de 

a fde l i ng Financiën. Tussen 1987 en 

1994 was hij ve ran twoo rde l i j k voor 

de c o ö r d i n a t i e v a n E U - k w e s t i e s , 

w a a r o n d e r ECOFIN en de o n d e r -

hande l i ngen over de EU-begro t ing 

e n h e t E U - V e r d r a g , z o a l s E M U -

a s p e c t e n v a n h e t V e r d r a g v a n 

M a a s t r i c h t , h e t r e g i o n a a l b e l e i d , 

w a a r o n d e r de s t ruc tuur fondsen , de 

o p s t e l l i n g v a n d e n a t i o n a l e 

o n t w i k k e l i n g s p l a n n e n van le r l and 

e n d e o n d e r h a n d e l i n g e n o v e r 

c o m m u n a u t a i r e s t e u n k a d e r s , h e t 

w i s s e i k o e r s b e l e i d , de w e t g e v i n g 

o p b a n k g e b i e d e n h e t b e l e i d 

i n z a k e h e t t o e z i c h t o p de f i n a n 

ciële ins te l l i ngen en de «Accoun ts 

B r a n c h » v a n h e t M i n i s t e r i e . H i j 

w a s p l a a t s v e r v a n g e n d l i d v a n 

h e t M o n e t a i r C o m i t é v a n d e EU 

e n v o o r z i t t e r v a n d e p l a a t s v e r -

vangende leden (1993-1994). • 

Benoemingen bij de EIB 

Francisco 
de Paula Coelho 

Antonio PUGLIESE is benoemd tot directeur van de hoofdafdel ing Middellandse-Zeegebied en de Balkan 
van het directoraat Kredietverlening buiten de Europese Unie. Voordien was hi j werkzaam op de 
hoofdafdel ing van de Bank, gevestigd in Rome, waar hij de overdracht van de activiteitenportefeuille 
van de Bank in Griekenland naar de hoofdafdel ing Italie, Griekenland, Malta en Cyprus regelde. 

Antonio Pugliese trad in 1977 in dienst van de Bank als econoom, belast met projecten in de sectoren 
energie en Industrie. In 1982 ging hij als loan officer naar de hoofdafdel ing Italie in Rome. Na zijn 
terugkeer naar Luxemburg in 1990 hield hi j zieh bezig met kredietverlening ten behoeve van de 
autonome regio's in Spanje. In 199S werd hi j benoemd tot hoofd van de afdeling Griekenland en 
Finland en vervolgens to t hoofd van de afdeling Infrastructuur van de hoofdafdel ing Italie. In 1999 werd 
hi j bevorderd to t directeur van de hoofdafdel ing Griekenland, Finland, Denemarken en Zweden. 

Pier Luigi GILIBERT is benoemd tot directeur-generaal van de hoofdafdeling Kredietrisico's. 

Pier Luigi Gilibert trad in 1984 bij de EIB in dienst bij de afdeling Financieei onderzoek. Sinds 1996 werkt 
hij bij de hoofdafdeling Kredietrisico's. Hij heeft een doctoraat in de economie van de Universiteit van 

Turijn (Italie) en die van Rochester (New York, Verenigde Staten). Voordat hij bij de Bank kwam, werkte 
hij bij de onderzoeksafdeling en de internationale afdeling van de 

Banca Commerciale Italiana in Milaan. 

Per JEDEFORS is benoemd tot directeur Verrichtingen in de hoofdafdel ing Kredietrisico's. 

Per Jedefors trad in maart 2000 bi j de EIB in dienst, na in Washington DC als programmabeheerder voor 
Korea bi j de Wereldbank te hebben gewerkt. Hij was door Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) bi j de 
Wereldbank gedetacheerd, waar hi j respectievelijk hoofd EMU, algemeen hoofd Kredieten, Relationship 
Manager en financieei expert was. Voor de SEB werkte hij als directeur van de vestigingen in Singapore, 
Hong Kong, Tokio, Sydney en Luxemburg. Voordat hi j bi j de SEB in dienst trad, was hi j Senior 
Engagement Manager bi j McKinsey S Company in Scandinavie en werkte hi j bi j een particulière 
onderneming in New York. 

Alfonso QUEREJETA is benoemd tot directeur van de hoofdafdel ing Spanje en Portugal binnen het 
directoraat West-Europa. 

