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Nøgleresultater i 2011

Långivningen til klimatiltag udgjorde med 18 mia. EUR næsten en tredjedel af Bankens samlede långivning.

EIB finansierede opførelsen af vind- og solkraftanlæg med en samlet effekt på over 4 000 megawatt.  
Anlæggene vil producere ren elektricitet til over 2 millioner husstande.

EIB ydede lån på næsten 11 mia. EUR til transportnet,  
som binder Europa sammen.

TGV højhastighedstog, Frankrig

EnBW Baltic 1 vindmøllepark, Tyskland

EIB’s samlede långivning nåede op på 61 mia. EUR.

EIB finansierede 454 projekter i 70 lande.



Banken investerede omkring  
10 mia. EUR i videnøkonomien.

Støtten til de EU-
regioner, der er 
hårdest ramt af 

den økonomiske 
og finansielle 

krise, nåede op på 
20 mia. EUR.

Omkring 
74 regioner fik 

samhørighedslån 
fra EIB.

120 000 små og mellemstore virksomheder 
i Europa modtog finansiering fra EIB-Gruppen.

EIB-Gruppens samlede finansiering  
til små og mellemstore virksomheder  
og mid cap-virksomheder i EU beløb  

sig til 13 mia. EUR.

Nya Karolinska Solna Hospital, Sverige
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gen sinde til realøkonomien med udbetalingen 
af 60  mia. EUR til SMV'er, større virksomheder, in-
frastrukturprojekter og offentlige myndigheder på 
gunstige vilkår og med lang løbetid (omfanget af 
udlån til dette formål var det største blandt alle mul-
tilaterale finansielle institutioner). EIB finansierede 
banebrydende innovationsprojekter for at flytte  
grænsen for viden og bistod med opførelsen af  
forskningsfaciliteter og skoler, vindmølleparker, bro-
er og tunneller, højhastighedstog og motorveje. 

De vanskelige økonomiske forhold og budget-
stramninger i hele EU betød, at vi måtte finde frem 
til innovative mekanismer, så der kunne opnås 
mere med mindre. Den anden grundpille i Bank-
ens aktivitet – kombinationen af midler fra EU's 
og medlemsstaternes budgetter og EIB-midler 
ved brug af risikodelings- og garantimekanismer – 
satte EIB i stand til at skabe mere kapital, som kan 
stimulere innovation, vækst og beskæftigelse.

S tik imod forudsigelserne bed det økonomiske 
genopsving sig ikke fast i Europa i de 12 måne-
der, som denne beretning dækker, og EIB's ar-

bejde blev for fjerde år i træk udfordret af vanskelige 
forhold. På trods af de vanskelige vilkår forblev Banken 
velkapitaliseret og opretholdt en solid udlånsporteføl-
je. Først og fremmest bevarede den sin høje kreditvær-
dighed, takket være sin forsigtige politik og sit frem-
ragende omdømme, hvorved investorernes fortsatte 
tillid blev udmøntet i lave finansieringsomkostninger 
– en vigtig fordel, som blev givet videre til kunderne.

I 2011 arbejdede EIB for sine tre vigtigste prioriteter, 
nemlig at bidrage til Europa 2020-strategien, at 
medvirke til, at EU bevarer sin førende position på 
klimadagsordenen, og at støtte Unionens udenrigs-
politiske mål. 

Med sin långivning – den første grundpille i EIB's 
aktivitet – leverede Banken sit største bidrag no-

Forord
ved EIB's formand
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Forord
ved EIB's formand

Rådgivning er den tredje grundpille i EIB's ak-
tiviteter. Teknisk bistand med forberedelsen og 
gennemførelsen af projekter og rådgivning af loka-
le myndigheder om, hvordan de bedre kan udny-
tte offentlige midler, er et vigtigt redskab, hvormed 
EIB's medarbejdere med deres viden og ekspertise 
bidrog til indsatsen for at forbedre økonomien.

For at kunne långive, kombinere og rådgive var 
vi naturligvis nødt til at rejse midler. EIB – verdens 
største supranationale låntager – rejste 76 mia. EUR 
på kapitalmarkederne. Næsten halvdelen af beløbet 
kom fra investorer uden for Europa, hvilket viste, at 
de har bevaret deres tillid og tiltro til EU i almind-
elighed og EIB i særdeleshed. 

De imponerede resultater i 2011, især fra forretnin-
ger i EU, bekræftede, at Banken er et centralt instru-
ment for Europas beslutningstagere i deres indsats 
for at skabe økonomisk genopsving. På trods af de 

vanskelige omstændigheder blev målene for alle 
prioriterede indsatsområder enten nået eller over-
gået. EIB stod bag alle EU-medlemsstater og arbe-
jdede tæt sammen med Europa-Kommissionen, 
Rådet og Europa-Parlamentet for at fremme vækst 
i hele EU med målrettede investeringer i vigtige 
drivkræfter bag økonomisk vækst. Desuden sikrede 
EIB opretholdelsen af langsigtede investeringer til 
gavn for fremtidige generationer af europæere. 

Selv om 2011 var et svært år, fortsatte Den Europæiske 
Investeringsbank med at skabe resultater. Vores investeringer 

understøttede Bankens opgave, som består i at fremme 
bæredygtig vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse. Fra Athen 
til Zaragoza arbejdede vi for den europæiske økonomi. Uden for 

EU medvirkede vi til at fremme Unionens mål.

Werner Hoyer
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E IB indgik finansieringsaftaler til en 
værdi af i alt 61  mia. EUR i 2011, hvil-
ket markerer en gradvis tilbagevenden 

til udlånsniveauet før 2008, efter at Banken 
i 2008, 2009 og 2010 ydede en særlig, ekstra 
långivningsindsats.

Banken støttede fortsat Europas overgang til 
en mere intelligent, grøn og bæredygtig øko-
nomi. Den anvendte sin finansielle og tekniske 
ekspertise til at hjælpe med at forbedre finan-
sieringen på områder, der har brug for støtte, 
f.eks. de svageste regioner og perifere lande, 
og sikrede således, at der fortsat foretages vig-
tige investeringer i en særdeles vanskelig øko-
nomisk situation. Samtidig stillede den målret-
tet støtte til rådighed for centrale drivkræfter 
for vækst, f.eks. SMV’er, innovation, klimatiltag 
og infrastrukturprojekter.

Efterhånden som statsgældskrisen udviklede 
sig, ydede EIB specifik støtte til lande og regi-
oner, som har begrænset adgang til kapital-
markederne, ved at geare eksisterende mid-
ler, som f.eks. EU’s strukturfonde, for at sikre, at 
der fortsat blev foretaget vigtige investeringer.

I de kommende år vil EIB’s strategi fokusere 
på vækst og beskæftigelse, økonomisk sam-
hørighed og klimatiltag. Banken vil fortsat 
prioritere projekter, der maksimerer effekten 
af dens finansiering på realøkonomien. Med 
sine skræddersyede produkter kan den imø-
dekomme behovene i konkrete sektorer og 
medvirke til, at de eksisterende midler udnyt-
tes bedst muligt. EIB vil udvikle yderligere fæl-
les tiltag med Europa-Kommissionen og fort-
sat udnytte sin ekspertise og sine ressourcer til 
støtte for EU’s politiske mål.

Øget vækst- og
beskæftigelsespotentiale  
i Europa

I 2011 var EIB fortsat en solid  
og pålidelig samarbejdspartner for 

både projektinitiativtagere og 
partnerorganisationer. Der blev 

fokuseret på projekter med størst 
virkning på Europas vækst- og 

beskæftigelsespotentiale.



Med finansieringsaftaler 
for i alt 61 mia. EUR 

befæster EIB Europas overgang 
til en mere intelligent, grøn og 

bæredygtig økonomi.
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D en økonomiske krise har ramt de svageste 
EU-lande særlig hårdt og medført større di-
vergens. Banken har taget højde for de mere 

uensartede situationer, som medlemsstaterne der-
for befinder sig i. Långivning til de svageste regio-
ner er med til at styrke Unionens struktur og frem-
me en mere afbalanceret udvikling. 

I 2011 blev der indgået aftaler om lån til støtte for 
de såkaldte konvergensregioner for over 20  mia. 
EUR, hvilket er mere end en tredjedel af EIB’s sam-
lede långivning i EU. Her er hovedvægten lagt på 
finansiering af den grundlæggende infrastruktur, 

I 2011 ydede EIB lån for over 
20 mia. EUR til projekter, der 

vil stimulere væksten i de 
økonomisk dårligst stillede 

regioner i EU. Banken 
bidrager ligeledes til at 

maksimere udnyttelsen af 
offentlig finansiering for at 

udfylde hullerne i krisetider.

Støtte
til regionaludvikling i Europa
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Øget vækst- og 
beskæftigelsespotentiale i Europa

der er nødvendig for at tiltrække virksomheder og 
herved skabe beskæftigelsesmuligheder, på at yde 
bistand til innovative virksomheder og SMV’er, ud-
vikle informationssamfundstjenester, forbedre by-
miljøet og fremskynde integrationen af afsideslig-
gende regioner ved at opbygge transeuropæiske 
net. EIB støtter investeringer og initiativer, der hjæl-
per de regioner, som har været hårdest ramt af den 
økonomiske afmatning, tilbage til en bæredygtig 
vækst. 

Banken tilpasser sine aktiviteter til de ændrede øko-
nomiske rammer, især da statsgældskrisen og usik-

kerheden på markedet påvirker vilkårene for dens 
virke i visse lande. Der ydes kun strukturmidler, hvis 
de lokale myndigheder først kan forpligte sig til at 
bidrage med egne midler. Derfor er det nødvendigt 
at finde en del af projektfinansieringen lokalt (nor-
malt halvdelen af beløbet til det foreslåede projekt 
og hovedsagelig fra offentlige myndigheder). Un-
der krisen har nogle medlemsstater haft svært ved 
at finansiere deres eget bidrag, hvilket har bragt 
gennemførelsen af investeringer, der kunne øge 
vækstpotentialet i disse lande, i fare. 

Lån under strukturprogrammer er med til at finan-
siere en del af bidraget fra de nationale budget-
ter til investeringer i en række prioriterede projek-
ter, som modtager støtte i form af tilskud fra EU’s 
strukturfonde. Således spiller EIB’s præfinansiering 
af landenes bidrag en afgørende rolle for stabilise-
ringen af investeringsstrømme og sikrer på denne 
måde vækst og beskæftigelse. I 2011 beløb lån iføl-
ge strukturprogrammer sig til omkring 1,6 mia. EUR 
og muliggjorde fortsættelsen af vigtige investerin-
ger inden for transport, sundhed, informations- og 
kommunikationsteknologier, vand- og affaldsinfra-
strukturer samt inden for udvikling af landdistrikter, 
energieffektivitet og vedvarende energi i f.eks. Por-
tugal, Ungarn og Polen. 

EIB-rammelån til en samlet værdi af 2,8 mia. EUR var 
med til at støtte vigtige investeringer i ni konver-
genslande i hele EU. 
 

Målrettet bistand til  
de dårligst stillede regioner

EIB yder ligeledes teknisk bistand til de nye med-
lemsstater, så de kan få del i midlerne fra struktur- 
og samhørighedsfonde. Dette gøres gennem sær-
lige initiativer, der er iværksat i samarbejde med 
Europa-Kommissionen.