Met als achtergrond jurist en doctor in de rechten van de Universiteit van Bologna, heeft hi j sinds 1986 
verschillende functies bekleed binnen de directoraat Juridische zaken van de EIB. Op het moment van 

zijn benoeming was hij hoofd van de afdeling Kredietverlening in Spanje en Portugal 
binnen de hoofdafdel ing Transaeties. 

Francisco DE PAULA COELHO is benoemd tot directeur van de hoofdafdel ing Prognoses en geldstromen 
i.V.m. leningen binnen het directoraat Financiën. 

Francisco De Paula Coelho trad in 1987 bij de Bank in dienst als loan officer binnen de hoofdafdel ing 
ACS-landen. Van 1989 tot 1996 werkte hij bij de afdeling Portefeuillebeheer van de hoofdafdel ing 
Treasury. Sinds 1996 was hij hoofd van de afdeling BackOffice uitleningen in de hoofdafdel ing 
Prognoses en geldstromen i.v.m. leningen. Voordat hi j bi j de Bank in dienst trad, werkte hi j bi j de 
Wereldbank in Washington DC. 

Joachim LINK is benoemd to t directeur van de hoofdafdel ing Duitsland, Oostenrijk binnen het 
directoraat Midden-Europa. 

Sinds 1982 heeft Joachim Link gewerkt op het gebied van de kredietverlening van de EIB in de Europese 
Unie: allereerst inzake Frankrijk, daarna Duitsland en Denemarken, vanaf 1990 de oostelijke deelstaten 
van Duitsland, en vervolgens de kandidaat-lidstaten, met name Oostenrijk, Noorwegen en Zweden, en 

wel in de période die aan hun toetreding voorafging. in 1994 werd hi j hoofd van de destijds nieuwe 
afdeling Duitsland en Oostenrijk. 

A l fonso 
Querejeta 
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De EIB-Groep 
concentreert zieh op 
nieuwe technologie 

en innovatie door 
het verstrekken van 

risieokapitaal en 
leningen 

Het EIF, gespecialiseerd 
risicokapitaalonderdeel van de EIB-Groep 

In 1997 heeft de Europese Raad van Amsterdam de 
EIB gevraagd om bij te dragen aan de ontwikkeling 
van risieokapitaal en zodoende het scala van haar 
ac t i v i te i ten ter onders teun ing van groe i en 
werkgelegenheid in Europa uit te breiden. 

In maart 2000 heeft de Europese 
Raad van Lissabon deze opdracht 
nog eens bekraehtigd en de EIB-
Groep gevraagd om zieh met het 
verstrekken van risieokapitaal en 
langetermi jnkredieten bi jzonder 
in te spannen voor nieuwe tech-
nologieën en innovatie. Voor het 
risieokapitaal geldt: 

•sinds eind 1997 heeft de Groep 
voor in to taal 1,2 mi l jard euro 
geïnvesteerd in meer dan 100 
fondsen; de act ivi tei t van deze 
fondsen is verspreid over al le 
lidstaten van de Unie; 

• de Groep is betrokken bij allerlei 
fondsen: in hoofdzaak techno
logie- en algemene fondsen, maar 

eveneens bij enkele zogeheten 

« fondsen van fondsen » (in Frank

rijk en het Verenigd Koninkrijk). 

Het betreft zowel publieke als pri

vate fondsen. De vorm is niet zo 

belangrijk, de kwali teit van het 

team fondsbeheerders is van door-

slaggevende betekenis. 

' de Groep heeft b i jzonder veel 

aandacht besteed aan pan-Euro

pese fondsen en daarin op ruime 

sehaal geïnvesteerd : zo staan 

b i j voo rbee ld Mer l i n (b io tech

nologie). Gilde Agri foods (voe-

dingsmiddelen) en Barings Euro

pean (algemeen) aan de top van 

hun respeetieve sectoren. 