Som eksempel kan nævnes JASPERS-initiativet 
(Joint Assistance to Support Projects in European 
Regions). Det forvaltes af EIB og medsponsoreres 
af Europa-Kommissionen, Den Europæiske Bank for 
Genopbygning og Udvikling og den tyske Kreditan-
stalt für Wiederaufbau og yder teknisk bistand til 

Omkring 74 regioner 
drog fordel af EIB’s 

konvergenslån.
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lande, der modtager tilskud fra EU’s strukturfonde, 
for at hjælpe dem med forberedelsen af bæredyg-
tige forslag til infrastruktur. Siden initiativets start i 
2006 er i alt 172 JASPERS-støttede projekter i 13 lan-
de blevet godkendt med investeringer til en værdi 
af 63,7 mia. EUR - heraf næsten 13 mia. EUR alene i 
2011. Der blev ydet bistand fra JASPERS til Kroatien 
allerede i 2011, dvs. før landets tiltrædelse af EU.

Fremme af grænseoverskridende 
regionalt samarbejde 

Nogle regioner i Europa arbejder tæt sammen om-
kring spørgsmål af fælles interesse, og EU’s struktur-
fonde tilskynder til dette territoriale samarbejde. 

På samme måde støtter EIB regionale initiativer, 
der samler EU-medlemsstater og partnerlande. I 
Østersøregionen støtter EIB op om projekter, der 
forbedrer den overordnede bæredygtighed i regi-
onen, som omfatter Estland, Letland, Litauen, Sve-
rige, Danmark, Finland, Tyskland (Hamborg, Meck-
lenburg-Vorpommern og Slesvig-Holsten), Polen 
og Rusland. Her fokuseres der på at gøre regionen 
miljømæssigt bæredygtig, konkurrencedygtig og 
tilgængelig og på at fremme risikoforebyggelse. I 
2011 støttede Banken omkring 62 projekter i Øster-
søregionen med et samlet lånebeløb på 8 mia. EUR.

Donaustrategien, som er udformet med Øster-
søstrategien som forbillede, blev lanceret i 2011. 
Den er på tilsvarende måde rettet mod specifik-
ke investeringer inden for fælles mål og omfatter 
lande og regioner lige fra Tyskland (Baden-Würt-
temberg og Bayern), Østrig, Ungarn, Tjekkiet, Slo-
vakiet, Slovenien, Bulgarien og Rumænien til Ser-
bien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Moldova 
og Ukraine. I 2011 støttede Banken omkring 89 pro-
jekter i Donauregionen med et samlet lånebeløb på 
10 mia. EUR.

Støtten til de 
konvergensregioner i Den 
Europæiske Union, der var 

hårdest ramt af den økonomiske 
og finansielle krise, nåede op 

over 20 mia. EUR.
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Øget vækst- og 
beskæftigelsespotentiale i Europa

1 – Portos metro, Portugal

2 – Stora Enso papirfabrik, Sverige

  JASPERS – Joint Assistance to Support Projects  
in European Regions 
(EIB, Europa-Kommissionen, Den Europæiske Bank for 
Genopbygning og Udvikling og KfW Bankengruppe)

  JESSICA – Joint European Support  
for Sustainable Investment in City Areas 
(EIB, Europa-Kommissionen og Europarådets  
Udviklingsbank)

   JEREMIE – Joint European Resources for Micro to Medium 
Enterprises Initiative 
(EIF og Europa-Kommissionen)

   JASMINE – Joint Action to Support Microfinance  
institutions in Europe 
(EIF og Europa-Kommissionen)

1

2
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U nder de nuværende økonomiske forhold er 
det stadig vanskeligt for SMV’er at få adgang 
til finansiering på acceptable vilkår. Med hen-

blik på at fremme denne vigtige del af den økonomi-
ske struktur målretter EIB omkring 18 % af sin långiv-
ning mod SMV’er. 

Målrettet støtte til mindre 
virksomheder

EIB bidrager til at forbedre SMV’ers adgang til finan-
siering ved at samarbejde med et netværk af lokale 
partnerbanker. Banken indgik aftaler vedrørende lån 
til SMV’er til en værdi af 9,6  mia. EUR i 2011, heraf 
8,8  mia. EUR i EU. Den anmoder de formidlere, den 
samarbejder med, om at genudlåne de midler, den 
stiller til rådighed, til SMV’er til gunstige vilkår samt 
tillægge et tilsvarende beløb fra deres egne midler. 
Derfor udløser hver euro fra EIB en flerdobling af fi-
nansieringen til SMV’er. 

EIB-Gruppen (EIB og EIF) er ligeledes i gang med at 
udvikle nye strukturer for tilvejebringelse af yderlige-
re finansiering til SMV’er i lande, som befinder sig i en 
særlig stor likviditetsklemme, som f.eks. Grækenland, 
Portugal og Vestbalkan.

Mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder er 
drivkræfterne bag økonomisk 

vækst og jobskabelse  
i Europa. I 2011 støttede  

EIB-Gruppen – både EIB og EIF 
– omkring 120 000 SMV’er  
og mid cap-virksomheder.

Finansiering
af små og mellemstore virksomheder
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Øget vækst- og 
beskæftigelsespotentiale i Europa

Finansiering af mid cap-virksomheder

Med henblik på at øge adgangen til finansiering un-
der vanskelige økonomiske forhold har EIB stillet sin 
låneordning gennem formidlere til rådighed for mid 
cap-virksomheder, dvs. virksomheder med mellem 
250 og 3 000 ansatte. Dette nye produkt for mid cap-
virksomheder er til rådighed i en indledende prøve-
periode i 2011 og 2012. Alene i 2011 blev der indgået 
aftaler om mid cap-lån til en værdi af over 800 mio. 
EUR. EIB har for nylig udvidet sin støtte til mid cap-
virksomheder til også at omfatte kandidatlande samt 
potentielle kandidatlande. Som eksempel kan næv-
nes en ny låneaftale i 2011 på 150 mio. EUR, som gi-
ver en tiltrængt saltvandsindsprøjtning til mid cap-
virksomheder og SMV’er i Tyrkiet.

Skræddersyet støtte fra Den 
Europæiske Investeringsfond

Den Europæiske Investeringsfond (EIF), der sammen 
med EIB udgør EIB-Gruppen, er den specialiserede 
gren for risikofinansieringer rettet mod SMV’er. Den 
yder støtte til små virksomheder i form af egenkapi-
tal (venture- og vækstkapital) og garantiinstrumen-
ter gennem en lang række finansielle institutioner.  

EIB-Gruppen stillede 13 mia. EUR til rådighed for SMV’er  
og mid cap-virksomheder.

1 – Need a Skip affaldsgenvinding, Det Forenede Kongerige

2 – Noor East marmorproduktion, Egypten

1

2
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I 2011 blev garanti- og finansieringsforpligtelser 
mere end fordoblet i forhold til 2010 og udløste ny 
långivning til SMV’er på over 7,5 mia. EUR.

EIF tilbyder egenkapital med henblik på at give inno-
vative SMV’er med stort vækstpotentiale bedre ad-
gang til risikokapital, men fokuserer dog i lige så høj 
grad på gældsbehovene, da mange SMV’er søger fi-
nansiering ad denne mere traditionelle vej. Den yder 
garantier og kreditforøgelse gennem securitisation 
for at forbedre finansielle formidleres udlånskapaci-
tet. EIF anvender enten egne midler eller de midler, 
Fonden får stillet til rådighed af sine mandatarer, dvs. 
EIB, Europa-Kommissionen eller tredjemand.

EIF forvalter og rådgiver desuden funds-of-funds for 
at bidrage til at øge EU-finansieringens effektivitet 
ved at tiltrække kapital til regionaludvikling fra andre 
investorer. I den forbindelse opbyggede EIF i 2011 en 
række partnerskaber med offentlige og privatøkono-
miske enheder og landespecifikke fund-of-funds.

JEREMIE-initiativet (Joint European Resources for Mi-
cro to Medium Enterprises) støtter økonomisk udvik-

ling i udvalgte europæiske regioner, hvor SMV’er har 
særlig vanskeligt ved at få adgang til finansiering. 
Inden for JEREMIE kan nationale og regionale myn-
digheder i stedet for at give tilskud vælge at anven-
de penge, som stilles til rådighed af Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling i form af markedsbase-
rede finansielle instrumenter, og de drager fordel af 
disses revolverende karakter. I 2011 blev der indgået 
aftale om to nye regionale fonde med Calabrien (Ita-
lien) og Provence Alpes Cote d’Azur (Frankrig), hvil-
ket bringer det samlede antal holdingfonde, der for-
valtes af EIF, op på 14 i 11 europæiske lande, med en 
samlet forvaltning af over 1 mia. EUR.

Den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress,  
som finansieres af EIB og Europa-Kommissionen 
i fællesskab og forvaltes af EIF, hjælper med at for-
bedre adgangen til finansiering for grupper og en-
keltpersoner, der ikke har adgang til det traditionel-
le banksystem. I 2011, som var Progress’ første hele 
driftsår, blev der indgået aftale om 17 forretninger 
med samlede forpligtelser på 67  mio. EUR, hvilket 
gør EIF til en af de vigtigste ydere af mikrofinansie-
ringsstøtte i EU. 

1 2 3
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Øget vækst- og 
beskæftigelsespotentiale i Europa

EIF yder desuden teknisk bistand og finansiel støt-
te gennem andre mikrofinansieringsprogrammer 
og -initiativer. Inden for JASMINE-initiativet stiller 
Fonden finansiering til rådighed for mikrofinansie-
ringsinstitutter og ydere af mikrokredit, som ikke er 
banker, fra EIB’s midler samt teknisk bistand fra Euro-
pa-Kommissionens midler. Eksempelvis blev der i 
2011 inden for JASMINE stillet 10 vurderingsrappor-
ter, 15 evalueringsrapporter og 250 kursusdage til rå-
dighed til 25 mikrofinansieringsinstitutioner.

Innovative lån til innovative SMV’er

Innovative SMV’er har særlig vanskeligt ved at få lån 
i opstartsfasen og de tidlige faser. Med henblik på 
yderligere at forbedre SMV’ers adgang til lånefinan-
siering til forskning, udvikling og innovation blev EIF 
i 2011 anmodet om at forvalte et særligt garantipro-
dukt, som er en del af den fornyede innovative finan-
sieringsordning med risikodeling (RSFF), som EIB 
og Europa-Kommissionen har oprettet i fællesskab 
(se næste kapitel). Dette bygger videre på de gode 

SMV’er tegner sig for 
over to tredjedele af 

beskæftigelsen  
i den private  

sektor i Europa. I alt 
120 000 SMV’er 

og mid cap-
virksomheder  

modtog støtte fra  
EIB-Gruppen i 2011.

resultater med lån på 7 mia. EUR til projekter – herun-
der mange store virksomheder og mid cap-virksom-
heder – som siden 2007 har givet forskning, udvikling 
og innovation i Europa en saltvandsindsprøjtning.

Det nye risikodelingsinstrument (RSI) imødegår fi-
nansieringsgabet og hjælper disse dynamiske og 
hurtigt voksende SMV’er med at starte op og med at 
vækste. Ændringen af den eksisterende RSFF-aftale 
blev aftalt i 2011 på den første innovationskongres 
i Bruxelles. Den forventes at frigøre omkring 1  mia. 
EUR til SMV’er indtil udgangen af 2013. EIF tilbyder 
banker en garanti på en del af deres nye lån og lea-
singer til innovative SMV’er, hvilket giver dem mu-
lighed for at låne mere ud og til mere fordelagtige 
priser.

1 – Greenmeadow Stores, Det Forenede Kongerige

2 – LANXESS AG, Tyskland

3 – Danisco, forskning, udvikling og innovation, Danmark

4 – Bl Aino bogbinderi

5 – Spectrum Dynamics billedteknologi, Israel

4 5
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I nvesteringer i forskning, udvikling og innovation 
– fra prototypefremstilling og demonstrations-
anlæg til den første kommercialisering – såvel 

som i uddannelse og informations- og kommuni-
kationsteknologi er centrale drivkræfter for intel-
ligent vækst, da der hermed banes vej for en øko-
nomi, der er baseret på viden og innovation, som 
fastsat i Europa 2020-flagskibsinitiativet. Alene i 
2011 investerede EIB omkring 10  mia. EUR i EU’s 
videnøkonomi.

Investeringer i videnøkonomien 
er af afgørende betydning  

for produktiviteten i  
Europa og vil medvirke til  

at sikre konkurrenceevne og 
arbejdspladser i fremtiden. I 2011 

blev der investeret over 10 mia. 
EUR i innovation, uddannelse  

og nye teknologier i EU.

Øget
innovation

Teknologiske fremskridt fra biovidenskab til miljø-
forbedringer sikrer, at EU’s forsknings- og udviklings-
sektor er førende, og skaber ligeledes merværdi ved 
at bidrage til forbedringen af folks levevilkår. EIB bi-
drager til finansieringen af forskning, udvikling og 
innovation på de akademiske institutioner gennem 
forskningsprogrammer, men lægger også stor vægt 
på innovation i den private sektor og videnoverfør-
sel mellem sektorerne. Rene teknologier fra energief-
fektive motorer til innovativ vedvarende energi, f.eks. 
brint-, sol- og vindenergi, er nogle af de områder, 
hvor Europa fører an. 

Eksempelvis støtter EIB den franske koncern Bollorés 
forsknings-, udviklings- og innovationsprogrammer 
vedrørende elektriske køretøjer og oplagring af el 
til deres batterier. Et andet lån støtter Ion Beam Ap-
plications’ forskningsinfrastrukturprojekt inden for 
kræftdiagnose og protonterapi i Belgien. 

Fokus på investeringer  
med stor værditilvækst

Banken fokuserer sin långivning på projekter med 
stor værditilvækst inden for højt prioriterede tekno-
logier, der kan støttes på EU-plan. Et flagskibsinitiativ 
inden for dette område er finansieringsordningen 
med risikodeling (RSFF). Dette fælles initiativ fra EIB 
og Europa-Kommissionen er med til at sikre finansie-
ring til forsknings-, udviklings- og innovationsprojek-
ter, som på grund af deres risikoprofil ellers ville have 
svært ved at skaffe finansiering på acceptable vilkår. 

Siden faciliteten blev oprettet i 2007, har den bi-
draget til at omsætte gode ideer til egentlig forret-
ning ved at yde lån til en værdi af over 7 mia. EUR til 
ca. 75 virksomheder. I slutningen af 2011 blev EIB og 
Kommissionen enige om at videreføre RSFF indtil ud-
gangen af EU’s budgetperiode (2007-2013). Med den 
nye RSFF lægges særlig vægt på at yde finansiering 
til forskningsinfrastrukturer samt forskning, udvikling 
og innovation i mindre virksomheder, som forvaltes af 
Den Europæiske Investeringsfond, EIB-Gruppens sær-

Trelleborg højteknologisk ingeniørarbejde, Sverige
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lige gren for finansiering til innovative SMV’er. Forsk-
ningsprogrammer inden for lægemidler ved det fran-
ske Laboratoires Pierre Fabre modtog støtte fra EIB i 
form af et lån på 100 mio. EUR inden for RSFF. I 2011 
modtog 12 virksomheder og forskningsinfrastruktu-
rer finansiering på i alt 1 mia. EUR inden for RSFF.

Lynhurtigt internet er nøglen  
til langsigtet vækst

Internetbaserede informations- og kommunikati-
onsteknologier har skabt halvdelen af EU’s produk-
tivitetsvækst i de seneste 15 år. Denne tendens vil 
formodentlig tiltage, da udbredt adgang til bred-
bånd anses for en forudsætning for at kunne få fuldt 
udbytte af videnøkonomien.

Adgang til lynhurtigt internet er et af hovedmålene 
med Europas såkaldte digitale dagsorden, som skal 
gøre EU klar til vækst baseret på digital innovation. 
Det er derfor et vigtigt mål for Banken at gøre in-
frastruktur for informations- og kommunikations-
teknologi, f.eks. højhastighedsinternetdækning, 
tilgængelig og at finansiere projekter, der giver mu-
lighed for produktinnovation baseret på informati-
ons- og kommunikationsteknologi. Investeringer i 
informations- og kommunikationsteknologi beløb 
sig i 2011 til ca. 4 mia. EUR.

Bedre uddannelseskvalitet

EIB støtter investeringer, der forbedrer uddannelses-
tilbuddenes kvalitet, navnlig gennem forbedringer 
af uddannelsesinfrastrukturer og forskningsfacilite-
ter. Banken fremmer desuden det europæiske rum 
for videregående uddannelse og det europæiske 
forskningsrum, der medvirker til at integrere viden-
skabelige ressourcer. Dette indebærer finansiel støt-
te, som stilles til rådighed til investeringer i skoler 
og universiteter samt til reformer rettet mod kvalitet 
og konkurrencedygtighed inden for videregående 
uddannelse. Banken tilskynder desuden til mobilitet 
blandt studerende, forskere og akademisk persona-
le ved at støtte relevante nationale programmer og 
foranstaltninger på efterspørgselssiden ved hjælp af 

skræddersyede studielånsordninger. Der er ligele-
des brug for investeringer til at bygge bro over kløf-
ten mellem den akademiske verden og erhvervsli-
vet med henblik på at fremme innovation ved hjælp 
af initiativer vedrørende teknologioverførsel. 

I Spanien støtter EIB investeringsprogrammer, der 
skal fremme videnøkonomi og bæredygtige sam-
fund i Baskerlandet. I 2011 bidrog EIB desuden til 
finansieringen af fornyelser på University College 
Dublin i Irland og omstruktureringen af de to ho-
vedcampusser på University of Strathclyde i Skot-
land. Universiteterne i Leuven i Belgien og Castilla- 
La Mancha i Spanien er blandt de øvrige otte univer- 
siteter, der modtog finansiering fra EIB i 2011.

   På EIB’s konference i 2011 om økonomi og 
finans blev produktivitet og lynhurtigt internet 
ligeledes udpeget som centrale drivkræfter for 
langsigtet vækst i Europa. Knap 100 akademikere 
og repræsentanter for offentlige institutioner, 
regeringer og erhvervsliv deltog i konferencen, 
hvor de komplementerende roller, som 
økonomisk vækst og it-investeringer spiller 
for en øget produktivitet, blev fremhævet. På 
konferencen blev der fremlagt EIB-undersøgelser, 
som tyder på, at overgangen til næste generation 
af lynhurtigt internet kan kræve investeringer i 
dedikeret infrastruktur på omkring 200 mia. EUR.

Siden 2000 har EIB udlånt over 110 mia. EUR  
til projekter inden for videnøkonomi i EU –  

10 mia. EUR alene i 2011.
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P å grund af investeringernes størrelse og lang-
sigtede perspektiv er EIB en naturlig partner 
ved finansieringen af større investeringer i 

transportnet. I 2011 støttede EIB i alt 37 transportin-
frastrukturprojekter, der forbandt befolkningerne i 
13 EU-lande.

EIB har investeret i Europas transportforbindelser 
i over 50 år. Siden EU i 1990’erne gjorde det trans-

TAV højhastighedstog, Italien

Opbygningen af netværk til det 
europæiske indre marked er 

med til at sikre den europæiske 
industri- og servicesektors 

konkurrenceevne. I 2011 
udlånte EIB knap 11 mia. EUR  

til større transportnet i EU.

Europa
bindes sammen

europæiske transportnet til et af sine overordnede 
mål, har Banken tilvejebragt midler for over 100 mia. 
EUR. Et stærkt transportnet bestående af jernbaner, 
motorveje og vandveje i hele Europa er af afgørende 
betydning for personers frie bevægelighed og for at 
sikre handelsstrømmene både i og uden for Unionen. 
Omkring fem mio. km vej, herunder ca. 70  000  km 
motorvej, ca. 200 000 km jernbane og over 40 000 km 
sejlbare indre vandveje binder Europa sammen.

I 2011 tegnede jernbaneprojekter sig for flere EIB-
finansieringsmidler end investeringer i veje med 
henholdsvis 4,3  mia. EUR og 3,4  mia. EUR. Der blev 
godkendt lån til finansiering af vigtige højhastig-
hedsjernbaner på strækningerne Milano-Napoli,  
Tours-Bordeaux, Lorraine-Strasbourg og Bretagne- 
Loiredalen samt indkøb af nye tog på stræknin-
gerne Gdynia-Warszawa og Krakow-Katowice. Til 
transport ad vandveje blev der ydet lån for omkring 
625  mio. EUR med finansieringsaftalen om bygning 
af verdens største sluse i Antwerpen havn, et vigtigt 
transportknudepunkt.
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Apollo-broen, Slovakiet

EIB støttede 37 transportinfrastrukturprojekter, der 
forbandt befolkningerne i 13 EU-lande. 

Der er stadig et stort behov for investeringer. I den 
aktuelle økonomiske situation kan finansiering af in-
frastrukturer imidlertid være en byrde for de offent-
lige investorer. EIB har med henblik på at stabilisere 
langsigtede investeringer lagt større vægt på at yde 
finansiering til infrastrukturprojekter, som har stor 
værdi for hele samfundet, samt på at stille ekspertise 
til rådighed med henblik på at tiltrække yderligere fi-
nansiering fra investorer.

Gearing af Europas vækstpotentiale

Partnerskaber, der kombinerer offentlige og private 
midler, kan være med til at udfylde finansieringshul-
ler. Selv om antallet af offentlig-private partnerska-
ber er faldet under krisen, spiller de fortsat en vigtig 
rolle ved investeringer, især i transportnet. I 2011 gik 
næsten en tredjedel af EIB’s finansiering på trans-
portområdet til offentlig-private partnerskaber. EIB 
har opbygget en betydelig erfaring og ekspertise 
på dette område, bl.a. takket være det europæiske 
ekspertisecenter for offentlig-private partnerskaber, 
et fælles initiativ fra EIB, Europa-Kommissionen og 
EU’s medlemsstater og kandidatlande med et net-
værk bestående af 35 medlemmer. Centret er med 
til at ruste medlemmer fra den offentlige sektor til 
at indgå i offentlig-private partnerskabsforretninger 
ved at udveksle erfaring og ekspertise, og det udvik-
ler strukturerede metoder til at identificere bedste 
praksis i spørgsmål af fælles interesse. Efter anmod-
ning fra adskillige partnerlande udvidede Banken i 
2011 centrets støtte til også at omfatte partnerlande 
i Middelhavsområdet.

Europa-Kommissionen og EIB arbejder desuden på 
udviklingen af projektobligationsinitiativet, der skal 
øge finansieringen af langsigtede infrastrukturpro-
jekter ved at tiltrække kapital fra institutionelle in-
vestorer som pensionsfonde og forsikringsselskaber. 
Projektobligationer må ikke forveksles med de euro-
obligationer, som debatteres for tiden, idet formålet 
med projektobligationer er at give projektvirksom-
heder mulighed for selv at udstede investeringsvær-
dige obligationer. Det vil de kunne gøre ved brug af 
en risikodelingsmekanisme oprettet af Kommissio-
nen og EIB for at hæve seniorobligationers kredit-
værdighed til et niveau, der er højt nok til at tiltrække  

institutionelle investorer. EU-budgetmidler vil såle-
des blive anvendt mere effektivt, og værdifulde pro-
jekter vil kunne gennemføres hurtigere end ellers.