De hervorming van 
jun i 2000 

Om optimaal te kunnen voldoen 
aan het verzoek van de Europese 
Raad en om haar r is icokapitaal-
activiteiten te versterken, heeft de 
EIB haar finaneieringsmechanisme 
gera t iona l i seerd en ve rbe te rd . 
Voordien waren zowel de EIB als 
het Europees Investeringsfonds (EIF) 
op het gebied van risieokapitaal 
actief. Het EIF beheerde een deel 
van de middelen van de EIB (het 
Europees Technologie-Mechanisme 
- ETF), alsmede communauta i re 
middelen in het kader van « ETF 
Start-up ». Sinds juni 2000 is het EIF, 
met behoud van het t r i pa r t i e te 
karakter van het beheer ervan - in 
banden van de Europese Commissie, 
de EIB en de eommereiële banken -
onderdeel van de EIB-Groep. Het 
Fonds zal ai le r is icokap i taa l -
transacties van de nieuw gevormde 
EIB-Groep voor z i jn reken ing 
nemen. Het betreft hier een wel-
kome vereenvoudiging, die door de 

pagina i6 I EIE M E D E D E L I N G E N 3-2000 
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Het EIF, gespecial iseerd r is icokapi taalonderdeel van de EIB-Groep 

spelers op de markt op prijs wordt 
gesteld. 

Deze hervorming heeft een dubbele 
overdracht tot gevolg gehad en wel 
op de eerste plaats van de totale 
po r te feu i l l e aan r is icokap i taa l -
verrichtingen van de EIB toen deze, 
tussen 1997 en 2000, nog zelf hier
voor verantwoordel i jk was en op 
de tweede plaats van het extra mil
jard euro dat zij op verzoek van 
de Gouverneurs van de EIB - de 
ministers van Financiën en/of 
Economische Zaken van de Unie - in 
jun i 2000 uit haar reserves opzi j 
gezet heef t ter dekk ing van de 
nieuwe risicokapitaaitransacties die 
het EIF to t 2003 verriebt. Daarbij 
komen nog de m idde len aan 
risieokapitaal die door de Europese 
Commissie uit begrotingsmiddelen 
ter beschikking zijn gesteld en die 
door het EIF worden beheerd. 

Dankzij deze middelen is het EIF 
een uiterst belangrijke speler op de 
Europese r isicokapitaaimarkt ge
worden, die in 1999 een omvang 
van 25 miljard euro had tegen 45 
mi l jard in de Verenigde Staten. 
Alleen al Silicon Valley in Californie 
ver tegenwoord igt een markt die 
vergelijkbaar is met die van de 15 
EU-lidstaten. Het EIF zal in de ge-
legenheid worden gesteld om tot 
2003 een bedrag in de orde van 
g r o o t t e van 3 m i l j a rd euro te 
investeren. 

Kader, rol en toege-
voegde waarde van 
het EIF 

Het EIF is een soepele, snel re-
agerende structuur gebleven, die 
voortdurend in contact Staat met 
particulière investeerders en attent 
is op de ontwikkeling in de markt. 
Maar daarnaast is het een financiële 
ins te l l ing, waarvan de doelste l 
lingen overeenkomen met die van 
de Unie; dat wil zeggen, versterking 
van het concurrentievermogen van 
de ondernemingen - meer in het 
b i jzonder van het MKB - bevor
der ing van de innova t ie en de 
technologie, bevordering van een 
hoogwaard ige groei en arbeids-
plaatsen van hoog niveau en een 
evenwicht ige regionale on tw ik 

ke l ing . Er bestaat dus een van-
zelfsprekende, permanente samen
w e r k i n g tussen het Fonds, de 
Europese Commissie en de lidstaten 
van de Unie. 

Aan het beleid van het Fonds op de 
Europese risicokapitaaimarkt l ig
gen onderstaande principes ten 
grondsiag: 

• als publiek investeerder streeft het 
EIF ernaar aan zijn financieringen 
een « katalytisch » effect te geven 
en rieht zieh daarom op fondsen 
en sectoren, die zonder z i jn 
deelname niet zo snel, in dezelfde 
omvang of met hetzelfde succès 
hadden kunnen starten. 

• het EIF t racht eveneens op de 
o n t w i k k e l i n g e n in de mark t 
voo ru i t te lopen en op die 
plaatsen in actie te komen, waar 
een tekort aan eigen vermögen 
het ontstaan van een doelmatig 
werkende, homogene Europese 
r is icokap i taa imark t in de weg 
Staat. Zulke t e k o r t k o m i n g e n 
kunnen zieh ook voordoen in de 
omvang van de investeringen, de 
lokatie of de sectoren en zijn in 
hoge mate aan verander ing 
onderhevig. 

Zo kan men op di t moment een 
zekere oververzadig ing van het 
aanbod in de «ne t economy» 
(Business-to-Consumer, Business-
to-Business) waarnemen. 