Der blev i 2011 gennemført et offentligt samråd om 
projektobligationsinitiativet. Senere på året offentlig-
gjorde Europa-Kommissionen Connecting Europe- 
faciliteten, en fond på 50  mia. EUR til forbedring af 
Europas transport-, energi- og telekommunikations-
net i perioden 2014-2020, og heri vil projektobligati-
onsinitiativet sandsynligvis indgå, såfremt det god-
kendes af EU’s medlemsstater. Det blev foreslået at 
begynde at afprøve projektobligationer i en pilotfa-
se, under EIB’s forvaltning, i 2012-2013. Her skal der 
fokuseres på projekter i en eller flere af de tre målsek-
torer: transport, energi og bredbånd.
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I følge Europa-Kommissionen ligger behovet for 
investeringer i EU’s energisektor i nærheden af 
en billion EUR over de næste 10 år. EIB har til-

passet sig det voksende behov for investeringer 
med en betydelig forøgelse af Bankens långivning 
til energiprojekter i EU fra 9 mia. EUR i 2008 til over 
11  mia. EUR i 2011. Den energirelaterede finansie-
ring tegner sig for 20 % af EIB’s samlede långivning 
i Europa.

Næsten halvdelen af behovet for energiinvesterin-
ger i EU bør dækkes af kapitalinvesteringer i ener-
ginet. EIB spiller en vigtig rolle i finansieringen af 
energiinfrastrukturer og er blevet den største lån-
giver til investeringer i eltransmissionsnet i Europa. 
Finansiering i form af støtte til energidistributions-
net, herunder elforsyningsnet og infrastrukturer til 
transport af naturgas, tegner sig for over en tred-
jedel af EIB’s energilångivning med 4  mia. EUR  
i 2011.

Rotterdam havn, Nederlandene

Ved at styrke Europas 
energisektor bistår EIB EU 

med at nå dets politiske  
mål om bæredygtighed, 

konkurrencedygtighed og 
forsyningssikkerhed. Med et 

beløb på 11 mia. EUR  
i 2011 udgør støtten til 

energiprojekter over 20 %  
af EIB’s långivning i EU.

Energiforsyning
til Europa
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ENEL energi, Italien

Investeringer i forsyningsnet til renovering eller er-
statning af eksisterende net styrker det indre mar-
ked. Støtte til intelligente energinet og bedre ener-
gilagring bidrager ligeledes til en bedre udnyttelse 
af el fra vedvarende energikilder.

Sikring af Europas forsyninger 

Blandt de større projekter inden for energiinfra-
strukturer, som der blev indgået aftaler om i 2011, 
er etableringen af et naturgastransmissionsnet og 
den første terminal for fordråbet naturgas i Polen, 
forstærkning og udvidelse af eldistributionsnettet 
i hele Italien, renovering af forsyningsnet i Irland, 
Spanien og Portugal, en ny elforbindelse mellem 
Frankrig og Spanien samt tilkoblingen af offshore-
vindmølleparker til forsyningsnettet i Nederlandene 
og Det Forenede Kongerige. 

Banken har reduceret sin finansiering til sektorer-
ne for kulbrinteproduktion, som anses for at være 
mere CO2-intensiv. Den har siden 2005 udgjort un-
der 1 % af EIB’s långivning på energiområdet. I raf-
finaderisektoren koncentreres Bankens finansiering 
desuden om projekter inden for energieffektivitet 
og omstilling, mens kapacitetsudvidelser ikke kom-
mer i betragtning. EIB har ligeledes anlagt en mere 
selektiv indfaldsvinkel til finansieringen af CO2-in-
tensiv elproduktion. Eksempelvis vil Banken kun fi-
nansiere kul- og brunkulskraftværker, der erstatter 
eksisterende kraftværker, anvender den bedst til-
gængelige teknologi, er forberedt til kulstofopsam-
ling samt indebærer en reduktion på mindst 20 % af 
CO2-intensiteten i elproduktionen.

Långivningen til elproduktion i EU nåede op på 
4,6 mia. EUR i 2011, heraf støttede 80 % vedvarende 
energi, mens 16 % bidrog til finansiering af gaspro-
duktion og 1 % til kul- eller oliebaseret elproduktion.

Långivningen til elproduktion i EU nåede op på 4,6 mia. EUR, hvoraf 80 % støttede vedvarende energi.



EIB bidrog til finansieringen af opførelsen af vind- 
og solkraftanlæg med en samlet effekt på over 

4 000 megawatt. Anlæggene vil producere ren 
elektricitet til over 2 mio. husstande.
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Støtte  
til klimatiltag

B anken er blandt de største långivere til 
klimaforanstaltninger. I 2011 beløb fi-
nansieringen sig til omkring 18  mia. 

EUR, næsten en tredjedel af den samlede lån-
givning. Klimahensyn udgør en stadig stigen-
de del af alle EIB’s aktiviteter.

EIB støtter EU’s mål om kulstoffattig og kli-
marobust vækst både i og uden for EU. Som 
finansiel hovedaktør, hvad angår støtte til 
innovative rene teknologier, har EIB for-
pligtet sig til at fungere som katalysator for 
investeringer.

Banken fokuserer på lavemissionsinvesterin-
ger, der afbøder drivhusgasemissioner, og på 
klimarobuste projekter, der fremmer tilpas-
ningen til klimaforandringer. Dette afspejles 
i EIB’s långivningsstrategi inden for en række 
sektorer, navnlig energi, transport, vand, spil-
devand, fast affald og skovbrug samt forsk-
ning, udvikling og innovation. Klimahensyn 
inddrages i alle Bankens aktiviteter, f.eks. ved 
fremme af anvendelsen af den bedste tilgæn-
gelige teknologi.

Igennem de seneste tre år har Banken væ-
ret involveret i et pilotinitiativ, der skal måle 
EIB-projekters CO2-fodspor for i højere grad 
at kunne spore resultaterne med hensyn til 
emissioner og besparelser. Banken videre-

førte denne praksis i 2011. Heri deltog 63 pro-
jekter, som repræsenterede en samlet in-
vestering på 50  mia. EUR, hvoraf 27  % blev 
finansieret af EIB. Disse projekter skønnes at 
ville udlede omregnet 16 mio. ton CO2 årligt, 
hvilket omtrent svarer til den mængde, Lu-
xembourg udleder. Emissionsbesparelserne 
fra disse projekter skønnes at være 4  mio. t 
CO2-ækvivalenter årligt. 
 
EIB er observatør ved FN’s klimakonference.  
I et tæt samarbejde med andre internationa-
le finansieringsinstitutioner er Banken invol-
veret i oprettelsen af en grøn klimafond, som 
skal hjælpe med at rejse omkring 100  mia. 
USD om året inden 2020 til finansiering af 
initiativer både til afbødning af og tilpasning 
til klimaforandringer i ulande i fremtiden. 
Fonden vil muligvis kunne benyttes i 2012 af 
ulande, som på grund af hurtig vækst snart 
vil blive de største udledere af drivhusgasser. 
Disse lande står ofte over for særlig vanske-
lige udfordringer, både hvad angår håndte-
ring af eksisterende klimarisici og tilpasning 
til nye. Banken er for nylig blevet forsynet 
med yderligere 2  mia. EUR til bekæmpelse 
af klimaforandringer uden for EU’s grænser. 
I 2011 indgik den aftaler om større ramme-
lån til hjælp til finansieringen af vigtige kli-
mainvesteringer i Kina, Indien, Brasilien og 
Sydafrika.
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D et skønnes, at der er behov for 450 mia. EUR til 
investeringer i vedvarende energi for at kunne 
opfylde EU’s ambitiøse klimamålsætninger in-

den 2020. EIB’s støtte til vedvarende energi og effek-
tiv energiudnyttelse i EU er allerede blevet mere end 
fordoblet inden for de seneste fire år, fra 3 mia. EUR i 
2008 til 7  mia. EUR i 2011. På nuværende tidspunkt 
finansierer Banken over 10  % af alle investeringer i 
vedvarende energi i Europa.

Vedvarende energi

EIB er den førende finansieringskilde inden for vind-
energi i EU. I de seneste år har Banken især øget fi-
nansieringen til offshore-vindmølleparker, navnlig i 

Finansiering
skaber emissionsreduktion

EIB-lån til vedvarende 
energi og effektiv 
energiudnyttelse  

bidrager direkte til 
reduktion af 

drivhusgasemissioner. 
Støtten til disse  

formål udgjorde  
7 mia. EUR i 2011.



Skegness offshore-vindmøllepark, Det Forenede Kongerige
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land i 2011 er vindmølleparker i Spanien og Østrig. 
Den samlede långivning til vindenergi i 2011 var på 
1,7 mia. EUR.

Solenergi bliver stadig mere konkurrencedygtig og 
innovativ. Gemasolar er et banebrydende solkraft-
anlæg, der blev taget i brug i 2011. Det ligger i den 
spanske region Andalusien og er det første kommer-
cielle solkraftanlæg i verden, som takket være en 
enestående teknologi kan producere el, selv når so-
len ikke skinner. Det indgår i en serie på syv anlæg, 
der anvender koncentreret solkraft, og 19 solcellean-
læg, som Banken har finansieret siden 2006 med et 
samlet beløb på 2,6 mia. EUR. Heri indgår også andre 
solkraftanlæg i Spanien, Frankrig og Tjekkiet. Den 
samlede støtte til solenergi beløb sig til 819 mio. EUR 
i 2011.

Energieffektivitet

EIB’s långivning til effektiv energiudnyttelse er ste-
get med 70 % siden 2008 til 1,3 mia. EUR i 2011. Ener-
gieffektivitetshensyn inddrages i alle projekter, der 
vurderes af Banken. Investeringer, der er direkte ret-
tet mod energieffektivitet, forventes at øge effekten 
yderligere. EIB-finansiering til disse projekter omfat-
ter både forsyningssiden, f.eks. kraftvarme og fjern-
varme, og efterspørgselssiden, primært isolering af 
offentlige og private bygninger.

Blandt de investeringer, Banken støttede i 2011, var 
adskillige projekter vedrørende energieffektiv istand-
sættelse af boligblokke i Rumæniens hovedstad 
Bukarest. Dette vil medvirke til at reducere energifor-
bruget med ca. 50 % i de over 600 boligblokke, der er 
omfattet af varmerenoveringsprojektet. 

Tyskland, Det Forenede Kongerige, Danmark og Bel-
gien. Med en samlet långivning på 856 mio. EUR nå-
ede finansiering til offshore-vindmøller i 2011 op på 
niveau med vindmøller på land, hvor finansieringen 
udgjorde 845 mio. EUR. 

Støtte til innovative teknologier er så meget desto 
vigtigere, fordi kommercielle långivere tøver med at 
gå ind i denne sektor, og finansieringen anses for at 
være en betydelig begrænsende faktor i udviklingen 
af offshore-vindkraft. Disse projekter er pr. definition 
store, langsigtede og teknisk krævende investerin-
ger. EIB er derfor en naturlig finansieringspartner for 
denne sektor, som foruden midlerne kan drage for-
del af Bankens tekniske ekspertise og erfaring, efter-
som den har medfinansieret omkring en tredjedel af 
alle europæiske projekter. Blandt store projekter på 

EIB er den førende finansieringskilde inden for 
vindenergi med et beløb på 1,7 mia. EUR  

i 2011. Vindenergi var ligeledes temaet  
for EIB-forum 2011 i Hamborg.
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EIB har desuden udviklet andre finansieringsmeto-
der, f.eks. egenkapitalfonde og karbonfonde, for at 
der kan ydes yderligere støtte til projekter inden for 
vedvarende energi og energieffektivitet. Banken ar-
bejder opstrøms sammen med initiativtagere til pro-
jekter ved at yde teknisk bistand til projektudviklin-
gen. Samtidig forvalter og deltager den i flere andre 
initiativer eller programmer med relation til energi og 
klimaforandringer, bl.a. solenergiplanen for Middel-
havsområdet og Verdensfonden for Energieffektivi-
tet og Vedvarende Energi, som er en fund-of-funds.

I 2011 lancerede EIB sammen med Europa-Kommis-
sionen, Cassa Depositi e Prestiti og Deutsche Bank 
en ny europæisk fond for energieffektivitet (EEEF). 
EEEF er udviklet til at yde markedsbaseret finansie-
ring til kommercielt levedygtige offentlige projekter 
vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi i 
EU. Det er målet, at fonden skal øge det samlede be-
løb fra de nuværende 265  mio. EUR til ca. 800  mio. 
EUR ved at tiltrække flere investorer. Der findes også 
en ordning for teknisk bistand, som kan anvendes til 
at støtte investeringer inden for EEEF.

Specialiserede fonde og initiativer

Kulstofopsamling og -oplagring

EIB støtter også EU’s klima- og energipolitik på andre 
måder. Banken og Kommissionen har sluttet sig sam-
men i det såkaldte NER 300-initiativ – verdens største 
finansieringsprogram for demonstrationsprojekter 
inden for kulstofopsamling og –lagring og inden for 
innovative teknologier for vedvarende energi. Initia-
tivet har fået dette navn, fordi det vil blive finansie-
ret gennem salget af 300 millioner emissionskvoter i 
reserven New Entrants Reserve (NER) under EU’s ord-
ning for emissionshandel. Banken, der optræder som 
repræsentant for Kommissionen, har to roller inden 
for initiativet, nemlig at bedømme og rangordne pro-
jekter, som EU-medlemsstater har foreslået til finan-
siering, og at rejse midler ved at sælge de 300 millio-
ner emissionskvoter, som er særlig afsat til formålet 
inden for NER. Europa-Kommissionen skal udvælge 

den første række projekter til finansiering inden for 
NER 300 i andet halvår 2012, når en første tranche på 
200 millioner emissionskvoter er solgt. Kvotesalget 
indledtes i december 2011, og der er månedlige op-
dateringer herom på EIB’s netsted gennem hele ini-
tiativets løbetid.

EIB-sponsorerede karbonfonde

EIB sponsorerer seks karbonfonde sammen med an-
dre nationale og internationale finansieringsinsti-
tutioner. Fondene er primært rettet mod de mindre 
udviklede områder af karbonmarkedet og har til for-
mål at hjælpe EU-medlemsstater og virksomheder 
med at overholde CO2-emissionskravene i EU og på 
internationalt plan. Yderligere bistår de initiativtage-
re i overgangsøkonomier og udviklingslande med at 
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rejse finansiering til lavemissionsinvesteringer. Der 
er givet tilsagn fra investorer om 589 mio. EUR til de 
seks fonde, hovedsagelig til køb af karbonkreditter, 
der kan accepteres som udligning hos de såkaldte 
”compliance-virksomheder” inden for EU’s ordning 
for emissionshandel. Ultimo 2011 var 62  % af dette 
beløb afsat i 91 købsaftaler vedrørende emissions-
reduktion indgået med sælgere i 25 lande over hele 
verden.

Med tilpassede målsætninger, strukturer, regionale 
fokusområder og deltagere er EIB-sponsorerede kar-
bonfonde alle udviklet med henblik på at øge mar-
kedskapaciteten og supplere frem for at skubbe del-
tagere fra den private sektor ud af karbonmarkedet. 
EIB’s karbonfondinitiativer forsøger også at foregribe 
markedsudviklingen og fremme tilliden til de lovgiv-
ningsmæssige rammer, især for perioden efter 2012, 
når Kyotoprotokollen udløber.

Klimabevidsthedsobligationer

Klimabevidsthedsobligationer er obligationer, som 
er udstedt af EIB, og hvis provenu udelukkende an-
vendes til finansiering af projekter, der støtter klima-
tiltag, især inden for vedvarende energi og energief-
fektivitet. Siden de blev lanceret i 2007, er der med 
EIB’s klimabevidsthedsobligationer blevet rejst et 
beløb svarende til 1,4 mia. EUR gennem 10 transak-
tioner i seks valutaer. Den resterende saldo til udbe-
taling i 2011 var på 57 mio. EUR, som blev rejst ved 
den sidste emission af klimabevidsthedsobligationer 
i november 2010. Samtlige disse midler blev afsat til 
projekter i 2011. 

Crescent Clean Energy Fund er en ny investerings-
fond, som er målrettet mod den vedvarende energi-
sektor i Tyrkiet og nabolandene. Den blev oprettet i 
2011 med et bidrag på 25  mio. EUR fra EIB. Fonden 
tager sigte på at opnå et kommercielt afkast, samti-
dig med at den bidrager til at øge andelen af el pro-
duceret fra vedvarende energikilder.

European Local Energy Assistance (ELENA) er et fæl-
les initiativ fra EIB og Europa-Kommissionen, som bi-
står lokale og regionale myndigheder i forberedelsen 
af projekter vedrørende energieffektivitet eller ved-
varende energi, således at planerne har større chan-
ce for at tiltrække ekstern finansiering. ELENA dækker 
en andel af udgifterne til den tekniske bistand, som 
er nødvendig for at forberede, gennemføre og finan-
siere investeringsprogrammet, f.eks. forundersøgelser 
og markedsundersøgelser, strukturering af program-
mer, forretningsplaner, energirevisioner og forbere-
delse af licitationsprocedurer. ELENA er godt på vej 
til at mobilisere omkring 1,4 mia. EUR i samlede inve-
steringer. I 2011 beløb aftaler om teknisk bistand til 
modtagere inden for ELENA sig til 17 mio. EUR.

I 2011 foretog Den Europæiske 2020-fond for Ener-
gi, Klimaændringer og Infrastruktur, også kendt 
som Margueritefonden, sine første investeringer i 
et vindenergiprojekt i Belgien og et solcelleanlæg i 
Frankrig, begge projekter forvaltet af EDF Energies 
Nouvelles. Margueritefonden er oprettet med fælles 
opbakning fra seks store europæiske finansielle insti-
tutioner med en foreslået fondsstørrelse på 1,5 mia. 
EUR, og det første delmål på 710 mio. EUR blev nået 
i 2010. Fonden er specifikt udformet, så den fungerer 
som katalysator for infrastrukturinvesteringer, som 
bidrager til implementeringen af centrale EU-politik-
ker inden for klimaforandringer, sikker energiforsy-
ning og transeuropæiske net.

En flerårig ordning for energimæssig bæredygtighed 
og forsyningssikkerhed med 4,5 mia. EUR øremærket 
til udvidelses- og nabolande, AVS-lande, Asien og La-
tinamerika har bidraget til finansieringen af projekter 
siden 2007. Ved udgangen af 2011 var der allerede ind-
gået aftaler for 2,2 mia. EUR. Størstedelen af finansierin-
gen ifølge denne flerårige ordning er gået til investe-
ringer i vedvarende energikilder og energieffektivitet.
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S kove kan fremme tilpasningen til nogle af 
virkningerne af klimaforandringer, f.eks. 
jorderosion og øget oversvømmelsesri-

siko, og kan give store fordele med hensyn til 
biodiversitet og jordfrugtbarhed. Samtidig er 
de vigtige kulstofdræn, som regulerer det glo-
bale klima. Et bæredygtigt skovbrug kan også 
i høj grad bidrage til at afbøde klimaforandrin-
ger, idet man hermed forvalter disse vigtige 
kulstoflagre, reducerer emissionerne og sikrer 
en vedvarende energikilde. 

I Spanien har EIB f.eks. finansieret genplant-
ning af skov og anvendelsen af mere effektive 
foranstaltninger, som skal forhindre skovbrand, 
mindske jorderosion og genskabe naturtyper i 
Castilla-La Mancha-regionen. Projektet ”Medio-
ambiente Castilla-La Mancha” omfatter ind-

Tilpasning
til klimaforandringer

Skovbrugs- og vandprojekter 
bidrager til forbedringen  

af infrastrukturens 
modstandsdygtighed  

over for klimaforandringer  
og tilpasningen til  

ændrede vejrforhold.
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Public Utilities Corporation vil bidrage til at afhjælpe 
vandmangel på landets tre største øer ved hjælp af 
fornyelse og udvidelse af vandforsyningen. Herved 
reduceres vandtabet, energieffektiviteten forbed-
res, og vandforsyningen gøres mere modstandsdyg-
tig over for et stadig mere usikkert klima og mindre 
forudsigelige nedbørsmønstre. Projektet vil også 
bidrage til at forbedre forvaltningen af risikoen for 
miljø- og naturkatastrofer samt den overordnede 
vandforvaltning.

Det er igennem vand, at klimaforandringer først og 
fremmest påvirker samfund og økosystemer. Hyppi-
gere ekstreme vejrforhold har alvorlige indvirknin-
ger på adgangen til og kvaliteten af ferskvandsres-
sourcer, hvilket øger muligheden for vandrelaterede 
naturkatastrofer, bl.a. tørke og oversvømmelse. EIB 
er den største lånefinansieringskilde til den globale 
vandsektor, og en integreret forvaltning af vandres-
sourcer og tilpasning til klimaforandringer er centrale 
målsætninger for fremtidige långivningsforretninger.

I 2011 støttede EIB 16 projekter –  
både i og uden for EU – som vil bidrage  

til øget klimarobusthed og tilpasning  
til ændrede vejrforhold. Støtten udgjorde  

i alt 1 mia. EUR.

køb af brandbekæmpelsesudstyr, gennemførelse af 
bygge- og anlægsarbejde, indførelse af skovforvalt-
ningsmetoder til at minimere brandrisikoen og for-
bedring af teknisk ekspertise. Det bidrager også til 
at fremme et sundt skovøkosystem og en øget bin-
ding af drivhusgas samt bidrager til overordnede 
naturbeskyttelsesformål.

Større klimarobusthed

Forebyggende tilpasningsforanstaltninger til kon-
sekvenserne af klimaforandringer er en mere effek-
tiv og mindre omkostningskrævende metode end 
tvungne nødforanstaltninger i sidste øjeblik. Derfor 
fokuserer mange af Bankens aktiviteter i vandsek-
toren på bevarelsen af ferskvandsressourcer, bære-
dygtig vandforvaltning, beskyttelse af hav- og kyst-
områder og andre tilpasningsforanstaltninger. Selv 
om de aktuelle EIB-finansierede tilpasningsprojekter 
først og fremmest er inden for EU, investerer Ban-
ken også i projekter i nye vækstøkonomier og udvik-
lingsøkonomier over hele verden. Dette foregår i tæt 
samarbejde med Europa-Kommissionen og andre 
finansieringsinstitutioner.