Het EIF moet zieh dus richten op 
andere technologische sectoren: 
telecommunicatie, biotechnologie, 
voed ingsmidde len , mu l t imed ia -
inhoudindust r ie , duurzame ont
w i k k e l i n g , nanotecho log ie (b i j 
voorbeeld minutieuze klein-scha-
l ige techno log ie) enz., die zeer 
aanzienl i jke groei vooru i tz ichten 
laten zien en de sieutelsectoren zijn 

van de nieuwe economie. Tenslotte 
r ieht het EIF zieh op o n t w i k k e -
lingskapitaal en regionale fondsen 
die essentiële factoren zijn voor de 
verspreiding van de innovatie in het 
gehele economische bestel. Dit kan 
men de « e-migratie » noemen. 

Het EIF legt verder nadruk op de 
t o t s t a n d k o m i n g van in te rac t ie 
tussen onderzoek, de verspreiding 
van innovatie en de oprichting van 
ondernemingen , alsmede op de 
banden tussen universi te i ten en 
nieuwe ondernemingen. Het streeft 
daarmee naar de ondersteuning 
van s t ructuren van het type in 
cubators of wetenschapsparken. 

Tevens s t reef t het EIF naar de 
on tw i kke l i ng van pan-Europese 
fondsen die in Staat z i jn een 
d r i j vende kracht te w o r d e n op 
cont inentale schaal: de variabele 
«omvang van het fonds» is van 
doorsiaggevend belang en in di t 
opzicht moet men toegeven dat de 
Amer ikaanse fondsbeheerders 
m idde len t o t hun beschikk ing 
hebben die veel groter zijn dan in 
Europa. 

Het optreden van het EIF beperkt 
zieh tenslotte niet tot de lidstaten 
van de Europese Unie; sinds juni 
2000 kan het EIF ook opereren in de 
der t ien kand idaat - l ids ta ten. Uit 
dien hoofde speelt het Fonds voor 
de f inanc ië le sectoren van die 
landen, bu i ten de invester ings-
activiteit zelf, een zeer interessante 
rol bij de verspreiding van know-
how en als katalysator op lokale, 
nog niet ontwikkelde markten. • 

Kijk voor nadere 
informatie op 
www.eif.ora 
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De activiteiten 

van de EIB in de 

westelijke 

Balkanlanden 

zullen in de 

nabije toekomst 

substantieel 

toenemen 

Financiering door de 
EIB op de Balican 

Monte
negro* ^^osovo Bulgarije 

*over het 
mandaat van 
de EIB in deze 
landen wordt 
nog 
onderhandeld 

De EIB is gereed voor financiering van projecten 
in de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ) 

Nadat de Europese Unie het groene licht heeft gegeven, is de Europese Investeringsbank gereed om 
activiteiten te starten in de FRJ. 

De Europese Unie heeft haar politick ten aanzien van de 
Federale Republiek Joegoslavië drastisch herzien, nu zieh 
hier recentelijk veranderingen in democratische richting 
hebben voorgedaan en na de verkiezing van V. Ko
stunica aïs President van de Federatie de oppositie aan de 
macht is gekomen. Tijdens de vcrgadering van de Raad 
(Algemene Zaken) van 9 oktober 2000 hebben de 
ministers besloten de sancties tcgen de FRJ op te helfen 
en dit land op te nemen in het stabilisatie- en asso-
ciatieproces. Er is eveneens besloten dat de FRJ hulp zal 
ontvangen vanuit het bijstandsprogramma « CARDS »; 
deze hulp zal als aanvulling dienen op de humanitaire 
hulpprogramma's die de argelopen jaren de bevolking 
van de FRJ werden verstrekt. 

Twee regionale projecten die deel uitmaken van het 
zogenaamde Quick-.Start Package voor de wederopbouw 
van het Balkangebied na de oorlog hebben betrekking 
op de Federale Republiek Joegoslavië. Flet eerste project 
betreft het opnieuw bevaarbaar maken van de Donau, na 
verwijdering van de drie bruggen die in het voorjaar van 
1999 in Novi Sad werden verwoest; hiervoor is een 
bedrag van in totaal 24 miljoen euro uitgetrokken. hlet 
tweede project is een Regionale Studie naar de Ver
voersinfrastructuur, die tot doel heeft de prioriteiten vast 
te stellen inzake te verrichten vervoersinvesteringen in 
Zuidoost-Europa, waarvoor ongeveer 2,3 miljoen euro is 
begroot. 