I 2011 indgik EIB sin første aftale om et vandprojekt 
i Afrika, som specifikt er rettet mod at reducere trus-
len fra og sørge for langsigtede forberedelser til kli-
maforandringer. Lånet på 27  mio. EUR til Seychelles 
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S tørstedelen af jordens befolkning bor i byer. 
75  % af alle europæere bor i byer og storbyer, 
og ca. 85  % af EU’s BNP skabes i byområderne. 

Byer og hovedstadsområder er drivkraft for inno-
vation og økonomisk vækst, og det er her, de fle-
ste arbejdspladser, virksomheder og højere lærean-
stalter er samlet, men de er også arnested for store 
problemer med social samhørighed og miljømæssig 
bæredygtighed. 

Bylivet har stordriftsfordele og forbindes desuden 
med andre fordele i form af offentlige tjenester 
som hospitaler, skoler og universiteter, men også 
med miljøforringelse, støj- og luftforurening og 
problemer som arbejdsløshed, social udstødelse 

og kvarterer med alvorlig fattigdom. Klimaforan-
dringer er desuden en udfordring, som byområ-
der over hele verden står over for. 80  % af Euro-
pas energiforbrug kan tilskrives byerne, og 80 % af 
drivhusgasemissionerne kommer fra byer. EIB har 
igennem de seneste fem år ydet finansiering på 
i alt 55  mia. EUR sammen med teknisk bistand til 
projekter, der fremmer bæredygtighed, i flere hun-
drede byer.

Fremme af en integreret byudvikling

EIB’s långivning i byerne fokuserer på byfornyel-
ses- og bysaneringsprojekter, som er med til at ska-
be bæredygtige samfund. Her forsøger Banken at 
medvirke til at forbedre de områder, hvor de fattig-
ste borgere bor, til en bedre udnyttelse af knappe 
jordressourcer i bycentre og til at støtte kommunale 
investeringer i istandsættelse og modernisering af 
offentlig infrastruktur, bygninger og faciliteter. Sam-
tidig lægges der stor vægt på beskyttelsen af den 
kulturelle og historiske arv. I 2011 blev ca. 2,6  mia. 
EUR anvendt til projekter, som omfattede byforny-
else og –sanering.

Udvikling
af bæredygtige byer

Igennem de seneste fem år har EIB været 
med til at finansiere projekter vedrørende:

29 metroer 

5 bybaner

42 sporveje 

43 jernbaner

22 højhastighedsjernbaner.  
Ca. 5 % af EU’s borgere bruger dagligt en EIB-
finansieret offentlig transportform.

En vigtig del af EIB’s aktiviteter 
i byområder består i at gøre 

byerne grønne og 
bæredygtige. I 2011 udgjorde 

EIB’s långivning til 
bæredygtige byer 15 mia. EUR.
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Støtte til ren transport

EIB lægger stor vægt på støtte til offentlig transport 
i byområder og tilstræber at finde den mest effek-
tive, økonomiske og bæredygtige måde at opfyl-
de transportbehovet på. Dette kræver en blanding 
af transportløsninger, som inddrager alle trans-
portformer. Ved at fremme et skift fra privat til of-
fentlig transport og ved at investere i bæredygtig 
transport tager projekterne sigte på at forbedre 
luftkvaliteten og mindske støjforureningen. End-
videre bidrager de til at håndtere klimaforandrin-
ger ved at øge energieffektiviteten og begrænse 
drivhusgasemissioner. Der sættes også fokus på 
transportsikkerhed. 

Bankens støtte rækker vidt fra opførelse, udvidelse 
eller renovering af offentlig transportinfrastruktur 
(f.eks. jernbaner, letbaner, metro og sporveje samt 
rullende materiel) til fremme af cykelstier og gangsti-
er samt eltrafik. Desuden fremmer EIB udviklingen af 
renere og mere sikre køretøjer ved at støtte forskning 
i og udvikling af energieffektive løsninger og lave-
missionsløsninger, som kan anvendes til f.eks. busser, 
gadefejnings- og renovationskøretøjer. 

  JESSICA for byer
 
JESSICA står for Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas, og 
er et fælles initiativ fra Europa-Kommissionen, EIB og Europarådets Udviklingsbank. 
Dette finansielle instrument supplerer EIB’s direkte långivning og bistår med 
fordelingen af EU’s strukturfondsmidler til projekter, som indgår i en integreret plan 
for bæredygtig byudvikling og –sanering. JESSICA gør det muligt at anvende disse 
midler til finansieringen af indtægtsskabende byprojekter gennem de såkaldte 
byudviklingsfonde. Investeringerne kan være i form af egenkapital, lån eller garantier, 
og de tilskynder til udvikling af partnerskaber mellem kommuner, banker og private 
investorer. EIB’s JESSICA-ekspertgruppe rådgiver om den bedste udnyttelse af midlerne 
og tilbyder vejledning og støtte til forvaltningen af disse. Ved udgangen af 2011 
var der bestilt i alt 68 JESSICA-evalueringsundersøgelser og indgået aftale om 18 
holdingfonde til i alt 1,7 mia. EUR i 52 regioner. Antallet af byudviklingsfonde steg 
til 25 i slutningen af 2011 med et samlet beløb på 843 mio. EUR, hvoraf 436 mio. EUR 
allerede var udbetalt i otte medlemsstater.

Omkring 10  % af EIB’s långivning går til offentlige 
transportprojekter. I 2011 omfattede den støtte til 
Ile-de-France-transportnettets modernisering af fire 
sporveje i Paris, den første sporvej i Tours i Frankrig 
og udvidelsen af sporvejsnettet i Nottingham i Det 
Forenede Kongerige samt udvidelse af metrolinjer i 
Rom, Prag, Bukarest og Helsinki.

Ny politik for transportlångivning

Bæredygtig transport var også et centralt emne i 
drøftelserne i forbindelse med en offentlig høring i 
2011. Dette førte til vedtagelsen af en ny politik for 
transportlångivning, hvor det angives, hvordan Ban-
ken prioriterer og vurderer projekter. Långivnings-
politikken omfatter de krav, som forventes opfyldt 
for hver enkelt delsektor. Endvidere specificerer den 
nye politik klimaindikatorens rolle i forbindelse med 
prioriteringen af bestemte typer investering og un-
derstreger Bankens forpligtelse til at foretage vur-
deringer af CO2-fodspor, som gælder for de fleste 
projekter.



	 Førtiltrædelseslandene

	 Middelhavslandene

	 Østlige nabolande

	 AVS-landene

	 Asien

	 Latinamerika

De eksterne 
udlånsmandaters 
geografiske 
rækkevidde
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EIB er aktiv i hele verden 
og understøtter EU’s 

udenrigspolitiske mål. 
Bankens forretninger 

uden for EU udgør ca. 
10 % af EIB’s samlede 

långivning. For at 
forstærke effekten og 

opnå de bedst mulige 
resultater samarbejder 

Banken med andre parter.

7 mio. EUR
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I 2011 udgjorde EIB’s långivning uden for EU ca. 
7  mia. EUR. Samme år fornyede Europa-Parla-
mentet og Rådet EIB’s mandat til forretninger 

uden for Unionen med mere vægt på udvikling af 
den lokale private sektor, på den sociale og økono-
miske infrastruktur og projekter til afbødning af og 
tilpasning til klimaforandringer. For at Banken kan 
opretholde sine aktiviteter uden for Europa, er det 
generelle loft for de to sidste år af dens mandat ble-
vet hævet med 1,6  mia. EUR til over 29  mia. EUR 
(2007-2013). En stor del af denne forhøjelse vil bli-
ve anvendt til at støtte de sydlige middelhavslande, 
hvor der gennemføres politiske reformer i kølvan-
det på det arabiske forår. 

Det fornyede mandat indeholder en delvis EU-garanti 
mod tab på lån til projekter i førtiltrædelses- og nabo-
landene samt i Asien, Latinamerika og Sydafrika frem 
til 2013. Udlånsmandatet vedrørende Afrika, Vestindi-
en og Stillehavet (AVS-landene) og De Oversøiske Lan-
de og Territorier (OLT) hører under Cotonouaftalen, 
som definerer EU’s forbindelser med partnerlandene 
i disse regioner. Finansieringen inden for disse ram-
mer kommer fra EU-landenes budgetter, gennem Den 
Europæiske Udviklingsfond samt EIB’s egne midler. 

EIB er også blevet udrustet med yderligere 2  mia. 
EUR, som skal støtte bekæmpelsen af klimaforan-

Støtte  
til EU’s politikker  
i resten af verden

dringer i alle regioner. Beløbet er en kærkommen 
saltvandsindsprøjtning til Bankens klimaindsats 
uden for EU.

Et fleksibelt udenrigspolitisk værktøj

Det fornyede mandat er blevet udvidet til at omfatte 
Island, Libyen, Irak og Cambodja. Det giver også EIB 
mulighed for at tilpasse sig hurtigt skiftende politiske 
forhold som f.eks. det arabiske forår, hvor Banken bi-
drager til den internationale indsats for at støtte re-
former i de sydlige middelhavslande. I Syrien stillede 
EIB lån og teknisk bistand i bero på baggrund af EU’s 
beslutning om at indføre sanktioner mod styret efter 
dets voldelige håndtering af protester.

At sikre bæredygtig vækst og jobskabelse i de sydli-
ge middelhavslande i overgangsperioden prioriteres 
højt af Banken, som allerede er den førende offent-
lige finansielle institution i regionen, hvor den står 
for over halvdelen af Europas finansielle bidrag til 
bæredygtige projekter. EIB spiller en vigtig rolle i det 
såkaldte Deauvillepartnerskab, som blev iværksat i 
2011 af G8-landene for at støtte både den demokra-
tiske og økonomiske overgang i regionen. Partner-
skabet har forpligtet sig til at støtte den økonomiske  
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udvikling og fremme beskæftigelsen. Der blev i 
2011 indgået låneaftaler til en værdi af knap 1  mia. 
EUR for at fremme udviklingen af den private sek-
tor og fremskynde relevante infrastrukturprojekter  
i Middelhavslandene.

I 2011 styrkede EIB desuden sin tilstedeværelse i 
de østlige nabolande, idet Banken åbnede sit før-
ste kontor i denne region, i Kiev. Kontoret dækker 
Ukraine, Moldova, Georgien, Armenien, Aserbajd-
sjan og Rusland. I denne region støtter EIB projek-
ter af stor interesse for både EU- og partnerlande-
ne med lån, som beløb sig til 776 mio. EUR i 2011. 
Bankens finansieringsordning for østlige partner-
lande stiller yderligere finansiering til rådighed til 
lån, som er med til at støtte EU-investeringer i re-
gionen, især europæiske selskabers investeringer. 
Det østlige partnerskabs trustfond for teknisk bi-
stand blev oprettet i 2010 for at fremme udveksling 
af ekspertise i forbindelse med projektforberedelse 
og –finansiering med henblik på at fremskynde og 
sikre en vellykket projektgennemførelse i regionen. 
Trustfonden blev fuldt operationel i 2011. Østrig, 
Polen og Sverige var de første lande til at bidrage 

efterfulgt af et tilsagn fra Frankrig, og flere bidrag 
forventes at følge. 

Et andet vigtigt område ud over långivningen til de 
østlige og sydlige nabolande er støtten til EU’s kan-
didatlande og potentielle kandidatlande i Vestbalkan 
og Tyrkiet. Långivningen til disse lande udgør næ-
sten halvdelen af den samlede långivning til lande 
uden for EU. 

I 2011 udvidede investeringsrammen for Vestbalkan 
støtten til små og mellemstore virksomheder, klima-
forandringsinitiativer og andre områder. Gennem 
dette initiativ, som blev oprettet i 2009 i fællesskab 
af Europa-Kommissionen, EIB, EBGU og Europarådets 
Udviklingsbank, samles tilskudsmidler for at geare 
lån til finansieringen af prioriteret infrastruktur i Vest-
balkan. Ved udgangen af 2011 havde initiativet ydet 
220 mio. EUR i tilskud til 111 projekter, og målet er at 
stille over 5,5 mia. EUR til rådighed i samfinansiering 
til disse projekter. Den seneste støtte omfatter mid-
ler til korridor X, et af hovedelementerne i det pan-
europæiske transportnet i Vestbalkan, som strækker 
sig fra Salzburg i Østrig til Thessaloniki i Grækenland.

  Resultaterne måles for at opnå 
en mere målrettet effekt

EIB arbejder hen imod en mere effektoriente-
ret rapportering og en øget overvågning i for-
bindelse med forretningerne uden for EU. Med 
de nye rammer for resultatmåling, som blev ud-
viklet og testet i 2011, kan den udviklingsfrem-
mende virkning vurderes og måles på grundlag 
af kontrollerbare standardindikatorer med base-
linescenarier, tidslinjer og forventede resultater. 
Der vil blive taget særlig højde for især de be-
skæftigelsesmæssige og fiskale effekter af finan-
sierede projekter, energieffektivitet, CO2-fodspor 
og miljømæssige og sociale garantier samt effek-
terne på virksomhedsledelsen for projekter i den 
private sektor. I 2012 indledes en pilotfase for 
gennemførelsen af de nye rammer.



Ohorongo cementfabrik, Namibia
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Støtte 
til EU’s politikker i resten af verden

Tættere samarbejde med partnere

Partnerskaber med andre er et vigtigt element i Ban-
kens aktiviteter, især uden for EU. Banken arbejder 
sammen med et netværk af loyale partnere i den 
private sektor og fra offentlige myndigheder og ik-
kestatslige organisationer, som yder et værdifuldt 
bidrag til EIB’s aktiviteter. Inden for det fornyede 
mandat kombineres EU-tilskud i stigende grad med 
EIB-långivning for at opnå bedre resultater med pro-
jekter i ulande. Samtidig vil Bankens repræsentatio-
ner komme under samme tag som EU’s delegationer 
i udlandet. Hermed styrkes samarbejdet mellem EIB, 
Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil og Kommissio-
nen, og driftsomkostningerne deles.

I 2011 begyndte en ekspertgruppe under Kommissi-
onen, med deltagelse af EIB og medlemsstaterne, at 
undersøge mulighederne for at oprette en EU-plat-

form for eksternt samarbejde og udvikling. Formålet 
er at øge virkningen af EU’s eksterne samarbejdsak-
tiviteter yderligere ved at optimere finansielle me-
kanismer med kombinationer af EU-tilskud og lån. 
Dette vil bidrage til at geare begrænsede finansielle 
ressourcer til støtte af udenrigs- og udviklingspoliti-
ske prioriteter til gavn for EU’s partnerlande.

Samme år indgik EIB, EBGU og Europa-Kommissio-
nen et nyt aftalememorandum om samarbejde uden 
for EU for yderligere at styrke komplementariteten, 
additionaliteten og den effektive udnyttelse af res-
sourcerne. Memorandummet vedrører de regioner, 
hvor alle tre institutioner har aktiviteter, især førtil-
trædelseslande (Vestbalkan og Tyrkiet), de østlige 
nabolande og Rusland, Centralasien og Mongoliet.

Ligeledes i 2011 blev EIB og Den Internationale Fi-
nansieringsinstitution, som er medlem af Verdens-
bankgruppen, enige om en yderligere forbedring af 
samarbejdet om projekter til udvikling af den priva-
te sektor i de nye vækstøkonomier (herunder Afrika, 
Vestindien og Stillehavet samt Middelhavslande). 
Dette vil kunne forbedre finansieringens effektivi-
tet ved at reducere de låntagende virksomheders 
administrative byrde og give mulighed for hurti-
gere at færdiggøre den finansielle dokumentation. 
Blandt samarbejds- og koordineringsområderne er 
udførelse af mandataftaler, bedømmelses- og due 
diligence-procedurer, kontrolbesøg og behandling af 
kundeansøgninger.

EIB arbejder desuden sammen med andre europæi-
ske finansielle institutioner om at støtte projekter 
uden for EU inden for et initiativ baseret på gensi-
dig tillid. Disse rammer giver mulighed for, at en af 
de deltagende institutioner tager føringen med hen-
syn til projektvurderingen og deler resultaterne med 
de medfinansierende institutioner. Herved undgås 
dobbelt papirarbejde for projektets initiativtagere, 
og omkostningerne reduceres. EIB iværksatte initia-
tivet med gensidig tillid sammen med det franske 
udviklingsagentur Agence Française de Développe-
ment og den tyske offentlige bank Kreditanstalt für 
Wiederaufbau. 

42 % af det samlede beløb i 
låneaftalerne indgået i 2011  

var samfinansieret med andre  
internationale finansielle institutioner.



En ansvarlig institution

EIB tilstræber at implementere international bedste 
praksis om virksomhedsansvar. Banken ser det som en 
vigtig opgave: 

  at integrere miljømæssige og sociale hensyn i alle 
dens forretninger

  at sikre korrekt ledelse, transparens og ansvarlighed 
for dens eget og dens modparters vedkommende

  at kontrollere, at dens udlånsaktiviteter er i 
overensstemmelse med EU-politiske målsætninger, 
og at udføre dens vurderinger med henblik på at 
sikre, at investeringerne er bæredygtige 

   at fremme mere etiske og bæredygtige investeringer 

  at udvikle et gensidigt givtigt forhold til dens 
værtssamfund

  at minimere dens eget miljøfodspor.
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I EIB er virksomhedsansvar alles ansvar. Bankens 
strategi for virksomhedsansvar er defineret af 
ledelsen og integreret i dens forretninger. An-

svarlig adfærd i forretningsanliggender er et grund-
læggende element i Europa 2020-strategien for in-
telligent, bæredygtig og inklusiv vækst. EIB sikrer, at 
alle dens investeringslån gennemgås af dens eksper-
ter på det miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige 
område for at kontrollere, om de opfylder Bankens 
standarder.

EIB anser transparens og offentliggørelse af oplysnin-
ger under hensyntagen til kundernes legitime krav 
om fortrolig behandling af forretningsoplysninger 
for vigtig for en oplyst dialog med dens ejere.

Rapportering om virksomhedsansvar

EIB følger standarder for bedste praksis inden for of-
fentliggørelse og rapportering om virksomhedsledel-
se og anvender Global Reporting Initiatives retnings-
linjer for offentliggørelse af miljømæssige, sociale og 
ledelsesmæssige resultater. 

Bekæmpelse af korruption og uigennemsigtighed er 
afgørende i lande uden for EU, som er rige på olie-,  
gas- og mineralressourcer. Extractive Industries 
Transparency Initiative (EITI) blev oprettet for at til-

En ansvarlig institution

skynde ressourcerige lande til at indføre procedu-
rer for offentliggørelse af verificerede oplysninger 
om betalinger og indtægter og for at bistå dem her-
med. EIB bakker op om EITI ved at samarbejde med 
projektinitiativtagerne om at indføre større transpa-
rens og konsistens i rapporteringen om betalinger på 
projektplan. 

Dialog mellem civilsamfundet  
og EIB’s bestyrelse

I oktober 2011 afholdt Banken sit første seminar med 
deltagelse af civilsamfundsorganisationer og EIB’s 
bestyrelse. Ca. 65 deltagere fra 52 organisationer og 
13 panelmedlemmer samledes til arrangementet i 
Luxembourg. Hovedtemaerne var klimatiltag, lån-
givning til SMV’er og forretninger i ulande. Repræ-
sentanter fra ikkestatslige organisationer udtrykte 
tilfredshed med EIB’s indsats inden for vedvarende 
energi, men opfordrede Banken til at gøre en større 
indsats for at hjælpe EU med at bevæge sig hen imod 
en mere grøn og bæredygtig økonomi. 

Hvad angår SMV’er, hvor Bankens långivning går 
igennem formidlende banker, drejede dialogen 
sig primært om, hvordan man sikrer, at penge-
ne hurtigere når ud til de rette sektorer og de rette 
modtagere. 
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Banken anses for en meget vigtig udviklingspartner, 
selv om kun ca. 10 % af dens finansiering går til for-
retninger uden for EU. Medlemmer af civilsamfun-
det understregede, at Bankens strategi bør tilpasses 
de specifikke forhold i lande og regioner, at der bør 
være en passende balance mellem långivningen til 
den offentlige og private sektor, og at den bør foku-
sere mere på lokalbefolkningens behov og forbed-
ring af levevilkårene.

Uafhængig ex post-evaluering

Projektevaluering er en af de fire uafhængige afde-
linger under Bankens generalinspektorat. De øvrige 
er intern revision, undersøgelser vedrørende svig og 
klageadgang. 

I projektevalueringen foretages tematiske, sektorspe-
cifikke og regionale/landespecifikke evalueringer af 
projekter, som Banken har finansieret, efter at de er 
gennemført. Dette øger ansvarligheden og motive-
rer organisationen til at lære af erfaringerne. 

I 2011 blev der udarbejdet to evalueringsrapporter, 
den ene om JEREMIE-initiativet, som er specifikt ret-
tet mod mikro- til mellemstore virksomheder, og den 
anden om långivning for at støtte økonomisk og so-
cial samhørighed i Frankrig, Portugal og Det Forene-
de Kongerige. Rapporterne er offentliggjort på Ban-
kens netsted. 

Effektiv klageadgang 

EIB’s klageadgang er et omfattende redskab, hvor 
borgere, der mener, at de er berørt af en af Ban-
kens afgørelser, kan få afgjort tvister. Enhver kan 
gøre brug af denne klageadgang. Hvis der ikke 
opnås enighed, er Den Europæiske Ombuds-
mand den næste klageinstans. Dette gør EIB’s 
klageadgang enestående blandt internationale 
finansieringsinstitutioner.

I 2011 modtog afdelingen for klageadgang 54 kla-
ger, hvoraf 46 blev antaget til behandling. Flertallet 
af klagerne vedrørte miljømæssige og sociale virk-
ninger af finansierede projekter (18) og indkøb i for-
bindelse med finansierede projekter (14). Den Euro-
pæiske Ombudsmand traf afgørelse i tre klager, som 
var indgivet mod EIB. Ifølge afgørelserne var der ikke 
begået forsømmelser fra EIB’s side, og de indeholdt 
ingen kritiske bemærkninger. 

Vores egne miljøfodspor minimeres

EIB har målt de CO2-fodspor, som er resultat af Ban-
kens interne aktiviteter, siden 2007 (EIB-Gruppens 
baselinescenenarie). Den oprindelige målsætning, 
som var at reducere CO2-fodsporet med 20 % inden 
2020, blev allerede nået i 2011, og endog overgået 
med 4 %. 