De EIB is bij uitstek een instelling die infrastructurele 
projecten in de Federale Republiek Joegoslavië zou 
kunnen financieren - dit op grond van haar lange en 
succesvolle ervaring met het verstrekken van leningen in 
dit land. 

De Bank heeft in 1977, in de tijd van de voormalige 
Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië (SFRJ), 

een begin gemaakt met de financiering van belangrijke 
projecten in de vervoers- en energiesector; deze vond 
plaats op basis van de Verklaring van Belgrado be
treffende samenwerking tussen de SFRJ en de EU. 

De financieringsactiviteiten van de EIB in de SFRJ 
omvatten over de période 1977-1990 in totaal 760 
miljoen euro. Fliervan kwam 668 miljoen euro 
voornamelijk ten goede aan de trans-Joegoslavische 
autoweg en -spoorlijn die Slovénie, Kroatië, de 
Autonome Provincie Vojvodina, Servie en Macedonie 
met elkaar verbinden, alsmede de buurlanden 
Oostenrijk, Italie en Griekenland. 92 miljoen euro 
ging naar projecten ter verbetering en ontwikkeling van 
het elektriciteitsnet, inclusief de aanleg van verbin
dingen met Griekenland en Italie ten behoeve van de 
onderlinge levering van energie. 

De meeste van deze gelden zijn ter beschikking gekomen 
op basis van drie financiële protocollen (tot een totaal 
van 1 miljard euro), onderdeel van de samenwer-
kingsovereenkomst tussen de Europe.se Unie en de SFRJ. 
In deze overeenkomst werd nog eens bevestigd 
dat de SFRJ en de EU de intentie hebben hun 
economische en handelsbetrekkingen te versterken in 
het kader van een bredere politick van samenwerking 
van de EU met derde landen in de Mediterrane regio. 

Na de opheffing van de SFRJ hervatte de EIB haar 
financieringsactiviteiten in het gebied: in 1998 in de 
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonie en 
in 1999 in Bosnië-Herzegovina. De Bank zal spoedig 
een begin maken met activiteiten in Kroatië, evenal.s 
in de Federale Republiek Joegoslavië, waarbij zij zieh in 
het bijzonder zal richten op de sectoren vervoer en 
energie. 
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Financiering door de EIB op de Balkan 

Aangezien de EIB haar 
betrokkenheid bij de 
naoorlogse wederopbouw 
in het Balkangebied wilde 
onderstrepen, heeft zij bi j 
de Ministeriële Bijeenkomst 
in Keulen in jun i 1999 een 
bijdrage geleverd aan de 
totstandkoming van het 
Stabiliteitspact voor 
Zuidoost-Europa. 

Onmiddellijk nadat aan de EIB door 
de stuurgroep op hoog niveau en in 
het kader van het Stabiliteitspact 
een leidende rol was toebedeeld met 
be t rekk ing to t het opze t ten en 
coordineren van de basale infra
structurele investeringsprogramma's 
in het gebied, heeft de Bank een 
speciaal team voor de Balkan in het 
leven geroepen. Haar taak was de 
investeringsbehoeften te evalueren 
en pr io r i ta i re pro jecten vast te 
stellen in het naorloogse Zuidoost-
Europa. Het gebied omvat Albanie, 
Bosnië-Herzegovina, Kroat ië, de 
Federale Republiek Joegoslavië 
(bestaande uit Servie en Monte
negro), de Voormal ige Joego
slavische Republiek Macedonie 
(VJRM), evenals Bulgarije en Roe-
menië. 

In September 1999 heeft de EIB, in 
samenwerk ing met de Europese 
Commissie en de andere mu l t i 
laterale f inaneieringsinstell ingen, 
een eerste rapport doen versehijnen 
over de behoef ten waar het de 
wederopbouw betreft. 

De diverse projecten zijn verdeeld 
over een Quick-Start Package en een 
Near-Term Package. Het Quick-Start 
Package omvat kapitaalsinves-
teringen waarbij volgens planning 

u i ter l i j k in maart 2001 met de 
imp lementa t ie d ient te zi jn be
gonnen, en waarbij uiterlijk in de
zel fde maand de insehri jv ingen 
dienen te zijn toegewezen. In het 
Near-Term Package gaat het om 
invester ingen die zonder meer 
economisch verantwoord lijken te 
zijn en die sectoraal of projectmatig 
geen gro te prob lemen met zieh 
meebrengen. 