To n CO2  
2011 
I  a l t

To n CO2  
p r.  a n s a t 

2011

To n CO2  
p r.  a n s a t 

2010

To n CO2  
p r.  a n s a t 

20 0 9

E m i s s i o n e r  
f r a  e n e r g i

824 0, 38 0,41 0, 52

E m i s s i o n e r  
f r a  m o b i l i te t

18 74 4 8, 62 8, 67 8,13

Af f a l d -1, 6 - 0, 0 0 07 - 0, 0 02 0, 0 0 01

F o r b r u g a f 
ko p i p a p i r 

114, 8 0, 053 0,1 0, 0 6

I  ALT 19 6 82 9,05 9,14 8, 69
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Målt pr. person reduceres CO2-emissionerne fra EIB’s 
interne aktiviteter fortsat, selv om Bankens forretnin-
ger er øget i perioden 2008-2011. En mere effektiv 
udnyttelse af kontorplads og forbedringer i forvalt-
ningen af kontorbygningerne har medført en reduk-
tion af emissionerne i tilknytning til energiforbruget.

Emissioner i forbindelse med mobilitet (primært fly-
rejser) er igen faldende efter at være steget, da Ban-
ken reagerede på den finansielle krise ved at øge sin 
långivningsaktivitet i 2010 og 2011. 

EIB går ind for genanvendelse af affald. 75  % af det 
husholdningsaffald, der produceres af Banken, gen-
anvendes af de lokale myndigheder til at producere 
energi ved forbrænding, kompostering og fremstil-
ling af biogas, som ellers var blevet produceret af ik-
ke-vedvarende energikilder. Ifølge oplysninger frem-
lagt af de lokale myndigheder har genanvendelsen 
af husholdningsaffald fra Banken en positiv virkning 
på den generelle CO2-udledning.

Stemmer fra bestyrelsens møde med 
repræsentanter for civilsamfundet:

”Hvis klimatruslen er systemisk, må responsen også 
være det. Vi er alle nødt til at se det i et større perspek-
tiv, også Banken.”

”EIB kan ikke gøre alt, men den bør gøre alt, hvad der 
står i dens magt.”

”Alle forretninger bør have mennesket i centrum.”
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 EIB-Instituttet

Med det nyoprettede EIB-Institut vil 
virksomhedsansvaret i EIB få et frisk pust. 
Instituttet, der startede sit virke den 1. januar 
2012, fungerer som katalysator for Bankens 
eksisterende aktiviteter inden for uddannelse, 
det sociale område og kunst. Det er oprettet 
som en del af EIB-Gruppen og drives ved hjælp 
af en lille gruppe ansatte, som arbejder under 
den daglige ledelse af en dekan. EIB’s formand 
er formand for dets tilsynsråd.

EIB-instituttet har til opgave at fremme EU-mål 
ved at støtte ”europæiske initiativer til fælles 
gavn”. Med hjælp fra dets samarbejdspartnere 
og netværket af ”Instituttets venner” er det 
Instituttets formål at fungere som katalysator 
for sociale, kulturelle, uddannelsesmæssige og 
forskningsmæssige aktiviteter, som er rettet mod 
den økonomiske og sociale udvikling i EU’s 
medlemsstater. Det bygger på tre søjler eller 
programmer, som vedrører viden, det sociale 
område og kunst.





I over 50 år har EIB været en solid finansiel partner, 
som har understøttet EU’s mål. I kraft af sin rolle 
som en organisation, der ikke har til formål at mak-

simere sit overskud, overdrages de fleste fordele ved 
EIB’s låntagningsbetingelser til projektinitiativtager-
ne. Banken er den største supranationale låntager, 
og den rejste i 2011 76 mia. EUR på de internationale 
kapitalmarkeder.

EIB er en ansvarlig låntager og en kilde til stabilitet 
i urolige tider. Med et stærkt kapitalgrundlag og en 
balance, der er resultatet af en fornuftig udlånspolitik 
og en sund risikostyring, bevarede Banken i 2011 sin 
fremragende finansielle status.

En solid finansiel partner

Ultimo 2011 udgjorde de samlede aktiver 472  mia. 
EUR med en meget lav procentdel værdiforringede 
lån på næsten nul (0,09 %). Nettooverskuddet nåede 
op på 2,3 mia. EUR i 2011 som følge af et rekordhøjt 
långivningsniveau i 2009 og 2010, samtidig med at 
administrationsomkostningerne blev holdt på et mo-
derat niveau. 

EIB er finansielt autonom. Bankens kapital på 
232  mia. EUR er tegnet af EU’s medlemsstater, som 
er dens ejere. Landenes bidrag til EIB’s kapital bereg-
nes på grundlag af hvert lands økonomiske vægt ved 
dets tiltrædelse af EU. EIB’s kapitaldækning – forhol-
det mellem Bankens kapital og aktiver – var 24,9  % 
i slutningen af 2011. Den Internationale Betalings-

banks Baselkomité har fastsat den mindste kapital-
dækning for banker til 8 %.

Den største supranationale låntager

EIB er selvfinansierende og låner hovedparten af 
sine udlånsressourcer på de internationale kapital-
markeder. På baggrund af en solid støtte fra dens 
ejere, et stærkt kapitalgrundlag, en fremragende 
aktivkvalitet, en konservativ risikostyring og en 
sund finansieringsstrategi bevarede Banken i 2011 
sin AAA-kreditvurdering hos de tre største kredit-
vurderingsbureauer. Dens finansielle styrke bety-
der, at den kan låne til meget fordelagtige priser. 

Under stærkt volatile markedsforhold lånte Ban-
ken i 2011 76  mia. EUR på de internationale ka-
pitalmarkeder med et omkostningsniveau og en 
gennemsnitlig løbetid, som var gunstigere end  
i 2010. 

Låntagningen i Bankens tre kernevalutaer – euro 
(EUR), amerikanske dollar (USD) og pund sterling 
(GBP) – dominerede også i 2011 og udgjorde næ-
sten 88  % af EIB’s emissioner. Euro udgjorde den 
største andel med 35  mia. EUR efterfulgt af ame-
rikanske dollar (33  mia. USD eller 24  mia. EUR) og 
pund sterling (6,8  mia. GBP eller 7,9  mia. EUR). 
9 mia. EUR eller 12 % af Bankens middeltilvejebrin-
gelse var i andre valutaer. Det største beløb var 
i australske dollar efterfulgt af norske kroner og 
svenske kroner. 

Kapitalforretninger og 
låntagningsaktiviteter
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Virksomhedsledelse i EIB

EIB’s vedtægtsmæssige organer

Styrelsesrådet består af ministre, der er udpe-
get af hver af de 27 medlemsstater – sædvanligvis 
finansministrene. 

Det fastlægger de almindelige retningslinjer for 
kreditpolitikken, godkender årsregnskabet med 
balancen og træffer beslutning om dels Bankens 
deltagelse i finansieringer uden for Unionen, dels 
kapitalforhøjelser. Desuden udnævner det med-
lemmerne af bestyrelsen, direktionen og revisi-

onsudvalget. Styrelsesrådet holder møde e gang 
om året.

I 2011 udnævnte styrelsesrådet Werner Hoyer 
som ny formand for EIB fra 1. januar 2012. Werner 
Hoyer er EIB’s syvende formand, siden Banken blev 
grundlagt i 1958. Han efterfølger Philippe May-
stadt, som var EIB’s formand i to embedsperioder 
fra 2000 til 2011. Werner Hoyer har tidligere været 
viceudenrigsminister i Forbundsrepublikken Tysk-
land med ansvar for europapolitik og medlem af 
den tyske Bundestag.
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Bestyrelsen har enebeføjelse til at træffe beslut-
ning om ydelse af finansiering, især i form af kredit-
ter og garantier og om optagelse af lån. 

Den efterprøver, at Bankens forretninger udføres 
behørigt, og at Banken ledes i overensstemmelse 
med traktaterne og vedtægterne såvel som med 
styrelsesrådets almindelige retningslinjer. Medlem-
merne udnævnes for et tidsrum af fem år, der kan 
fornys, og er kun ansvarlige over for Banken. 

Bestyrelsen består af 28 medlemmer. De 27 med-
lemsstater og Europa-Kommissionen udpeger 

hver et medlem. Antallet af suppleanter er fastsat 
til 18, hvilket betyder, at nogle medlemsstater ud-
peger fælles suppleanter. Med henblik på at øge 
bestyrelsens faglige ekspertise på visse områ-
der kan bestyrelsen desuden ved selvsupplering 
udvides med seks eksperter (tre medlemmer og 
tre suppleanter) med rådgivende funktion uden 
stemmeret. Medmindre andet er fastsat i vedtæg-
terne, træffes beslutninger med et flertal, der be-
står af mindst en tredjedel af de stemmeberetti-
gede medlemmer og repræsenterer mindst 50 % 
af den tegnede kapital. Bestyrelsen holder møde 
10 gange om året.
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EIB vil gerne takke følgende initiativtagere og leverandører for de fotografier, som er anvendt i denne beretning:

Belwind offshore-vindmøllepark, Belgien; TGV højhastighedstog, Frankrig © RFF/ CAPA/ Laurent Rothan (TOMA); EnBW 
Baltic 1 vindmøllepark, Tyskland; Nya Karolinska Solna Hospital, Sverige; Porto metro, Portugal, fotokonkurrencen “EIB bag 
linsen”; Stora Enso papirfabrik, Sverige © Stora Enso; Need a Skip, West Bromwich, Det Forenede Kongerige; Noor East 
Co. marble&granite, Egypten; Greenmeadow Stores, Det Forenede Kongerige; LANXESS AG, Tyskland; Danisco, forsk-
ning, udvikling og innovation, Danmark © DANISCO A/S; Bl Aino bogbinderi © Geraldine Bruneels; Spectrum Dynamics 
billedteknologi, Israel; Trelleborg højteknologisk ingeniørarbejde, Sverige; TAV højhastighedstog, Italien © Ferrovie dello 
Stato Italiane S.p.A.; Apollo-broen, Slovakiet; Rotterdam havn, Nederlandene; ENEL energi, Italien © ENEL; Gemasolar, 
Spanien; Skegness offshore-vindmøllepark, Det Forenede Kongerige, fotokonkurrencen ”EIB bag linsen”; Castilla y León, 
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Direktionen er Bankens udøvende kollegiale fuld-
tidsorgan. Den består af ni medlemmer og arbej-
der under formandens ledelse og bestyrelsens 
kontrol. 

Direktionen fører tilsyn med Bankens løbende for-
retninger, ligesom den forbereder og drager om-
sorg for udførelsen af bestyrelsens beslutninger. 
Medlemmerne udnævnes for et tidsrum af seks år, 
der kan fornys, og er kun ansvarlige over for Ban-
ken. Direktionen holder møde en gang om ugen 
under formandens ledelse. I henhold til Bankens 
vedtægter er formanden også bestyrelsesformand. 
De fire største ejere – Frankrig, Tyskland, Italien og 
Det Forenede Kongerige – har permanent plads i 
direktionen. 

Revisionsudvalget er et uafhængigt organ, der er 
direkte ansvarligt over for styrelsesrådet. Det er an-
svarligt for revisionen af Bankens regnskaber og ef-
terprøver, om Bankens aktiviteter er i overensstem-
melse med bedste bankpraksis. Udvalget består af 
seks medlemmer, der udnævnes for et tidsrum af 
seks regnskabsår i træk, som ikke kan fornys. 

Revisionsudvalget undersøger, om Bankens for-
retninger er udført i overensstemmelse med gæl-
dende regler, og om dens bøger har været rigtigt 
ført. Når bestyrelsen godkender årsregnskaberne, 
afgiver revisionsudvalget sine erklæringer derom. 
Revisionsudvalgets beretninger om resultaterne af 
dets arbejde i det forløbne år tilgår styrelsesrådet 
sammen med bestyrelsens årsberetning. 
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