De lijst omvat in totaal 85 projecten, 
waarmee ongeveer 4 miljard euro 
gemoeid is. 35 hiervan zijn Quick-
Start projecten, ten bedrage van 1,1 
miljard euro. De EIB vervult in 14 
hiervan een leidende rol. De kosten 
hiervan beiopen rond de 800 miljoen 
euro, dat wil zeggen 72% van het 
totaal. De kosten van de overige 50 
Near-Term projecten bedragen 
ongeveer 3 miljard euro. De EIB zal 
vermoedelijk bij 18 hiervan een rol 
spelen, waarbi j het gaat om een 
totaaibedrag van ongeveer 1 miljard 
euro, oftewel 33% van het geheel. 

De 14 Quick-Start projecten waarin 
de EIB een leidende rol vervul t , 
hebben aanzienl i jke voor tgang 
geboekt: de langetermijnleningen 
van de EIB, die in totaal 548 miljoen 
euro bedragen (oftewel 69% van de 
door de EIB geleide Quick-Start 
projecten), zijn inmiddels getekend 
voor wat bet re f t 5 vervoerspro
jeeten, één in Bosnië-Herzegovina 
(wegen/Corridor V voor 57 miljoen 
euro), twee in de Voormalige Joego
slavische Republiek Macedonie 
(rondweg om Skopje en grensover-
gangen naar Gr iekenland via 
Gevgelija: 70 miljoen euro), en één in 
respectievelijk Bulgarije (ontwik
keling van de luchthaven Sofia: 150 
miljoen euro) en één in Roemenië 
(het weggedee l te Boekarest -
Cernavoda: 270 miljoen euro). 

In aanvul l ing op genoemd 
programma van wede ropbouw 
finaneiert de EIB in het kader van 
haar normale leningsaetiviteiten in 
deze regio diverse projecten in de 
Balkanlanden. 

In Albanie, Bosnië-Herzegovina en 
de VJRM treedt de Bank op in het 
kader van haar huidige mandaat 
voor Midden- en Oost-Europa, dat 
haar door de Raad van Ministers 
voor de période van 2000 tot 2007 is 
verleend. Op grond hiervan kan de 
EIB tot een bedrag van 8,7 miljard 
euro leningen verstrekken in de tien 
landen die om toet red ing to t de 

Unie hebben ver-
zoeht en in drie 
Balkanstaten die de 
status van kandi-
daat l idstaat nog 
niet hebben ver-
worven : A lbanie, 
Bosnië-Herzegovina 
en de VJRM. Het 
mandaat zal spoe- "". 
dig worden uitge
breid naar Kroatië 
en de Federale 
Republiek Joegoslavië (Servie en 
Mon tenegro ) . In Bulgar i je en 
Roemenië zijn, in aanvulling op de 
leningsaetiviteiten die onder het 
mandaat val len, ook len ingen 
beschikbaar gesteld in het kader van 
het tweede pretoetredingssteun-
faciliteit waarvoor de Gouverneurs 
van de EIB toestemming hebben 
gegeven; op grond hiervan mag de 
EIB tussen 2000 en 2003 leningen tot 
een bedrag van 8,5 mi l jard euro 
verstrekken in de Midden- en Oost-
Europese landen die om toetreding 
tot de Unie hebben verzocht, evenals 
in Cyprus en Malta. 

De len ingen van de EIB in de 
westelijke Balkanlanden bedragen in 
totaal 323 miljoen euro. In het kader 
hiervan heeft Albanie vanaf 1995 ten 
behoeve van vervoer, energie en het 
midden- en kleinbedrijf 68 miljoen 
euro ontvangen; Bosnië-Herzegovina 
kreeg vanaf 1999 125 miljoen euro 
voor vervoer en energie en de VJRM 
vanaf 1998 130 miljoen euro voor 
vervoer. 

De act iv i te i ten van de EIB in de 
westelijke Balkanlanden zullen in de 
nabije toekomst substantieel toe
nemen; dit geldt met name wanneer 
de voor tgang in de projectvoor-
bereiding een nieuwe impuis zal 
krijgen door de stroomli jning van 
wettelijke, administratieve en tech
nische procedures. Ook nu zal het 
len ingenprogramma van de EIB 
worden ui tgevoerd in nauwe sa
menwerking met de Europese Com
missie en de andere mult i laterale 
instel l ingen. Vervoer en energie 
zullen daarbij speeifieke aandachts-
punten zijn. m 

Helen Kavvadia 

Hoofdafdeling Informatie en 

Communicatie 

te l : +352 4379 3146 
E-maii: h.kavvadia@eib.org 

De leningen van de 

EIB zullen worden 

uitgevoerd in 

nauwe 

samenwerking 

met de Europese 

Commissie en de 

andere 

multilaterale 

finaneierings

instellingen 
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EIB Mededelingen 

wordt regelmatig door de 
hoofdafdeling Communica
tie van de Europese Investe
ringsbank in 11 talen uitge-

Het gepubliceerde materiaal 
in EIB Mededelingen kan 
vrijelijk worden geciteerd 
en gekopieerd. Toezending 
van publicaties en bevesti-
ging van gebruik van dit 
materiaal wordt evenwel op 
prijs gesteld. 

Europese Investeringsbank 
100, bd Konrad Adenauer 
L - 2950 Luxemburg 

Tel. (+352) 4379 -1 
Fax (+352) 43 77 04 

Internet: www.e ib.org 
E-mail: info@eib.org 

Hoofdafdeling voor kredietverlening 
in Italie, Griekenland, Cyprus en Malta 
Via Sardegna, 38 
I -00187 Rome 

Tel. (+39) 06-4719-1 
Fax (+39) 06 - 42 87 34 38 

Kantoor Athene 
364, Kifissias Ave & 1, Delfon 
GR-152 33Halandri/Athene 
Tel. (+30)1-682 45 17-9 
Fax (+30) 1-682 45 20 

Kantoor Bedijn 
Lennéstrasse 17 
D -10785 Berlijn 

Tel. (+49) 30 59 00 479 - 0 
Fax (+49) 30 59 00 47 99 

Kantoor Lissabon 
Regus Business Center 
Avenida da Liberdade, 110-2° 
Ρ-1269-046 Lissabon 

Tel. (+351) 21 342 89 89 or 21 342 88 48 
Fax (+351) 21 347 04 87 

Kantoor Londen 
68, Pall Mall 
GB-LondenSW1Y5ES 

Tel. (+44)20 7343 1200 
Fax (+44) 20 7930 9929 

Kantoor Madrid 
Calle José Ortega y Gasset, 29 
E - 28006 Madrid 
Tel. (+34) 91-431 13 40 
Fax (+34) 91-431 13 83 

Contactbureau Brüssel 
Wetstraat 227 
Β-1040 Brüssel 
Tel. (+32) 2 235 00 70 
Fax (+32) 2 230 58 27 

Foto's: EIB Fototheek library. 
Stone, Telefonica Espana, 
CE, Matthias Krause, 
Isopress, Bremer Touristik 
Zentrale GmbH, 
La Vie du Rail (Recoura), 
Pantherix Ltd. 

Gedrukt door Buck in Luxemburg 
op gehomologeerd 

« i2i » in een notendop 

In juni 2000 heeft de Raad van 
Gouverneurs van de EIB - de mi
nisters van Financiën of Eco
nomische Zaken van de EU - in-
gestemd met het Init iat ief In
novatie 2000, een initiatief van de 
Bank ter ondersteuning van 
investeringen die bedoeld zijn om 
de informatiemaatsehappij, on
derzoek en ontwikkeling, inno
vatie en concurrentievermogen 
alsmede het menselijk kapitaal, te 
bevorderen. Steun voor deze 
gebieden komt uit een specifiek 
uitleenprogramma van 12 à 15 
miljard euro voor de komende 
drie jaar. Dit is meer dan zo
maar een toename van het uit-

leenvolume van de Bank: het 
betekent een kwalitatieve her-
oriëntering van de traditionele 
verrichtingen van de Bank. 

Een essentieel element van het 
Init iat ief Innovatie 2000 is de 
uitbreiding van de activiteit van 
de Bank ter ondersteuning van 
risicokapitaalfinaeiering voor het 
MKB. Het bedrag dat voor de 
risieokapitaalverrichtingen van 
de Bank voor middelgrote en 
kleine bedrijven beschikbaar is, is 
verdubbeld tot 2 miljard euro. 
Bovendien is het Europees In
vesteringsfonds (EIF) het gespe-
cial iseerde onderdeel voor 

Nieuwe voorlichtingsfilm over 
de EIB 

Er is thans een nieuwe voor
l i ch t i ngs f i lm beschikbaar, 
waarin wordt uiteengezet hoe 
de EIB functioneert. Voor ban
ken en andere f inaneierings
instellingen. Kamers van Koop-
hande l , EU ins te l l i ngen en 
vertegenwoordigingen van de 
EU in het buitenland, Europese 
beroepsorganisat ies, univer
s i te i ten en seholen, alsmede 
televisiestations, is deze f i lm 
een nutt ig huipmiddel om het 
f unc t i one ren van de EIB, de 
f inancieringsinstel l ing van de 
EU, toe te lichten. 

De fi lm rieht zieh in het bijzon

der op de kap i taa lmark t - en 
t reasuryverr ieht ingen van de 
Bank, alsmede op inves
ter ingen. Hij belieht de status 
van de Bank in de f inanciële 
wereld en haar bijdrage tot de 
economische ontwikkeling van 
en de kwaliteit van het bestaan 
in de huidige en toekomstige 
l ids ta ten van de EU en in 
andere regio's in de were ld . 
Tevens geeft hij een indruk van 
de risicokapitaalaetiviteiten van 
de Bank, die worden beheerd 
door haar doehtermaatsehappij, 
het Europees Investeringsfonds 
(EIF). 

De EIB-Prijs 2001 

De EIB vraagt om inzendingen 
voor de tweejaarlijkse EIB-Prijs 
voor körte opstellen over eco
nomische en financiële onder-
w e r p e n , die met Europa te 
maken hebben. 
De priJs bedraagt 

EUR 15 000 (eerste prijs) 
EUR 7 000 (tweede prijs) 
EUR 3 000 (derde prijs) 

Daarnaast z i jn er nog dr ie 
pr i jzen van 1 000 euro voor 
inzendingen van personen van 

jonger dan 30 jaar. De opstellen 
moeten vòòr 1 februar i 2001 
worden ingezonden. 

Aan de EIB-prijsvraag kan 
iedereen deelnemen die de 
na t i ona l i t e i t bezit van een 
lidstaat van de Europese Unie, 
van een lidstaat van de Europese 
Vri jhandelsorganisatie (Noor
wegen, Zwitserland, Ijsland en 
Liechtenstein), of van een 
Europese Staat die een as-
sociatieovereenkomst met de 

risieokapitaal van de EIB-Groep 
geworden. Weliswaar is het tr i
partiete karakter van het Fonds 
(waarvan het kapitaal in banden 
is van de EIB, de Europese 
Commissie en handels-banken) 
gehandhaafd, maar de EIB is de 
groots te aandeelhouder en 
beheerder van deze instelling 
geworden. 

Een brochure van 16 bladzijden 
in het Engels en het Frans over 
de act iv i te i ten die de EIB ter 
bevorder ing van de kennis-
eeonomie ontplooi t , kan men 
vinden op www.e lb .org / lnno-
vation 2000 Initiative. • 

De v ideo is 
beschikbaar 
in het Engels, 
Frans en 
Duits; VHS-
exemplaren 
(voor te le 
visiestations 
Β e t a e a m ) 
z i jn g r a t i s 
verkri jgbaar 

bij de afdel ing Informatie en 
C o m m u n i c a t i e van de EIB, 
mevr. Sophie Deeelle,100 bd. 
Konrad Adenauer L-2950 Lux
embourg. 
Tel.:+352 4379 3141 
Fax:+352 4379 3189 
E-mail: s.decelle@eib.org • 

Europese Unie heeft gesloten 

(Cyprus, Malta, Turkije, Bulgarije, 

de Tsjeehisehe Republiek, Est

land, Hongarije, Letland, Litou-

wen, Polen, Roemenië, de Slo-
waakse Republiek en Slowenië). 

Een onafhankelijke jury zal de 
geseleeteerde opste l len be-
oorde len die hem worden 
voorgelegd. De prijzen en diplo
ma's zul len de winnaars in 
September 2001 worden ui t -
gereikt. 

Kijk voor nadere Informatie op: 

www.eib.org/2001 EIB Prize B 

QH-AA-OO-003-NL-C 
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